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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Федчишин Сергій Анатолійович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук,  доцент, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення дипломатичної 

служби», 1,5 друк. арк. 

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

«Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення дипломатичної 

служби», 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: 4,81 друк. арк. 

Розділи монографій: 

1. Legal Regulation of Political Impartiality of the Civil Service in Ukraine. 

Collective monograph «The institutionalisation of public relations in the fight 

against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal 

traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of 

Ukraine), Volume 2, Tallinn, 2019. (у співавторстві з Н. П. Матюхіною). 

Загальний обсяг 1,8 друк. арк., авторський вклад 0,9 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-

правовых сочинениях Древнего Китая. Legea si Viata. Septembrie 2019. № 9/2 

(333). Республіка Молдова. 0,64 друк. арк. 

2. Науково-практичний коментар статті 36 «Запобігання конфлікту 

інтересів у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав. 

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / 

за заг. ред. Т. О. Коломоєць та В. К. Колпакова. Запоріжжя: Гельветика, 2019. 

0,68 друк. арк. 
 

Тези: 

1. Організація посольської діяльності у політико-правових творах 

Стародавньої Індії. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект: матеріали круглого столу до 80-річчя незалежності 

Карпатської України (Харків, 27 березня 2019 р.). Харків: ФОП Бровін О.В., 

2019, 0,23 друк. арк. 

2. Новий Закон «Про дипломатичну службу» як основа реформування 

дипломатичної служби України. Публічне адміністрування в умовах змін та 
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перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ 

Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 

2019. (у співавторстві з А. С. Пушкіним). Загальний обсяг 0,27 друк. арк., 

авторський вклад 0,23 друк. арк. 

3. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби: окремі шляхи вдосконалення. Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. 

Павловського): матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 26 верес. 

2019 р.). Херсон: Гельветика, 2019, 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. 4-е, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2019. 1,0 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / за заг. ред. Н. Б. 

Писаренко. Харків: Право, 2019. 0,9 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

На основі аналізу законодавства іноземних держав, міжнародних 

договорів, наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених досліджено 

зарубіжний досвід у сфері організації та правового забезпечення 

дипломатичної служби. Здійснено порівняльний аналіз положень Закону 

України «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 р. та законів про 

дипломатичну службу низки держав-членів Європейського Союзу. Окрему 

увагу приділено дослідженню організаційно-правових засад оцінювання 

результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної служби, 

аналізу зарубіжного досвіду у цій сфері. Проаналізовано особливості правового 

регулювання політичної неупередженості державних та дипломатичних 

службовців, визначено підходи держав-членів Європейського Союзу до 

врегулювання вимог політичної неупередженості державних службовців. Поряд 

з іншим досліджено особливості становлення наукових поглядів у сфері 

організації та правового регулювання дипломатичної служби у Стародавньому 

Китаї та Стародавній Індії. На підставі аналізу зарубіжного досвіду зроблено 

низку теоретичних висновків, внесені пропозиції щодо вдосконалення 

організації та правового забезпечення дипломатичної служби України. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 

Участь у робочій групі в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого щодо розробки пропозицій стосовно вдосконалення 

кримінального законодавства та законодавства України про адміністративні 

правопорушення (разом з В.М. Гаращуком та О.Т. Зимою). 
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів: Участь у службових 

нарадах за участю Юридичного управління, Департаменту менеджменту 

персоналу та інших структурних підрозділів Міністерства закордонних справ 

України, присвячених вдосконаленню законодавства України про 

дипломатичну службу; аналіз проектів підзаконних нормативно-правових 

актів, які розроблялись з метою імплементації Закону України «Про 

дипломатичну службу» від 07.06.2018 р., підготовка та внесення пропозицій 

щодо їх вдосконалення (в рамках стажування в Юридичному управлінні 

Міністерства закордонних справ України у період з 15 по 26 липня 2019 року). 

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: Опитування посадових 

осіб дипломатичної служби (Міністерство закордонних справ України та 

закордонні дипломатичні установи України) з метою вивчення та 

узагальнення думок практичних працівників щодо проблем організації та 

правового забезпечення дипломатичної служби України в межах підготовки 

докторської дисертації на тему «Дипломатична служба України: 

організаційно-правові засади» (в рамках стажування в Юридичному управлінні 

Міністерства закордонних справ України у період з 15 по 26 липня 2019 року). 

