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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  

Сьоміна Валентина Анатоліївна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  

Кандидат юридичних наук, доцент  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

 «Докази та доказування в адміністративному судочинстві», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  

 «Докази та доказування в адміністративному судочинстві» у повному 
обсязі. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.).  
 Всього опубліковано – 1,7 друк. арк. 

Наукові статті: 
1. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів в 

адміністративному судочинстві /В.А. Сьоміна // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2016. - 
№4. – Том 2, 0,5 друк.арк. 

Тези:  
1. Особливості розгляду публічно-правових спорів, пов’язаних із 

звільненням громадян з публічної служби / В.А. Сьоміна // Роль і місце 
адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи : 
матеріали науково-практичного круглого столу 23 жовтня 2015 р. / за ред.. 
М.І. Смоковича, А.О. Монаєнка, В.В. Городовенка, О.В. Прудивуса, В.Я. 
Настюка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2015, 0,2 друк.арк 

2. Щодо деяких неузгодженостей положень кодексу Ураїни про 
адміністративні правопорушення /В.А. Сьоміна// Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 
2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами 1 Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех. та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016, 0,2 друк.арк. 

Навчальні посібники: 
1. Адміністративне право: посіб. Для підготовки до іспиту / Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Паращука. – Х. :Право, 
2016, 0,3 друк.арк. 

2. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / І.М. Балакірєва, І.В. 
Бойко, Я.С. Зелінська та ін.; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. – Х.: Право, 2016, 0,5 
друк.арк. 
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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Дістали подальшого обґрунтування питання щодо використання 

доказів та доказування в адміністративному судочинстві, викрито, що значно 
відстають від практики адміністративного судочинства способи отримання 
доказів. Виявлено прогалини в законодавстві, сформульовано пропозиції 
щодо удосконалення чинного законодавства з цих питань. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 
законів). –  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативно-правових актів.  

Підготовлено науковий висновок щодо обґрунтованості та доцільності 
прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Національну гвардію України» щодо удосконалення організації та 
порядку діяльності Національної гвардії України», внесений народним 
депутатом України Геращенком А.Ю. ( реєстр. № 3723 від 28.12.2015р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади. 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень.  
 Проведено узагальнення практики діяльності Запорізького окружного 
адміністративного суду щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 
митниць в порядку адміністративного судочинства. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. Науково-практичний круглий стіл «Роль і місце адміністративної 
юстиції в умовах проведення конституційної реформи», 23 жовтня 2015 р., м. 
Запоріжжя. 

2. I Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 21 травня 
2016 р., м. Харків. 
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3. Науково-методичний семінар «Адміністративне право як навчальна 
дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика 
викладання», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
28 вересня 2016 р., м. Харків. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Наукові статті: 
1. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів в 

адміністративному судочинстві /В.А. Сьоміна // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2016. - 
№4. – Том 2. – С.48-50, 0,5 друк.арк. 

Тези: 
1. Особливості розгляду публічно-правових спорів, пов’язаних із 

звільненням громадян з публічної служби / В.А. Сьоміна // Роль і місце 
адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи : 
матеріали науково-практичного круглого столу 23 жовтня 2015 р. / за ред.. 
М.І. Смоковича, А.О. Монаєнка, В.В. Городовенка, О.В. Прудивуса, В.Я. 
Настюка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 193-196, 0,2 друк.арк. 

 2. Щодо деяких неузгодженостей положень кодексу україни про 
адміністративні правопорушення /В.А. Сьоміна// Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 
2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами 1 Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех. та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – С. 100-102, 0,2 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 
1. Адміністративне право: посіб. Для підготовки до іспиту / Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Паращука. – Х. :Право, 
2016. – С. 118-124, 0,3 друк.арк. 

2. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / І.М. Балакірєва, І.В. 
Бойко, Я.С. Зелінська та ін.; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. – Х.: Право, 2016. – 
312 с., 0,5 друк.арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Офіційний опонент по дисертації Лівар Юлії Олегівни "Провадження 
по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень", 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 
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 Підготовлено  відгук на автореферат дисертації Денисової Ганни 
Олександрівни на тему «Адміністративно-правове регулювання діяльності з 
посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 
 

к.ю.н., доцент  кафедри                        В. А. Сьоміна 
адміністративного права 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри 
адміністративного права  
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 

 


