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 ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  

Сьоміна Валентина Анатоліївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

«Особливості апеляційного провадження у справах адміністративної 

юрисдикції»,  1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  

«Особливості апеляційного провадження у справах адміністративної 

юрисдикції», 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. 

Тези: 

1. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про адміністративну 

процедуру. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя 

з дня народження Р.С. Павловсьвого): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк.) 

2. Спори, що виникають в сфері публічного адміністрування: поняття та 

ознаки. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф.(Харків, 11-12 квітня 2019 р.), Харків: Право, 2019, 0,2 друк. 

арк. 

 Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; Вид.4-те  допов. та перероб. 

Харків: Право, 2019, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання [І.М. Балакарєва, М.І. 

Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]. Харків: Право, 2019, 0,9 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Дістали подальшого обґрунтування питання щодо особливостей 

апеляційного провадження в адміністративних справах, виявлено, що низка 

процесуальних механізмів, котрі передбачені Кодексом адміністративного 

судочинства України не мають практичного використання. Виокремлено риси 

притаманні апеляційному провадженню в адміністративних справах. 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.  

1. Науковий висновок на запит Верховної Ради України щодо проекту 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приоритетного проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого санітарного 

транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги» (реєстр. № 9447 від 

26.12. 2018 р)., підготували доц. Зима О.Т., доц. Сьоміна В.А., доц. Рябченко 

Я.С. 

2. Науковий висновок  на запит Верховної Ради України  щодо 

проектів Законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження 

фальсифікованих результатів соціологічних опитувань громадської думки, 

пов’язаної з виборами» (реєстр. № 10080 від 25.02.2019 р.) та «Про внесення 

змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання 

рішень Європейського суду з прав людини у справах «Вєренцов проти 

України» та «Шмушкович проти України» (реєстр. № 10081 від 26.02.2019 р.), 

підготували доц. Ігнатченко І.Г., доц. Сьоміна В.А. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.3. 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.  

6.2 Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

6.3.   Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду   

6.4  Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Науковий висновок на запит Харківського апеляційного суду з приводу 

тлумачення ч. 3 ст. 38 кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Підготували доц. Зуй В.В., доц. Сьоміна В.А., доц. Рябченко Я.С. 

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. III Харківський міжнародний юридичний форум, Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського)», м. Харків, 

24-28 вересня 2019 р. 

2. III Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (11-12 квітня 2019 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 



3. Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила 

взаємодії між владою і громадянами» 27 березня 2019 року, м. Харків, майдан 

Конституції 1, ХАБ «Говерла». 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Тези: 

1. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про адміністративну 

процедуру. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з 

дня народження Р.С. Павловсьвого): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 26 вересня 2019 р. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 212-215, 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк.) 

2. Спори, що виникають в сфері публічного адміністрування: поняття та 

ознаки. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб.наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків,11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 78-81, 

0,2 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; Вид. 4-те допов. та перероб. 

Харків: Право, 2019. С. 155-157, 159-165, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні.: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання [І. М. Балакарєва, М.І. 

Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]. Харків: Право, 2019. С. 113-133, 0,9 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. –  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. –  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. –  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. –  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. – 

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. – 

19. Інше: 

 Факультетський семінар для студентів 2-го курсу факультету адвокатури 

«Адвокат у справах про адміністративні правопорушення», організатори: Бойко 

І.В., Сьоміна В.А. за участю судді Глібко О.В. 

Керівництво науковою роботою студентів: 

Тези: 

1. Андрійчук Г.І. Правові засади регулювання порядку утримання 

домашніх тварин, перспективи розвитку. Публічне адміністрування в умовах 



змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. 

пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019, 0,1 друк. арк. 

2. Лазебна А.В. Зразкові та типові справи як новий процесуальний 

механізм в адміністративному судочинстві. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб.наук. 

пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019, 0,1 друк. арк. 

3. Григор'єв І.І. Перспективи впровадження муніципальної варти в 

Україні. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,1 друк. 

арк. 

4. Пономаренко С.О. Правові засади реформування служби безпеки 

України. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,1 друк. 

арк. 

5. Мінчук К.В.  Проблема правового забезпечення процедури добору 

кадрів до органів прокуратури України. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. 

пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків,11-12 квітня 2019 р.), 

Харків: Право, 2019, 0,1 друк. арк. 

