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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Федчишин Сергій Анатолійович. 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Принципи державної служби в Україні: проблеми законодавчого 

регулювання», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Принципи державної служби в Україні: проблеми законодавчого 

регулювання», 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: 30,9 друк. арк. 

Монографія: 

Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та 

правового забезпечення: монографія. Харків: Право, 2020. 528 с. 26 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців. 

Публічне право. 2020. № 2 (38). 0,73 друк. арк. 

2. Some Issues of Constitutional Justice in Ukraine. Access to Justice in 

Eastern Europe. 2021. № 2 (10). Р. 128-145. (у співавт. з H. Berchenko, A. 

Maryniv). Scopus. 0,3 друк. арк. 

3. Політична неупередженість державної служби. Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне 

право / редкол.: Ю. П. Битяк та ін. 0,23 друк. арк. 

4. Ротація посадових осіб дипломатичної служби. Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне 

право / редкол.: Ю. П. Битяк та ін. 0,23 друк. арк. 

Тези: 

1. Деякі особливості ротації посадових осіб дипломатичної служби 

України. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V 

Міжнар. наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2021 р.): електрон. наук. 

вид. [Електрон. ресурс] / уклад.: Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, С. А. 



 2 

Федчишин. Харків: Право, 2021. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828. 0,18 друк. арк. 

2. Забезпечення рівного доступу до державної служби: деякі проблеми 

законодавчого регулювання. Актуальні проблеми правової науки: матеріали 

Міжнарод. наук.-практ. конгр. (м. Запоріжжя, 1-2 жовт. 2021 р.) / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 0,36 друк. арк. 

Підручники, навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: підруч. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків: 

Право, 2021. 0,86 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здоб. вищої освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 6-те, доп. та перероб. Харків: 

Право, 2021. 1,02  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, 

2021. 1 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено принципи державної служби в Україні, їх види, зміст, 

проблеми законодавчого регулювання. Проаналізовано сутність принципу 

політичної неупередженості державної служби в  Україні, його значення на 

шляху адаптації вітчизняної державної служби до стандартів ЄС. Обґрунтовано 

доцільність сприйняття та впровадження принципу політичної 

неупередженості у його широкому сенсі. Відповідно до нього основними 

складовими політичної неупередженості визначені: по-перше, вимоги до 

суб’єктів управління державною службою; по-друге, вимоги до державних 

службовців; по-третє, вимоги до суб’єктів політичної діяльності. Окрему 

увагу приділено такому принципу як забезпечення рівного доступу до 

державної служби. Визначені сутність та складові принципу забезпечення 

рівного доступу до державної служби, а також недоліки його законодавчого 

регулювання. У результаті дослідження запропоновані шляхи вдосконалення 

законодавчої редакції наведеного принципу державної служби. З урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду обґрунтовано доцільність запровадження 

принципу релігійної нейтральності державної служби. Проаналізовано також 

окремі особливості реалізації принципів, закріплених Законом України «Про 

державну службу», у такому виді державної служби як дипломатична служба. 

  

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: – 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828
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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: 
Лекції для державних службовців Регіонального сервісного центру ГСЦ 

МВС в Одеській області у межах короткострокової програми підвищення 

кваліфікації на тему «Реалізація законодавства у сфері державної служби» 

(28.09.2021-01.10.2021 р.). 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  
Відповідь на запит Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України (у співавторстві з М. С. Ковтун). 

Відповідь на запит Національного агентства з питань запобігання 

корупції  (у співавторстві з 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. V Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20-21 травня 

2021 р., м. Харків. 

2. Панельна дискусія V Харківського міжнарод. юрид. форуму «Права 

людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні виклики, 

світові тенденції, особливості реалізації і захисту», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 24 вересня 2021 р., м. Харків. 

3. Міжнародний наук.-практ. конгрес «Актуальні проблеми правової 

науки», Запорізький національний університет, 1-2 жовтня 2021 р., м. 

Запоріжжя. 

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Монографія: 

Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та 

правового забезпечення: монографія. Харків: Право, 2020. 528 с. 26 друк. арк. 

Наукові статті: 
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1. Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців. 

Публічне право. 2020. № 2 (38). С. 55-66. 0,73 друк. арк. 

2. Some Issues of Constitutional Justice in Ukraine. Access to Justice in 

Eastern Europe. 2021. № 2 (10). Р. 128-145. (у співавт. з H. Berchenko, A. 

Maryniv). Scopus. 0,3 друк. арк. 

3. Політична неупередженість державної служби. Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне 

право / редкол.: Ю. П. Битяк та ін. С. 641-644. 0,23 друк. арк. 

4. Ротація посадових осіб дипломатичної служби. Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне 

право / редкол.: Ю. П. Битяк та ін. С. 834-837. 0,23 друк. арк. 

Тези: 

1. Деякі особливості ротації посадових осіб дипломатичної служби 

України. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V 

Міжнар. наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2021 р.): електрон. наук. 

вид. [Електрон. ресурс] / уклад.: Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, С. А. 

Федчишин. Харків: Право, 2021. С. 302-305. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828. 0,18 друк. арк. 

2. Забезпечення рівного доступу до державної служби: деякі проблеми 

законодавчого регулювання. Актуальні проблеми правової науки: матеріали 

Міжнарод. наук.-практ. конгр. (м. Запоріжжя, 1-2 жовт. 2021 р.) / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 237-241. 0,36 друк. арк. 

Підручники, навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: підруч. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків: 

Право, 2021. С. 134-150. 0,86 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здоб. вищої освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 6-те, доп. та перероб. Харків: 

Право, 2021. С. 51-55, 59-71. 1,02  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, 

2021. С. 150-163. 1 друк. арк. 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science:  

1. Some Issues of Constitutional Justice in Ukraine. Access to Justice in 

Eastern Europe. 2021. № 2 (10). Р. 128-145. (у співавт. з H. Berchenko, A. 

Maryniv). SCOPUS. 0,3 друк. арк. 

 

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

наукометричних базах даних: 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців. 

Публічне право. 2020. № 2 (38). С. 55-66. – включене до міжнародної науково-

метричної бази INDEX COPERNICUS. 0,73 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: 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 

Відгук на автореф. дис. Васильєвої Лесі Олександрівни «Адміністративно-

правове регулювання процесу створення та діяльності банківських установ», 

поданої на здобуття наукового ступеня к.ю.н. за спеціальністю 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

 

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: - 

19. Наукове керівництво студентами  

 

Підготовка студентами наукових статей: 

1. Андрєєва А. П. Дисциплінарна відповідальність державних 

службовців за невиконання вимог щодо політичної неупередженості. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3.  С. 39-45. 0,54 друк. арк. 

 

 

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

 адміністративного права 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

адміністративного права  

Протокол № 3 від 16 листопада 2021 р. 

 

 

 

 

 


