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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Рябченко Ярослава Степанівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

права 

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

«Характеристика процесуальних питань, пов’язаних з виконанням 

судових рішень в адміністративних справах», 1,5 друк. арк.                                                                                         

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

«Характеристика процесуальних питань, пов’язаних з виконанням 

судових рішень в адміністративних справах» 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 –   2,8 друк. арк. 

Підручник: 

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

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

0,9 друк. арк. 

Статті: 

1. Serdiuk, O (Serdiuk, O.); Ya, R (Ya, Ryabchenko); Us, M (Us, 

M.). ON THE PROBLEMS OF STATE FORMS OF PROTECTION OF 

SUBJECTIVE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN BANKING LEGAL 

RELATIONS. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY 

AND PRACTICE ( WOS:000548442900006, ISSN: 2306-4994 eISSN: 2310-

8770). Том: 2. Выпуск: 33. Стр.: 58-64. 2020. 0,9 друк. арк. 

Тези:   

1. Щодо проблематики форм захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

2. Удосконалення адміністративного законодавства в аспекті 

дослідження факту порушення суб’єктивних прав, свобод та інтересів 

учасників адміністративних відносин. Новітні тенденції розвитку 

адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 вересня 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. 0,2 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. 5-те, допов. та перероб. 

Харків: Право, 2020, 0,6 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Проаналізовано шляхи вирішення проблем щодо удосконалення 

адміністративного законодавства в аспекті дослідження факту порушення 

суб’єктивних прав, свобод та інтересів учасників адміністративних відносин. 

 

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. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. 

Ігнатченко І.Г., 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. – 

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. Відповідь на звернення судді Конституційного суду України 

Колісника В. щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень частини першої статті 14-2, частити 5 статті 279-1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (запит від 08.09.2020 р.) (проф. 

Гаращук В.М., 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. IV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 



Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 

2020 р., м. Харків. 

2. Міжнарод. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції розвитку 

адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23 вересня 

2020 р., м. Харків. 

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

тези та ін.) 

 Підручник: 

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

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

392 с. С. 294-308. 0,9 друк. арк.  

Статті: 

1. Serdiuk, O (Serdiuk, O.); Ya, R (Ya, Ryabchenko); Us, M (Us, 

M.). ON THE PROBLEMS OF STATE FORMS OF PROTECTION OF 

SUBJECTIVE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN BANKING LEGAL 

RELATIONS. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY 

AND PRACTICE (WOS:000548442900006, ISSN: 2306-4994 eISSN: 2310-8770). 

Том: 2. Выпуск: 33. Стр.: 58-64. 2020. 0,9 друк. арк. 

Тези:   

1. Щодо проблематики форм захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 49-52. 0,2 друк. арк. 

2. Удосконалення адміністративного законодавства в аспекті 

дослідження факту порушення суб’єктивних прав, свобод та інтересів 

учасників адміністративних відносин. Новітні тенденції розвитку 

адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 вересня 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 85-88. 0,2 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. 5-те, допов. та перероб. 

Харків: Право, 2020. С. 112-121, 123-125, 0,6 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

 Web of Science:  

1. Serdiuk, O (Serdiuk, O.); Ya, R (Ya, Ryabchenko); Us, M (Us, 

M.). ON THE PROBLEMS OF STATE FORMS OF PROTECTION OF 

SUBJECTIVE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN BANKING LEGAL 

RELATIONS. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY 

AND PRACTICE ( WOS:000548442900006, ISSN: 2306-4994 eISSN: 2310-

8770). Том: 2. Выпуск: 33. Стр.: 58-64. 2020.  



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  – 1  

1. Танривердієв І. М. Оглу «Адміністративно-правове забезпечення 

органами прокуратури законності притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності» (серпень 2020 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.  

19. Інше. 

 Наукове керівництво студентською науковою роботою: 

1. Чередніченко В.І. Електронні петиції: ефективність застосування в 

дискурсі досвіду України та інших держав. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 

2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 373-375. 0,2 друк. арк. 

1. Волинець В.О. Деякі питання реформування адміністративної 

процедури в контексті ЗУ «Про державну службу». Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-

10 квітня 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 257-259. 0,2 друк. арк. 

 

К.ю.н., доцент кафедри                           

адміністративного права                                                                   Я.С. Рябченко 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