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:  

Відповідь на запит судді Конституційного Суду України В. Р. Мойсика (у 

співавторстві з Н. Б. Писаренко та М. С. Ковтун). 

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. Круглий стіл до 80-річчя незалежності Карпатської України 

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 27 березня 

2019 р., м. Харків. 

2. ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 11-12 квітня 

2019 р., м. Харків. 

3. Міжнарод. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського)», 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого матеріали, 26 

вересня 2019 р., м. Харків. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Розділи монографій: 

1. Legal Regulation of Political Impartiality of the Civil Service in Ukraine. 

The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the 

experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal 

theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective 

monograph. Volume 2. Tallinn: Baltija Publishing, 2019. P. 25-45 (у 

співавторстві з Н.П. Матюхіною). Загальний обсяг 1,2 друк. арк., авторський 

вклад 0,6 друк. арк. 

 Наукові статті: 

1. Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-

правовых сочинениях Древнего Китая. Legea si Viata. Septembrie 2019. № 9/2 

(333). C. 150-154. 0,64 друк. арк. 

2. Науково-практичний коментар статті 36 «Запобігання конфлікту 

інтересів у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав». 

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / 

за заг. ред. Т. О. Коломоєць та В. К. Колпакова. Запоріжжя: Гельветика, 2019. 

С. 299-306. 0,68 друк. арк. 

Тези: 

1. Організація посольської діяльності у політико-правових творах 

Стародавньої Індії. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект: матеріали круглого столу до 80-річчя незалежності 

Карпатської України (Харків, 27 березня 2019 р.). Харків: ФОП Бровін О.В., 

2019. С. 44-47. 0,23 друк. арк. 

2. Новий Закон «Про дипломатичну службу» як основа реформування 

дипломатичної служби України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ 

Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 

2019. С. 268-273 (у співавторстві з А. С. Пушкіним). Загальний обсяг 0,27 друк. 

арк., авторський вклад 0,23 друк. арк. 

3. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби: окремі шляхи вдосконалення. Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. 

Павловського): матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 26 верес. 

2019 р.). Херсон: Гельветика, 2019. С. 164-167. 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. 4-е, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2019. С. 47-51, 54-67. 1,0 друк. арк. 
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2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / за заг. ред. Н. Б. 

Писаренко. Харків: Право, 2019. С. 88-106. 0,9 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: 

1. Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-

правовых сочинениях Древнего Китая. Legea si Viata. Septembrie 2019. № 9/2 

(333). C. 150-154. включене до міжнародної науково-метричної бази Index 

Copernicus. 0,64 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:  

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:  

1. Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації (Харків, 24 травня 2019 року). 

2. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Публічне адміністрування  в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (Харків, 12 

квітня 2019 р.). 

19. Наукове керівництво студентами  

Підготовка студентами наукових статей у фахових виданнях: 

1. Андрєєва А. П. Політична неупередженість державних службовців: 

окремі проблеми законодавчого регулювання. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2019. № 5. С. 137-140. URL: 

http://www.lsej.org.ua/5_2019/33.pdf 0,64 друк. арк. 

 

Підготовка студентами тез доповідей на науково-практичних конференціях:             

1. Андрєєва А. П. Законодавче регулювання обов’язків державних 

службовців у сфері використання державної та іноземних мов. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 

11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 293-296. 0,23 друк. арк. 

2. Шевченко І. Є. Право державних службовців на страйк: законодавче 

регулювання в Україні та зарубіжний досвід. Публічне адміністрування в 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.lsej.org.ua/5_2019/33.pdf


 6 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 334-336. 0,23 друк. арк. 

3. Іванова В. С. Практика Європейського суду з прав людини: значення для 

України. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 129-132. 0,23 друк. 

арк. 

4. Околот М. Г. законодавче регулювання ротації державних службовців 

(досвід Китайської Народної Республіки). Сучасні виміри безпеки: Збірник 

тез доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму 

(Харків, 18 травня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 88-91. 0,23 друк. арк. 

5. Різун Р. Л. Релігійна неупередженість державної служби в Україні: 

проблеми вдосконалення законодавчого регулювання. Сучасні виміри 

безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. 

студентського форуму (Харків, 18 травня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 

202-206. 0,23 друк. арк. 

6. Тарадуда О. Є. Щодо участі державних службовців у політичних 

партіях в Україні. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. 

повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму (Харків, 18 травня 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 215-218. 0,23 друк. арк. 

