
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 РІК 
 

1. Битяк Юрій Прокопович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, 

професор кафедри адміністративного права, перший проректор НЮУ імені 

Ярослава Мудрого 

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

4. 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 2,5 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. 1,2 

друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Reform of decentralization and regional policy in the visegrad [Текст] / Y. 

P. Bytyak, S. Serohina [та ін.]. Opcion. 2019.Vol. 35, Iss. 90-2. 0,2 друк. арк. 

(Scopus). 

 2.  BYTIAK Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Chalapko 

V. V. Information society: the interaction of tradition and 

innovation in communicative processes. Amazonia investiga. 2020. Vol.9, Iss. 27. 0,2 

друк. арк.  (Web of Science). 

Тези: 

1. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. 0,2 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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,7 друк. арк.  

2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. 

наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків: Право. Т. 6 : Фінансове 

право / редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. 2020.  

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 



-  участь у слуханнях Комітету з питань освіти, науки та інновацій на 

тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і 

перспективи» (11 листопада 2020 р., на платформі Zoom). 

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. 

   Член Науково-консультативної ради при Міністерстві юстиції України, 

член ради прокурорів України, член Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України.  

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 

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. ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Цивільне право 

України: нові виклики і перспективи розвитку», присвячена 98-й річниці з дня 

народження доктора юридичних наук В.П. Маслова (28 лютого 2020 р.). 

2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 р.). 

3. Круглий стіл  "Конституція України та актуальні питання її 

удосконалення" за участі народних депутатів України та голови Харківської 

облдержадміністрації (Харків, Президія НАПрН України, 28 червня 2020 р.). 

4. «Круглий стіл» з нагоди 15-ї річниці прийняття Кодексу 

адміністративного судочинства України «Адміністративне судочинство 

України: стан і виклики» (6 липня 2020 р., он-лайн). 

5. Круглий стіл «Інтеграція виробництва та науки – основа стійкого 

розвитку економіки»  за участі Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова (Х., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

30 липня 2020 р.). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції 

розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі 

права» (в рамках IV Харківського міжнародного юридичного форуму), 



Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23 вересня 

2020 р., м. Харків. 

7. ІV Харківський міжнародний юридичний форум (Харків, 23-25 вересня 

2020 р.). 

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. 

392 с. С. 19-24, 35-37, 54-62. 1,2 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Reform of decentralization and regional policy in the visegrad [Текст] / Y. 

P. Bytyak, S. Serohina [та ін.]. Opcion. 2019. Vol. 35, Iss. 90-2. P. 631-648. 0,2 

друк. арк. (Scopus). 

 2.  BYTIAK Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Chalapko 

V. V. Information society: the interaction of tradition and 

innovation in communicative processes. Amazonia investiga. 2020. Vol.9, Iss. 27. P. 

217–226. 0,2 друк. арк. (Web of Science). 

Тези: 

1. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 5-6. 0,2 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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 192 с. С. 6-11, 53-

58. 0,7 друк. арк.  

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

 Scopus: 

1. Reform of decentralization and regional policy in the visegrad [Текст] / Y. 

P. Bytyak, S. Serohina [та ін.]. Opcion. 2019. Vol. 35, Iss. 90-2. P. 631-648. 0,2 

друк. арк. 

  Web of Science: 

 1.  BYTIAK Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Chalapko 

V. V. Information society: the interaction of tradition and 

innovation in communicative processes. Amazonia investiga. 2020. Vol.9, Iss. 27. P. 

217–226. 0,2 друк. арк. 

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

наукометричних базах даних. –  

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



Головний редактор збірника «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

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».  

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої 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. 

Сумісна підготовка та проведення ІУ Харківського міжнародного 

юридичного форуму за підтримки Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ), Фонду Конрада Аденауера та Проєкту ЄС «Право-Justice». У 

роботі форуму прийняли участь представники 25 країн світу (Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23-25 вересня 

2020 р.). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

1. Організація та проведення разом з Харківською облдержадміністрацією 

круглого столу  "Конституція України та актуальні питання її удосконалення" 

за участі народних депутатів України та голови Харківської 

облдержадміністрації (Х., Президія НАПрН України, 28 червня 2020 р.). 

2. Організація та проведення разом з Харківською облдержадміністрацією 

круглого столу «Інтеграція виробництва та науки – основа стійкого розвитку 

економіки»  за участі Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова (Х., 

Національний юридичний університет імені Я.Мудрого, 30 липня 2020 р.). 

17.  Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
1. Почесний громадянин Харківської області (29 лютого 2020 р.). 

      2. Золота медаль Національної академії правових наук України (28 серпня 

2020 р.). 

  

 

Доктор юридичних наук, професор    Ю.П. Битяк 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 року 


