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1. Битяк Юрій Прокопович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, 
професор кафедри адміністративного права, перший проректор НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
1. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.     
    4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографій, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано  2,25 друк.арк. 
Наукові статті: 

1.  Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition 
ed. and transl. by W.E. Butler. - Vol. 2 : Ukranian Public Law Doctrine / Ed. by Y. 
P. Bytyak. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. 
ISBN13: 9780854902064, 1,0 друк.арк. 

2. Битяк Ю. Стратегія національної безпеки України на шляху до 
оновлення /Ю.Битяк, І.Яковюк// Воркшоп: «Інформаційна безпека як часть 
національної безпеки у Східній Європі»: зб.матеріалів. 19-20 лютого .2016 р.- 
Харків, 2016, 0,4 друк. арк. 
 Тези: 

 1. Вступне слово. Адміністративне право сучасного етапу 
державотворення: стан та перспективи розвитку: зб.наук.пр. за матеріалами І 
Міжнар.наук.практ.конф. (21 травня 2016 р.) – Харків, 2016, 0,05 друк. арк. 

2. Вступне слово. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та 
перспективи для України (25 листопада 2016 року, м. Харків). Збірник 
наукових праць за матеріалами III Міжнародного науково-практичного 
круглого столу, 0,05 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
 Адміністративне право: посіб. для підгот.до іспиту/ за аг.ред.: 
В.М.Гаращук, Ю.П.Битяк. – Харків: Право, 2016. – 144 с., 0,75 друк. арк. 

4.1. Наукова новизна отриманих результатів. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

 5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
У складі групи фахівців НЮУ ім. Я. Мудрого приймав участь у розробці 

проекту Кодексу кримінальних проступків. 
5.2 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 
 

5.3 . Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –  
 



5.4 . Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Член науково-консультативної ради Верховного Суду України, заступник  

голови Секції адміністративного права Науково-консультативної ради при 
Вищому адміністративному суді України. Член науково-консультативної ради 
при Міністерстві юстиції України, член науково-консультативної ради при 
Вищому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, член виконавчого 
комітету «Університетського консорціуму»  
6. Зв’язок з практикою. 

Підписано договір про співробітництво між Національним юридичним 
університетом імені Ярослава Мудрого та Конституційним Судом України 
(17.06.2016 р.) 

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.  
  Було прочитано 3 лекції практичним працівникам. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
      Було надано 9 відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян.  
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). –  
Займався підготовкою особистого прийому Харківського міського голови 

Г.А.Кернеса із співробітниками та студентами Університету (29.09.2016) 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. II засідання Харківської регіональної ради з питань реформи юстиції 
«Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні» 05 лютого 2016 р., 
м. Харків. 

2. Наукова конференція «Інформаційна безпека як часть національної 
безпеки у Східній Європі» 19-20 лютого 2016 р., м. Харків. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 
реформування прокуратури» 20 квітня 2016 р., м. Харків. 

4. Всеукраинская конференция «Актуальные вопросы современного 
развития юридической науки» 15 квітня 2016 р., м. Харків. 

5. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 
України: Європейська правова традиція і український контекст − виміри 
правової реформи» 23 травня 2016 р., м. Харків. 

6. Всеукраїнська наукова конференція «Європейська інтеграція в 
контексті сучасної геополітики», присвячена Дню Європи в Україні та Х 
Всеукраїнському фестивалю науки 27 травня 2016 р., м. Харків. 

7. Круглий стіл «Реформування місцевого самоврядування в Україні: 
сучасний стан, проблеми та перспективи» 25серпня 2016 р., м. Харків. 



наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 
8. Науково-методичний семінар «Адміністративне право як навчальна 

дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика 
викладання» за підтримки координатора проектів ОБСЄ в Україні 28 вересня 
2016 р., м. Харків. 

9. Обговорення «Концепції розвитку юридичної освіти в Україні» (МОН, 
Мінюст, Генпрокуратура, вчені) 24 жовтня 2016 р., м. Харків. 

10. Науково-практична конференція «Адміністративні процедури в 
діяльності публічної адміністрації:предметна та галузева специфіка» 26 жовтня 
2016 р., м. Харків. 

11. Національний форум «Всеукраїнське громадське обговорення 
реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні» 28 жовтня 2016 р., м. Харків, НАПрН України. 

12. Круглий стіл з питань застосування пробації в Україні, організований 
Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Проектом 
ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Норвезькою місією з питань 
верховенства  права (NORLAU) та Міністерством юстиції України, в якому 
брали участь представники судової гілки влади Харківської, Полтавської та 
Сумської областей, 11 листопада 2016 р. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів:  

Наукові статті: 
1.  Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition 

ed. and transl. by W.E. Butler. - Vol. 2 : Ukranian Public Law Doctrine / Ed. by Y. 
P. Bytyak. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. 
ISBN13: 9780854902064, 1,0 друк.арк. 