6. Пілюшенко Д.О.  Правові засади застосування вогнепальної зброї 

працівниками національної поліції як гарантія безпеки суспільства. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків,11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,1 друк. арк. 

Стаття: 

1. Орєшкін В.П. Принцип законності та верховенства права в 

адміністративному судочинстві. URL: 

http://easternlaw.com.ua/uk/administrativno-procesualne-pravo/oryeshkin-v-p-

princip-zakonnosti-ta-verxovenstva-prava-v-administrativnomu-sudochinstvi  ,  
  

 

К.ю.н., доцент  кафедри                        В. А. Сьоміна 

адміністративного права 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права 

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 р.   

 
 

 

 

 

 

 



К.ю.н., доцент кафедри адміністративного права 

Сьоміна Валентина Анатоліївна 

 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

7 1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні.: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання [І.М. 

Балакірєва, М.І. Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]. Харків: Право, 2019. С. 
113-133 

45 

11 2. Адміністративне право: навч.посіб. для здобувачів вищої освіти 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; Вид.4-те  допов. та 

перероб.. Харків: Право, 2019. С. 155-157, 159-165. 

15  

15 1. Законодавство про адміністративну процедуру. Актуальні 

проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня 
народження Р.С. Павловсьвого): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 212-215 (у співавторстві із 
Соловйовою О.М.). 

10 

 2. Спори, що виникають в сфері публічного адміністрування: поняття 

та ознаки. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: зб.наук. пр. за 
матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 

р.), Харків: Право, 2019. С. 78-81 

20  

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 
2. наукової статті: 

1. Орєшкін В.П. – студент 2 курсу 2 групи факультету адвокатури 

«Принцип законності та верховенства права в адміністративному 

судочинстві». URL: http://easternlaw.com.ua/uk/administrativno-
procesualne-pravo/oryeshkin-v-p-princip-zakonnosti-ta-verxovenstva-

prava-v-administrativnomu-sudochinstvi  ,  

30  

 3. тез доповідей на конференцію: 
1. ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення», Андрійчук Г.І. – студентка 2 курсу 1 
групи факультету адвокатури, «Правові засади регулювання порядку 

утримання домашніх тварин, перспективи розвитку» 

20  

 2. ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 
та правового забезпечення», Лазебна А.В.– студентка 2 курсу 1 групи 

факультету адвокатури, «Зразкові та типові справи як новий 

процесуальний механізм в адміністративному судочинстві» 

20  

 3. ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення», Григор'єв І.І.– студентка 2 курсу 2 групи 

факультету адвокатури, «Перспективи впровадження муніципальної 
варти в Україні» 

20  

 4. ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 
та правового забезпечення», Пономаренко С.О.– студентка 2 курсу 

2групи факультету адвокатури, «Правові засади реформування 

служби безпеки України» 

20  

 5. ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення», Мінчук К.В.  – студентка 2 курсу 2 групи 

факультету адвокатури, «Проблема правового забезпечення 

процедури добору кадрів до органів прокуратури України» 

20  

 6. ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення», Пілюшенко Д.О. – студентка 2 курсу 1 

20 



групи факультету адвокатури, «Правові засади застосування 

вогнепальної зброї працівниками національної поліції як гарантія 
безпеки суспільства» 

20 1. Харківський апеляційний суд, науковий висновок з приводу 

тлумачення ч. 3 ст. 38 кодексу України про адміністративні 
правопорушення. (підготували доц.. Зуй В.В., доц. Сьоміна В.А., доц.  

Рябченко Я.С.) 

 

33 

21 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, ВРУ,  Законопроект № 9447 від 26.12.2018 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приоритетного проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого 
санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної 

допомоги»  (підготували доц. Зима О.Т., доц. Сьоміна В.А., доц. 

Рябченко Я.С.) 

33 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, ВРУ,  Законопроект № 10080 від 25.02.2019 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження 
фальсифікованих результатів соціологічних опитувань громадської 

думки, пов’язаної з виборами» та Законопроект № 10081 від 

26.02.2019 р. «Про внесення змін до кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо виконання рішень 
Європейського суду з прав людини у справах «Вєренцов проти 

України» та «Шмушкович проти України» (підготували доц. 

Ігнатченко І.Г., доц.. Сьоміна В.А.) 
 

50 

 
 Всього: 356 год 


