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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Федчишин Сергій Анатолійович 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Проходження дипломатичної служби України: організаційно-правові 

засади», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Проходження дипломатичної служби України: організаційно-правові 

засади», 4,14 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано: 11,54 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. «Ротація у дипломатичній службі України: сутність та ознаки», 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, № 4, 2018, 0,54 друк. арк. 

2. «Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ України: 

організаційно-правові засади», Світ науки та освіти, Вип. 1, 2018, 0,54 друк. 

арк. 

3. «Constituent Power: The Theory and Practice of Its Implementation in 

Ukraine», Russian Law Journal, № 6(4), 2018. (у співавт. з Г.В. Берченко, загалом 

– 2 друк. арк., включена до баз Scopus, Web of Science та ін.) 0,8 друк. арк. 
 

Тези: 

1.  «Законодавче регулювання вимог політичної неупередженості 

державних службовців (досвід країн-членів Європейського Союзу)», ІІ 

Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12-13 квітня 

2018 р., м. Харків, 0,23 друк. арк. 

2. «Політична неупередженість державних службовців: європейський 

досвід правового регулювання», І Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічна 

служба та адміністративне судочинство», Верховний Суд, 05-06 липня 2018 

р., м. Київ, 0,23 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. 2-ге, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2017, 0,9 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-є вид., доп. і перероб. – 

Х.: Право, 2018, 1,0 друк. арк. 

3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 

2018. – 172 с., 2,2 друк. арк. 

4. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. 

Матюхіна, С.А. Федчишин; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Харків: Право, 

2018. – 260 с., 5,1 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

На основі аналізу законодавства України, міжнародних договорів, 

наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених досліджено 

особливості організації та правового забезпечення проходження 

дипломатичної служби України. Проаналізовані особливості проходження 

дипломатичної служби в умовах дії сучасних загроз безпеці закордонних 

дипломатичних установ та їх персоналу. Досліджено ротацію як центральну 

складову кар’єри дипломатичних службовців, її сутність та особливості, 

порядок проведення та ін. Сутність та ознаки ротації розглядались у 

контексті положень як чинного Закону «Про дипломатичну службу» від 

20.09.2001 р., так і нового Закону «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 

р., що набирає чинності 19.12.2018 р. Проаналізовані вимоги політичної 

неупередженості як складової правового статусу державних службовців, у 

тому числі дипломатичних службовців, їх види, особливості нормативно-

правового регулювання. Поряд з цим, окрему увагу було зосереджено на 

дослідженні європейського досвіду законодавчого регулювання вимог 

політичної неупередженості державних службовців. На підставі аналізу 

внесені пропозиції щодо вдосконалення організації та правового забезпечення 

проходження дипломатичної служби, а також правового статусу її працівників. 

 

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: – 
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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:  
Відповідь на запит судді Конституційного Суду України С.П. Головатого. 

 

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. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12-13 квітня 

2018 р., м. Харків. 

2. І Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічна служба та адміністративне 

судочинство», Верховний Суд, 05-06 липня 2018 р., м. Київ. 

3. Міжнарод. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми судового права», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23 квітня 

2018 р., м. Харків. 

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Наукові статті: 

1. Ротація у дипломатичній службі України: сутність та ознаки // 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – № 4. – С. 134-138 

0,54 друк. арк. 

2. Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ України: 

організаційно-правові засади // Світ науки та освіти. – Вип. 1. – 2018. – С. 10-

14. 0,54 друк. арк. 

3. Constituent Power: The Theory and Practice of Its Implementation in 

Ukraine // Russian Law Journal. – 2018. – № 6(4). – Р. 37-61 (у співавт. з 

Hryhorii Berchenko). – включене до міжнародних науково-метричних баз 

SCOPUS, Web of Science та ін. Загальний обсяг – 2 друк. арк. 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. Законодавче регулювання вимог політичної неупередженості 

державних службовців (досвід країн-членів Європейського Союзу) // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. 
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конф. (м. Харків, 12-13 квіт. 2018 р.) / редкол.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. 

М. Гаращук та ін. – Х.: Мадрид, 2018. – С. 54-56, 0,23 друк. арк. 

2. Політична неупередженість державних службовців: європейський 

досвід правового регулювання // Публічна служба і адміністративне 

судочинство: матеріали І Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 05-06 липн. 

2018 р.). – К.: Дакор, 2018. – С. 418-422, 0,23 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. 2-ге, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2017. – С. 46-47, 48-49, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-65, 0,9 

друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-є вид., доп. і перероб. – 

Х.: Право, 2018. – С. 47-49, 49-51, 55-57, 58-59, 59-61, 61-64, 64-66, 1,0 друк. 

арк. 

3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 

2018. – 172 с. – С. 96-111, 2,2 друк. арк. 

4. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. 

Матюхіна, С.А. Федчишин; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Харків: Право, 

2018. – 260 с., 5,1 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science:  

Constituent Power: The Theory and Practice of Its Implementation in Ukraine 

// Russian Law Journal. – 2018. – № 6(4). – Р. 37-61 (у співавт. з Hryhorii 

Berchenko). – включене до міжнародних науково-метричних баз SCOPUS та 

Web of Science. Загальний обсяг статті – 2 друк. арк. 0,8 друк. арк. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

Ротація у дипломатичній службі України: сутність та ознаки // Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – № 4. – С. 134-138 включене до 

міжнародних науково-метричних баз Index Copernicus. 0,54 друк. арк.  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання:  

Міжнародний науково-практичний юридичний журнал «Світ науки та освіти» 

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:  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Науково-педагогічне стажування в Інституті публічного права 

Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) 

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:  

Диплом переможця І Всеукраїнського конкурсу молодих вчених на кращу 

наукову роботу з проблем службового права (01.10.17-01.12.2017) у секції 

«Наукова робота молодого вченого» (Навчально-наукова лабораторія з 

дослідження проблем службового права Національної академії правових наук 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та ін.). 

 

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях:             

1. Мхітарян Л. Е. До питання класифікації заохочень, що 

застосовуються до державних службовців в Україні // Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 12-13 квіт. 2018 р.) / редкол.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. М. 

Гаращук та ін. – Х.: Мадрид, 2018. – С. 196-198 

2. Мхітарян Л. Е. Відомчі відзнаки, що застосовуються до державних 

службовців в Україні: окремі питання правового регулювання// Публічна 

служба і адміністративне судочинство: матеріали І Міжнарод. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 05-06 липн. 2018 р.). – К.: Дакор, 2018. – С. 263-266  

 

 

 

 К.ю.н., доцент  кафедри                       С. А. Федчишин 

 адміністративного права 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

адміністративного права  

Протокол № 6 від 27 листопада 2018 р. 

 