2. Стратегія національної безпеки України на шляху до оновлення 
/Ю.Битяк, І.Яковюк// Воркшоп: «Інформаційна безпека як часть національної 
безпеки у Східній Європі»: зб.матеріалів. 19-20 лютого 2016 р.- Харків, 2016. – 
с.86-93, 0,4 друк. арк. 

Тези: 
1. Вступне слово. Адміністративне право сучасного етапу 

державотворення: стан та перспективи розвитку: зб.наук.пр. за матеріалами І 
Міжнар.наук.практ.конф. (21 травня 2016 р.) – Харків, 2016. С.3-4, 0,05 друк. 
арк. 

2. Вступне слово. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та 
перспективи для України (25 листопада 2016 року, м. Харків). Збірник 
наукових праць за матеріалами III Міжнародного науково-практичного 
круглого столу, С. 3-5, 0,05 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
Адміністративне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг.ред.: 

В.М.Гаращук, Ю.П.Битяк. – Харків: Право, 2016. – 144 с., С. 6-10, 42-49, 0,75 
друк. арк. 
 
 



9.1. Публікації у наукометричній базі даних: 
Scopus: State sovereignty and sovereign rights: the problem of the correlation 

\\ Social Sciences. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 Член редакційних колегій журналу «Право України», збірника 
«Вісник Національної академії правових наук України», Республіканського 
міжвідомчого наукового збірника Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого  «Проблеми законності». Головний редактор збірника 
«Державне будівництво та місцеве самоврядування» 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 
 Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора наук Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Д. 64.086.01 
12.  Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Офіційний опонент по дисертації у Райніна І.Л. «Адміністративно-
правові засади управління розвитком регіону. Д.ю.н., Х., Харк. нац..ун-т 
внутрішніх справ, 2016. 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські.  

 Кандидатські: 
  1. Відгук на автореферат дисертації Комзюка Миколи Анатолійовича на 

тему: «Заходи адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу 
громадян, у діяльності органів внутрішніх справ», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації Круглової Анни Євгеніївни на тему: 
«Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності органів і 
установ виконання покарань», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 –адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. 

 
Рецензії: 

1. Рецензія на навчальний посібник «Заохочення у службовому праві», 
підготовлений авторським колективом за загальною редакцією Т.О. Коломоєць, 
В.К. Колпакова для здобувачів освітнього рівня бакалавр, магістр спеціальності 
«Право», освітнього рівня бакалавр, магістр спеціальності «Право», освітньої 
програми «Правознавство». 

 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії).  – ні 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1.  Зустріч із Послом Литовської Республіки в Україні Марюсом 
Януконісом (14.03.2016 р.). 

2. Зустріч із професором юридичного факультету Корнелльського 
університету Чарльза Уайтхеда (США) (03.04.2016 р.). 



3. Зустріч із викладачами Університету Миколаса Ромеріса (Литва): 
деканом юридичного факультету професором  Ліра Якулявічене, заступником 
декана з міжнародної роботи доцентом Довіле Галіюте, директором Інституту 
приватного права професором Віргініюс Біте, доцентом кафедри міжнародного 
та європейського права Інга Даушкене та доцентом Інституту приватного права 
Віліус Мачулайтіс. (19-20.05.2016 р.). 

4. У складі делегації Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого відвідав Університет Савой-Монблан (м. Шамбері, Франція) 
(6-10.06.2016 р.). 

5. Зустріч із професором Денісом Кенні (Коледж Кримінальної Юстиції 
Джона Джея, Нью-Йорк) (30.06.2016). 

6. Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні 
Манодж Кумар Бхарті (25.09.2016 р.). Угода про академічну співпрацю та 
обмін між Люксембурзьким університетом (факультет права, економіки та 
фінансів) та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, 
яка відкриває додаткові можливості академічної мобільності. 

7. Приймав участь у підписанні договору про співпрацю з 
Люксембурзьким університетом (14.11.2016 р.) 

8. Зустріч з професором Університету Гете Франкфурта-на-майні 
Пітером-Алексіс Альбрехтом та професором Корнельського університету 
Чарльзом Уайтхедом (18.11.2016 р.) 
 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Член Харківської регіональної Ради. 
Сумісне проведення з Харківською облдержадміністрацією та 

Національною академією правових наук України Національного форуму 
«Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні» (28.10.2016) 
17.  Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Нагороджено відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 
років незалежності України». 
 

Доктор юридичних наук, професор    Ю.П. Битяк 
 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 року 
 
 
 

 


