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Прізвище, ім’я та по-батькові.  
Сьоміна Валентина Анатоліївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада.  

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  
«Шляхи та перспективи вирішення проблем касаційного провадження та 

порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України у справах 

адміністративної юрисдикції»,  1,5 друк. арк. 

Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  
«Шляхи та перспективи вирішення проблем касаційного провадження та 

порядку перегляду судових рішень Верховним Судом у справах 

адміністративної юрисдикції», 3,0 друк. арк. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.).  

 Всього опубліковано – 3,0 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер.авт.кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право,2020, 0,9 

друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Оlha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). SCOPUS,  EconLit, ProQuest,  CEEOL,  EBSCO, CABELL, 

REPEC. 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Цифрова експертиза проектів нормативно-правових актів Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф.( Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, 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. 5-те  допов. та перероб. Харків: Право, 

2020, 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, 2020, 0,9 друк. арк. 

 

 

 



4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Дістали подальшого обґрунтування питання щодо особливостей 

касаційного провадження в адміністративних справах, виявлено, що низка 

процесуальних механізмів, котрі передбачені Кодексом адміністративного 

судочинства України не мають практичного використання. Виокремлено риси 

притаманні касаційному 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 України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі 

документації на багатоквартирний будинок, в якому створено об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» (реєстр. № 2667), підготували доц. 

Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А. 

2. Науковий висновок  на запит народного депутата України  щодо проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стягнення аліментів на утримання дитини» (реєстр. № 3339 від 

14.04.2020), підготували доц. Бойко І.В., доц. Марченко О.О., доц. Сьоміна 

В.А. 

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.  

6.2 Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3Участь 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 Конституційного Суду України  щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) статті 90, підпункту 1 

пункту 2 розілу 11 № прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про державну службу» від 10 грудня 2015 року№ 889-VII , частини сьомої 

статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

підготували доц. Федчишин С.А., доц. Сьоміна В.А. 

2. Науковий висновок  на запит Конституційного Суду України  щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

першої статті 14-2 частини 5 статті 279-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, підготували доц. Рябченко Я.С. доц. 

Сьоміна В.А. 

3. Науковий висновок на запит Другої колегії суддів Другого сенату 

Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України 



(конституційності) окремих положень законів України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року, №1700-VII, «Про прокуратуру» від 14 

жовтня 2014 року № 1697-VII, «Про Національне антикорупційне бюро 

країни» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII, «Про державне бюро 

розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VIII, «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року 

№ 772-VIII, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України., підготували доц. Ігнатченко І.Г., доц. Сьоміна В.А., ас. 

Бєлікова М.І. 

 

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. IV Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 23-25 

вересня 2020 р. 

2. «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» (9-10 квітня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2020, 

С.251-256, 315-324. 0,9 друк. арк 

Наукові статті: 

1. Оlha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. SCOPUS, EconLit, ProQuest,  CEEOL,  

EBSCO, CABELL, REPEC. 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Цифрова експертиза проектів нормативно-правових актів Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 320-323. 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. 5-те допов. та перероб. Харків: Право, 

2020, 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, 2020, С.119-139. 0,9 друк. арк. 



 

 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Оlha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. SCOPUS,  EconLit, ProQuest,  CEEOL,  

EBSCO, CABELL, REPEC. 0,5 друк. арк. 

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. Керівництво науковою роботою студентів: 

 Факультетський семінар для студентів 2-го курсу факультету адвокатури 

«Права людини та національна поліція», організатори: Бойко І.В., Сьоміна В.А.  

Тези: 

Бадика Д.Д  Адміністративно-правовий статус молодіжних громадських 

організацій Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф.( Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 67-68. 

0,1 друк. арк. 

Лобкова К.В. Значення практики ЄСПЛ в адміністративному 

судочинствіУкраїни. Принцип Верховенства права. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

зб.наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 

2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 115-118. 0,1 друк. арк. 

Ярошонок О.О.  Правове регулювання реалізації права  на мирне зібрання 

в Україні. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф.( Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 140-143. 

0,1 друк. арк. 

Пісоцький А.Ф. Всеукраїнський перепис населення: традиційний чи 

інноваційний спосіб.  Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІV 



Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 

210-212. 0,1 друк. арк. 

Кравченко М.А. Корупційні ризики в державній службі: шляхи їх 

виявлення та викорінення. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб.наук. пр. за 

матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: 

Право, 2020, С. 272-275. 0,1 друк. арк. 

Левіна Е.О.  Правове регулювання оформлення електронного посвідчення 

водія. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 350-353. 

0,1 друк. арк. 

Славіч Б.В. Громадські об’єднання у сфері охорони громадського порядку 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

конф.(Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 450-452. 0,1 друк. арк. 

Федоровська Д.І. Особливості застосування фізичної сили органами 

національної поліції. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, С. 

458-460. 0,1 друк. арк. 

 

Проходила навчання у групах «Школи професійної майстерності» з 

16.12.2019 по 23.12.2019 р.  

 

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

адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права  

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 р. 
 


