
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 ЗА 2021 рік 

 

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. 

«Досудовий захист суб’єктивних публічних прав учасників 

адміністративних відносин», 1,5 друк. арк.                                                                                         

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

Висвітлення досудового захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин 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 –   4,1 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, 2021. 

392 с. (24,5 друк. арк.), 0,9 друк. арк. 

Статті: 

1. Роль медіації під час захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин та їх правове регулювання. Науковий 

вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 

2020. Випуск 47. Том 1. 0,6 друк. арк. 

2. Щодо видів інструментів захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин та їх співвідношення. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4.  0,6 друк. арк. 

3. Рябченко Я.С., Ус М.В.  Реалізація європейської політики у сфері 

правозахисної діяльності та протидія зловживанню суб’єктивними 

публічними правами в процесі їх захисту. KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management). 2021. № 5 (41). Vol 1. 0,8 друк. арк. 0,4 друк. арк. 

4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 5 : 

Адміністративне право /редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. Рябченко Я.С. 

Адміністративний договір (у співавт. з Ус М.В.). Адміністративно-

процесуальне законодавство (у співавт. з Ус М.В.). 0,6 друк. арк. 0,3 друк. 

арк. 
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Тези:   

1. Медіація: ефективне вирішення конфліктів в системі публічного 

управління. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2021 р.) електрон. наук. 

вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: 

Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

2. Грабко В.І. Рябченко Я.С. Проблемні питання правового 

регулювання взаємодії державної екологічної інспекції України з 

підрозділами Національної поліції України. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 20-21 травня 2021 р.) електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк., 

0,1 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. 6-те вид., допов. та 

перероб. Харків: Право, 2021. 196 с. 1,0 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проаналізовано досудовий захист суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин, розглянуто особливості даного захисту 

та механізми,  медіацію як ефективну форму вирішення конфліктів в системі 

публічного управління. 

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. Відповідь на звернення Верховної Ради України (Комітету з 

питань правоохоронної діяльності) щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про 

адміністративні правопорушення (запит від 24.05.2021 р.) (проф. Гаращук 

В.М., доц. Рябченко Я.С.). 

2. Відповідь на звернення Верховної Ради України (Комітету з 

питань правоохоронної діяльності) щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних 

прав № 5443 (запит від 18.06.2021 р.) (проф. Гаращук В.М., доц. Рябченко 

Я.С.). 

3. Відповідь на звернення Верховної Ради України (Комітету з 

питань правоохоронної діяльності) щодо доопрацьованого проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо надання можливості учасникам судового процесу 
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брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції № 5025 

(запит від 01.10.2021 р.) (проф. Гаращук В.М., ас. Бєлікова М.І., 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 Верховної Ради України (Комітету з 

питань правоохоронної діяльності) щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про 

адміністративні правопорушення (запит від 24.05.2021 р.) (проф. Гаращук 

В.М., доц. Рябченко Я.С.). 

2. Відповідь на звернення Верховної Ради України (Комітету з 

питань правоохоронної діяльності) щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав 

№ 5443 (запит від 18.06.2021 р.) (проф. Гаращук В.М., доц. Рябченко Я.С.). 

3. Відповідь на звернення Комітету з питань правоохоронної 

діяльності щодо оцінки проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за незаконне ввезення/вивезення тварин, порушення правил 

утримання та поводження з тваринами, використання тварин у видовищних 

заходах, їх вилучення тощо.   (конституційності) положень частини першої 

статті 14-2, частити 5 статті 279-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (запит від 23.06.2021 р.) (проф. Гаращук В.М., доц. 

Рябченко Я.С.). 

4. Відповідь на звернення Верховної Ради України (Комітету з 

питань правоохоронної діяльності) щодо доопрацьованого проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо надання можливості учасникам судового процесу 

брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції № 5025 (запит 

від 01.10.2021 р.) (проф. Гаращук В.М., ас. Бєлікова М.С., 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). – 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення) 

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

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20-21 травня 

2021 р., м. Харків. 

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

тези та ін.)   

Статті: 

1. Роль медіації під час захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин та їх правове регулювання. Науковий 

вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 

2020. Випуск 47. Том 1.  С. 162 – 166. 0,6 друк. арк. 

2. Щодо видів інструментів захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин та їх співвідношення . 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020.  № 4.  С. 272 – 276. 0,6 друк. 

арк. 

3. Рябченко Я.С., Ус М.В.  Реалізація європейської політики у сфері 

правозахисної діяльності та протидія зловживанню суб’єктивними 

публічними правами в процесі їх захисту. KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management). 2021. № 5 (41). Vol 1. P. 10-12. 0,8 друк. арк., 0,4 друк. арк. 

4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 5 : 

Адміністративне право /редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. Рябченко Я.С. 

Адміністративний договір (у співавт. з Ус М.В.). С. 54-56. Адміністративно-

процесуальне законодавство (у співавт. з Ус М.В.). С. 94-96. 0,6 друк. арк. 0,3 

друк. арк. 

Тези:   

1. Медіація: ефективне вирішення конфліктів в системі публічного 

управління. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2021 р.) електрон. наук. 

вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: 

Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

2. Грабко В.І. Рябченко Я.С. Проблемні питання правового 

регулювання взаємодії державної екологічної інспекції України з 

підрозділами Національної поліції України. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 20-21 травня 2021 р.) електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк.  

0,1 друк. арк. 
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Навчальні посібники: 

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

/[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 6-те вид., допов. та 

перероб. Харків: Право, 2021. 196 с. С. 44-49, 96-107. 1 друк. арк. 

2. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк 

(кер.авт.кол.), І.М. Балакарєва. І.В, Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. 

Харків : Право, 2020. 392 с. С. 203-226. 0,75 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. 

 Наукове керівництво студентською науковою роботою: 

1. Гринько А.Є. Проблеми впровадження процедури медіації в 

адміністративному судочинстві. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2021 р.) 

електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого : Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк.   

2. Євтіфієва Ю.В. Особливості нормативного закріплення 

поліцейських заходів примусу. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2021 р.) 

електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого : Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк.   

3. Носенко А.В. Представництво інтересів приватної особи 

прокурором в адміністративному судочинстві. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 20-21 травня 2021 р.) елек-трон. наук. вид. [Електронний ресурс] / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк.   

4. Аракелова А.Р. Електронне урядування в Україні: особливості 

впровадження та перспективи розвитку. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. 
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наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 

2021 р.) елек-трон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого : Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк.   

 

 

К.ю.н., доцент кафедри                           

адміністративного права                                                                   Я.С. Рябченко 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 3 від 16 листопада 2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


