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Наукова школа професора О. П. Рябченко 
«Адміністративно-правові гарантії законності і 
правопорядку». 
Наукову школу започатковано 27 листопада 
2018 року на кафедрі адміністративного права і 
процесу та митної безпеки Факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників податкової міліції. 
Рябченко О.П. упродовж багатьох років 
здійснює наукове керівництво аспірантів та 

здобувачів, що займалися дослідженням у межах спеціальності 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, а саме 
присвячені проблемам вдосконалення захисту прав і свобод громадян в 
адміністративних судах, адміністративних послуг, процедур митної діяльності, 
організації правоохоронної діяльності, фінансового моніторингу, забезпечення 
економічної безпеки. 
Напрями досліджень: розвиток доктрини адміністративного права і процесу;  
захист прав, свобод, законних інтересів у публічно-правових відносинах; 
забезпечення митної безпеки; адміністративно-правове регулювання відносин 
у сфері економіки 
Наукові здобутки: зусиллями колективу наукової школи виконуються 
наукові дослідження на замовлення органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 
Колектив наукової школи виконав науково-дослідну роботу «Правове 
регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері 
оподаткування» (державний реєстраційний номер УкрНТІ 0112U001826). 
Працює над науково-дослідною роботою «Організація боротьби з 
контрабандою та іншими порушеннями податкового та митного 
законодавства: європейський досвід та пропозиції для України» (державний 
реєстраційний номер 0116U008481) період виконання 2017–2020 роки. 
Упродовж останніх років зусиллями колективу науковців підготовлено велика 
кількість статей у провідних фахових наукових журналах; статей, що входять 
до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus; наукових монографій, 
навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів до 
законодавства, здійснюється наукове супроводження діяльності Державної 
фіскальної служби України у напрямках вдосконалення організації 
правоохоронної діяльності, протидії тінізації економіки 
Наукова діяльність: за участтю Рябченко О.П. здійснено експертизу понад 70 
законопроектів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання 



відносин у сфері правоохоронної діяльності, судоустрою і статусу суддів. Була 
позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. З 2010 р. брала участь 
у підготовці експертних висновків для Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. Входила до складу робочої групи з питань реформування 
законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження 
інституту кримінальних проступків, була експертом Комісії з питань 
народовладдя у складі Конституційної Асамблеї. Була членом науково-
консультативних рад при Вищому господарському суді України та Вищому 
адміністративному суді України. Входила до складу Громадської ради при 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. У 2018-2019 роках - експертом 
МОН України щодо стандартів вищої освіти та акредитації. 
Наразі є членом науково-консультативної ради Конституційного Суду України 
Член спеціалізованих вчених рад Д 27.855.02, К 26.062.16, є головним 
редактором електронного фахового видання з юридичних наук «Правова 
просвіта», член редакційної колегії журналу  «Митна безпека».  
За багаторічну юридичну та наукову діяльність нагороджена премією МВС 
України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня, відзнаками МВС 
України «За розвиток науки, техніки та освіти» І ступеня, «Почесний знак 
МВС України», нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, 
нагрудним знаком «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, почесною грамотою 
Харківської обласної організації Спілки юристів України, заохочувальною 
відзнако. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудним знаком 
«Правосуддя і справедливість». 
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