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2. Вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук,  доцент 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Дипломатична служба в системі державної служби в Україні», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Дипломатична служба в системі державної служби в Україні», 4,26 друк. 
арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано: 4,26 друк. арк. 
 

Розділи навчальних посібників: 
1. «Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби 

України» (у співавторстві з Н. П. Матюхіною), Дисциплінарно-деліктне 
право України: навч. посіб. / [Т. С. Аніщенко, Ю. А. Берлач, Д. С. 
Бондаренко та ін.]; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова; ЗНУ. – К.: Ін 
Юре, 2016, 2,1 друк. арк. 

2. «Види та система органів виконавчої влади, принципи її побудови», 
Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. 
Гаращук, В. В. Зуй; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 2016, 0,14 друк. 
арк. 

3. «Організаційно-правові засади управління адміністративно-
політичною діяльністю», Адміністративне право: посіб. для підготовки до 
іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй; за заг. ред. В. М. Гаращука. – 
Х.: Право, 2016, 0,09 друк. арк. 

 

Наукові статті: 
1. «Порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних 

проступків працівників дипломатичної служби України», Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету, Серія «Юриспруденція», 2016, № 
21, 0,55 друк. арк. 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1.  «До визначення особливостей посади Надзвичайного і Повноважного 

Посла України: адміністративно-правовий аспект», ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного 
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права та процесу», Одеський державний університет внутрішніх справ, 09-10 
жовт. 2015 р., м. Одеса, 0,23 друк. арк.  

2. «До питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності 
працівників дипломатичної служби в контексті нового Закону України «Про 
державну службу», Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів 
«Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну 
службу», Запорізький національний університет, 21 квітня 2016 р., м. 
Запоріжжя, 0,23 друк. арк. 

3. «Про окремі особливості дисциплінарної відповідальності 
працівників дипломатичної служби України», Всеукраїнська науково-
практична конференція «Адміністративне право і процес: історія, сучасність, 
перспективи розвитку», Донецький юридичний інститут МВС України, 26 
березня 2016 р., м. Кривий Ріг, 0,23 друк. арк. 

4. «Правові засади дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України: питання вдосконалення», Международная 
научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроитеграционные 
процессы в Молдове и Украине: юридический аспект», 25-26 марта 2016 г., г. 
Кишинев, Республика Молдова, 0,23 друк. арк. 

5. «До питання про підстави дисциплінарної відповідальності 
працівників дипломатичної служби України», Medzinar. konfer. «Europska 
tradicia v medzinarodnom prave: uplatovanie ludskych prav», Paneuropska vysoka 
skola, 6-7 maj 2016, Bratislava, Slovakie, 0,23 друк. арк. 

6. «Про підстави дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України: погляд крізь призму недотримання 
дипломатичного протоколу», І Міжнародна науково-практична конференція 
«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 
перспективи розвитку», Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,23 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
На основі аналізу законодавства України, міжнародних договорів, 

наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з’ясовано місце 
дипломатичної служби в системі державної служби в Україні. Досліджено 
теоретичні, матеріальні та процесуально-правові питання дисциплінарної 
відповідальності працівників дипломатичної служби України. Зокрема, 
проаналізовані риси дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України, її підстави та правові засади, види заходів 
дисциплінарної відповідальності, які застосовуються до працівників 
дипломатичної служби України, порядок їх застосування та ін. Окрему увагу 
приділено проблемі вдосконалення інституту дисциплінарної 
відповідальності працівників дипломатичної служби в контексті набрання 
чинності новим Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р., 
сформульовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства 
України про дипломатичну службу. Досліджено порушення дипломатичного 
протоколу в контексті дисциплінарних проступків працівників 
дипломатичної служби України, визначено можливість та з’ясовано 
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особливості притягнення працівників дипломатичної служби України до 
дисциплінарної відповідальності з підстави порушення ними 
дипломатичного протоколу. Проаналізовано зарубіжний досвід у сфері 
дисциплінарної відповідальності дипломатичних службовців, запропоновані 
шляхи його використання в Україні. 
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: – 

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: – 
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. Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання 
реалізації нового Закону України «Про державну службу», Запорізький 
національний університет, 21 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративне 
право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку», Донецький 
юридичний інститут МВС України, 26 березня 2016 р., м. Кривий Ріг. 

3. Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на 
евроитеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект», 
25-26 марта 2016 г., г. Кишинев, Республика Молдова. 

4. Medzinar. konfer. «Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatovanie 
ludskych prav», Paneuropska vysoka skola, 6-7 maj 2016, Bratislava, Slovakie. 

5. І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 21 травня 
2016 р., м. Харків. 

6. Науково-методичний семінар «Адміністративне право як навчальна 
дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика 
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викладання», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
28 вересня 2016 р., м. Харків. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів: 

 
Розділи навчальний посібників: 
1. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби 

України / С. А. Федчишин, Н. П. Матюхіна // Дисциплінарно-деліктне право 
України: навч. посіб. / [Т. С. Аніщенко, Ю. А. Берлач, Д. С. Бондаренко та 
ін.]; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; ЗНУ. – К.: Ін Юре, 2016. –  
С. 110-154 (2,1 друк. арк.). 

2. Види та система органів виконавчої влади, принципи їх побудови / 
С.А. Федчишин / Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. 
П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй;   за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 
2016. – С. 33-35 (0,14 друк. арк.). 

3. Організаційно-правові засади управління адміністративно-політичною 
діяльністю / С.А. Федчишин / Адміністративне право: посіб. для підготовки 
до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй;  за заг. ред. В. М. 
Гаращука. – Х.: Право, 2016. – С. 139-140 (0,09 друк. арк.). 
 

Наукові статті: 
1. Порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних 

проступків працівників дипломатичної служби України //  С. А. Федчишин // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія 
«Юриспруденція». – 2016. – № 21. – С. 46-49 (0,55 друк. арк.). 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. До визначення особливостей посади Надзвичайного і Повноважного 

Посла України: адміністративно-правовий аспект / С. А. Федчишин // Стан та 
перспективи розвитку адміністративного права та процесу: матеріали ІІ 
Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09-10 жовт. 2015 р.) / ОДУВС. – 
Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 153-155 (0,23 друк. арк). 

2. До питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності 
працівників дипломатичної служби в контексті нового Закону України «Про 
державну службу» / С. А. Федчишин // Актуальні питання реалізації нового 
Закону України «Про державну службу»: матеріали Всеукр. форуму вчених-
адміністративістів (м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.); за заг. ред. Т. О. 
Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 223-225 (0,23 друк. арк.). 

3. Про окремі особливості дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України / С. А. Федчишин // Адміністративне право і 
процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. (м. Кривий Ріг, 26 березня 2016 р.) / Донецьк. юрид. ін-т МВС 
України. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016. – С. 224-228 (0,23 друк. 
арк.). 
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4. Правові засади дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України: питання вдосконалення / С. А. Федчишин //  
Новый взгляд на евроитеграционные процессы в Молдове и Украине: 
юридический аспект: материалы Международ. научн.-практ. конф. (г. Кишинев, 
Республика Молдова, 25-26 марта 2016 г.). – Кишинев: S. n., 2016. – С. 206-209 
(0,23 друк. арк.). 

5. До питання про підстави дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України / С. А. Федчишин // Europska tradicia v 
medzinarodnom prave: uplatovanie ludskych prav: zbornik prispevkov z medzinar. 
konfer. (Bratislava, Slovakie, 6-7 maj 2016). – Bratislava: Paneuropska vysoka 
skola, 2016. – С. 122-124 (0,23 друк. арк.). 

6. Про підстави дисциплінарної відповідальності працівників 
дипломатичної служби України: погляд крізь призму недотримання 
дипломатичного протоколу / С. А. Федчишин // Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку: матеріали І 
Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 травня 2016 р.) / Редкол.: Ю. П. 
Битяк, А. П. Гетьман, Ю. В. Мех та ін. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: 
Плеяда, 2016. – С.103-106 (0,23 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші: - 
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 Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору: - 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: - 

                
 

к.ю.н., доцент  кафедри                       С. А. Федчишин 
  адміністративного права 

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 
адміністративного права  
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 

 