 

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

 адміністративного права 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

адміністративного права  

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 
К. ю. н., доцент кафедри адміністративного права  

Федчишин Сергій Анатолійович 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

1. Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-правовых 

сочинениях Древнего Китая. Legea si Viata. Septembrie 2019. № 9/2 (333). 

Республика Молдова. 

154 

5 

2. Legal Regulation of Political Impartiality of the Civil Service in Ukraine. The 

institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of 

countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for 

relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 2. Tallinn 

(Estonia): Baltija Publishing, 2019. P. 25-45  (у співавторстві з Н.П. Матюхіною). 

72 

6 

1. Науково-практичний коментар статті 36 «Запобігання конфлікту інтересів у 

зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав». Науково-

практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т. 

О. Коломоєць та В. К. Колпакова. Запоріжжя: Гельветика, 2019. С. 299-306. 

68 

7 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: посіб. 

для підгот. до зовн. незалежн. оцінювання / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: 

Право, 2019. С. 88-106. 

45 

11 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк, 

В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 4-е, допов. та перероб. Харків: Право, 2019. 

С. 47-51, 54-67. 

30 

15 

4. Організація посольської діяльності у політико-правових творах Стародавньої 

Індії. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект: 

матеріали круглого столу до 80-річчя незалежності Карпатської України (м. 

Харків, 27 березня 2019 р.). Асоц. Випуск. НЮУ імені Ярослава Мудрого. Харків: 

ФОП Бровін О.В., 2019. С. 44-47. 

 

20 

 

2. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної 

служби: окремі шляхи вдосконалення. Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського): матеріали 

Міжнарод. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2019 р.). Херсон: Гельветика, 

2019. С. 164-167. 
 

20 

 

3. Новий Закон «Про дипломатичну службу» як основа реформування 

дипломатичної служби України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ 

Міжнарод. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Відп. за 7рк..: Н. П. 

Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин. Харків: Право, 2019. 

С. 268-273. (у співавторстві з А. С. Пушкіним). 

10 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

2. Наукової статті 

Андрєєва А. П. Політична неупередженість державних службовців: окремі 

проблеми законодавчого регулювання. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2019. № 5. С. 137-140. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2019/33.pdf 

 

 

30 

 

 

 

 

http://www.lsej.org.ua/5_2019/33.pdf
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3.Тез доповіді на конференцію  

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

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (11-12 квіт. 2019 р.): 

7. Андрєєва А. П. – студентка 2 курсу 1 групи господарсько-правового 

факультету, «Законодавче регулювання обов’язків державних службовців у сфері 

використання державної та іноземних мов». 

 

20 

 

8.  Шевченко І. Є. – студентка 2 курсу 1 групи господарсько-правового 

факультету, «Право державних службовців на страйк: законодавче регулювання в 

Україні та зарубіжний досвід». 

20 

 
9. Іванова В. С. – студентка 2 курсу 2 групи господарсько-правового 

факультету, «Практика Європейського суду з прав людини: значення для України» 

20 

 

ІІ Всеукр. студ. форум «Сучасні виміри безпеки» (18 травня 2019 р.): 

1. Околот М. Г.  – студент 1 курсу магістратури 7 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України, «Законодавче регулювання ротації 

державних службовців (досвід Китайської Народної Республіки)».  

20 

 

2. Різун Р. Л. – студентка 1 курсу магістратури 8 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів ю»стиції України, Релігійна неупередженість 

державної служби в Україні: проблеми вдосконалення законодавчого регулювання». 

20 

 

3. Тарадуда О. Є. – студентка 1 курсу магістратури 8 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України, «Щодо участі державних 

службовців у політичних партіях в Україні».  

20 

20 

Конституційний Суд України, науковий висновок на запит судді 

Конституційного Суду України Мойсика В.Р. щодо поширення Закону України 

«Про запобігання корупції» на громадські об’єднання, які здійснюють діяльність, 

пов’язану із запобіганням, протидією корупції, виконують роботи, надають 

послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, 

моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань 

формування, реалізації такої політики та/або беруть участь, залучаються до 

здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції та їх члени (у 

співавторстві з Н. Б. Писаренко та М.С. Ковтун). 

33 

21 

Участь у робочій групі в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого щодо розробки пропозицій стосовно вдосконалення кримінального 

законодавства та законодавства України про адміністративні правопорушення 

(разом з В.М. Гаращуком та О. Т. Зимою) 

33 

  

Всього 635 годин 
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