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2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

права 

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

«Особливості перегляду судових рішень в окремих категоріях справ», 

1,5 друк. арк.                                                                                         

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

«Особливості перегляду судових рішень в окремих категоріях справ» 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 –  2,3 друк. арк. 

Статті: 

1. Yevgenia Tupitska, Viktoria Piddubna, Yaroslava Riabchenko. GENEZIS 

OF LEGAL REGULATION OF CREDIT RELATIONS IN THE CONDITIONS 

OF TRANSITIVE ECONOMY OF UKRAINE. International Journal of Business 

and Economics Research (IJBER) (ISSN Print:2328-7543 ISSN Online: 2328-

756X). (2019). 0,9 друк. арк. 

Тези:   

1. Рябченко Я.С. Деякі аспекти проблематики розгляду електронних 

петицій в Україні. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 

95-річчя з народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-

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

дім «Гельветика», 2019. 0,4 друк. арк. 

2. Рябченко Я.С. Проблематика трансформації інституту форм 

державного управління в інститут інструментів діяльності публічної 

адміністрації. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019. 0,4 друк. 

арк. 

Навчальні посібники: 

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

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

Харків: Право, 2019, 0,6 друк. арк. 

 

 



4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проаналізовано особливості перегляду судових рішень в окремих 

категоріях адміністративних справ. Досліджено особливості перегляду 

судових рішень у касаційному порядку Великою палатою Верховного Суду 

щодо однакового застосування судами норм права.  

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. 

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 судової практики та статистичних даних з 

розгляду справ з оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів в 

адміністративному судочинстві та участь у них адвоката в Харківській та 

Київській областях 

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.  

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 Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 11-12 квітня 

2019 р., м. Харків. 



2. Міжнарод. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з народження Р.С. Павловського)» Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 вересня 2019 р., м. 

Харків. 

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

тези та ін.)   

Статті: 

1. Yevgenia Tupitska, Viktoria Piddubna, Yaroslava Riabchenko. GENEZIS 

OF LEGAL REGULATION OF CREDIT RELATIONS IN THE CONDITIONS 

OF TRANSITIVE ECONOMY OF UKRAINE. International Journal of Business 

and Economics Research (IJBER) (ISSN Print:2328-7543 ISSN Online: 2328-

756X). Vol 1 28 (2019). P. 422-429. 0,9 друк. арк. 

Тези:   

1. Деякі аспекти проблематики розгляду електронних петицій в 

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

народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної 

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

«Гельветика», 2019. С. 184-186. 0,4 друк. арк. 

2. Проблематика трансформації інституту форм державного управління 

в інститут інструментів діяльності публічної адміністрації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-

12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 73-76. 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

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

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

Харків: Право, 2019. С. 109-118, 119-122, 0,6 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

 Web of Science:  

1. Yevgenia Tupitska, Viktoria Piddubna, Yaroslava Riabchenko. GENEZIS 

OF LEGAL REGULATION OF CREDIT RELATIONS IN THE CONDITIONS 

OF TRANSITIVE ECONOMY OF UKRAINE. International Journal of Business 

and Economics Research (IJBER) (ISSN Print:2328-7543 ISSN Online: 2328-

756X). Vol 1 28 (2019) 

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: 

Кандидатські дисертації  – 2  

1. Савченко Т.М. «Адміністративно-правове регулювання відносин у 

галузі мисливського господарства та полювання» (жовтень 2019 р.). 

2. Олефір К.В. «Адміністративно-правове регулювання у сфері 

телекомунікації в Україні» (жовтень 2019 р.). 



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.  

 1. Почесна грамота від Ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди святкування Дня Університету. 

19. Інше. 

 1. Було проведено вебінар на тему «Адміністративна відповідальність» 

для школярів всієї України. 

 Наукове керівництво студентською науковою роботою: 

1. Баранова Є.В. Особливості адміністративної відповідальності 

державних службовців. Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні та світі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та 

молодих вчених (Суми, 17 травня 2019 р.). Суми: Видавництво СумДПУ 

імені А.С. Макаренко «Точка», 2019. Том . С. 209-221, 0,3 друк. арк. 

1. Шарапова В.В. Проблематика функцій ліцензування від Міністерства 

внутрішніх справ до Міністерства юстиції з позиції законодавця. Теорія та 

практика сучасної юриспруденції: 78 матеріали ХХ всеукраїн. наук.-практ. 

конф. (Харків, 30 травня 2019 р.). Харків: Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2019. Том 

2. С. 47-48, 0,3 друк. арк. 
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К.ю.н., доцент кафедри адміністративного права 

Рябченко Ярослава Степанівна 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Web of Science: 

1. Yevgenia Tupitska, Viktoria Piddubna, Yaroslava Riabchenko. GENEZIS OF 

LEGAL REGULATION OF CREDIT RELATIONS IN THE CONDITIONS OF 

TRANSITIVE ECONOMY OF UKRAINE. International Journal of Business and 

Economics Research (IJBER) (ISSN Print:2328-7543 ISSN Online: 2328-756X). Vol 1 

28 (2019) 

83 

9 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: Право, 2019. 

С. 109-118, 119-122. 

18 

15 

1. Деякі аспекти проблематики розгляду електронних петицій в Україні. 

Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з народження 

Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 184-

186. 

20 

 

2. Проблематика трансформації інституту форм державного управління в інститут 

інструментів діяльності публічної адміністрації. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: 

Право, 2019. С. 73-76. 

20 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки 

3. тез доповідей на конференцію: 

1. II Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні та світі»: Баранова Є.В. – студентка 2 

курсу 3 групи Інституту підготовки кадрів до органів юстиції України, 

«Особливості адміністративної відповідальності державних службовців» 

20 

 

2. Всеукраїнська конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 

Шарапова В.В. – студентка 2 курсу 6 групи Інституту підготовки кадрів до 

органів юстиції України, «Проблематика функцій ліцензування від Міністерства 

внутрішніх справ до Міністерства юстиції з позиції закону» 

20 

19 

Узагальнення судової практики: Проведено узагальнення судової практики та 

статистичних даних з розгляду справ з оскарження індивідуальних та 

нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві та участь у них 

адвоката в Харківській та Київській областях 

100 

20 

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.) 

 

 

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 

 

Усього: 347 год 


