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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
 Матюхіна Наталія Петрівна. 

2. Вчене звання, посада. 
 Доктор юридичних наук, професор. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
 «Сучасні концепції та моделі реформ публічного управління 

(зарубіжн. досвід)», 2,0 друк. арк.  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Сучасні концепції та моделі реформ публічного управління (зарубіжн. 
досвід)» 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 10,58 друк. арк. 
Монографія:  
1. За заг. наук. ред. Н.П. Матюхіної. Управління лісовим фондом 

України: сучасні проблемі організації та правового забезпечення: 
монографія / Гончаренко Г.А.; за заг. наук. ред. Н.П. Матюхіної. – Х.: 
Юрайт, 2016. – 228 с., 9,96 друк. арк., 4,98 друк. арк. 

Наукові статті: 
1. Реформування сектору безпеки: сучасні підходи до визначення 

поняття, завдань та умов // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 
травня 2016 р.): Зб. наук. праць за матеріалами IV Міжн. наук.-практ. конф. - 
Харків: вид-во Плеяда», 2016, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративна реформа у зарубіжних країнах: окремі напрямки 
реалізації // Адміністративне право сучасного етапу державотворення: етапи 
та перспективи розвитку (21 травня 2016 р.) // Зб. науков. праць за 
матеріалами І Міжн.-практ. конф. - Харків: вид-во Плеяда», 2016, 0,5 друк. 
арк. 

3. Modern realities and calls of Security Sector of Ukraine/ Современные 
реалии и вызовы сектора безопасности Украины//Bezpieczenstwo I 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo I obronnosc panstwa. – Lodz-
Warszawa: Wydawnictwo Spolechnej Academi Nauk, 2016, 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. Поліція та суспільство: до проблеми побудови партнерської моделі 

взаємодії // Правові засади діяльності правоохоронних органів (19 грудня 
2016 р.): Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф./ 
Редкол.: Є.О. Алісов,  Ю.В. Мех та ін. – Харків: вид-во Плеяда», 2015, 0,3 
друк. арк.  



2. До проблеми створення ефективної системи інформаційної безпеки 
// Інформаційна безпека:  європейські орієнтири та перспективи для України 
(25 листопада 2016 р.): .Зб. наук. праць за матеріалами  Міжн. наук. практ. 
конф.– Харків: вид-во Плеяда», 2016, 0,4 друк. арк. 

Програми конференцій, круглих столів: 
1. Адміністративне право сучасного етапу державотворення: етапи та 

перспективи розвитку (21 травня 2016 р., м. Харків). Програма І 
Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі:. В.Я. Настюк, 
Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова,, О.М. Соловйова. – Харків,  вид-
во Плеяда», 2016. – 21 с., 0,3 друк. арк. 

2. Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 р., 
Харків). Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції / 
Укладачі:. В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова. – 
Харків,  вид-во Плеяда», 2016. – 25 с., 0,4 друк. арк. 

3. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для 
України (25 листопада 2016 р., Харків). Програма III Міжнародний науково-
практичний круглий стіл / Укладачі:. В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. 
Мех, О.Б. Червякова. – Харків,  вид-во Плеяда», 2016, 23 с., 0,4 друк. арк. 

 
Навчальні посібники: 
1. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посібник (колект. 

авт.); Запоріз. нац. ун-т. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 с. Матюхіна Н.П. Розділ 4: 
Дисціплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби – С.110-
155 (у співавт. С.О. Федчишин), 2,0 друк. арк.  

2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – Х. :Право, 
2016, 0,3 друк.арк. 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.   
З урахуванням зарубіжного досвіду досліджуються питання 

реформування публічного управління 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.  



 – Матюхіна Н.П., Ковтун М.С. Щодо застосування Харківським 
обласним територіальним відділенням Антимонопольного Комітету 
України заходів державного контролю (2016 р.). 
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. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (19 грудня 2015 р., м. Харків)  

- виступ з доповіддю; член оргкомітету з підготовки конференції; член 
редакційної колегії Збірника наукових праць за матеріалами конференції  

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: виклики сьогодення (20 травня 2016 р., м. Харків) 

 - виступ з доповіддю; член оргкомітету з підготовки конференції; 
член редакційної колегії Збірника наукових праць за матеріалами 
конференції  

3. І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: етапи та перспективи розвитку (21 
травня 2016 р., м. Харків)  

- виступ з доповіддю; член оргкомітету з підготовки конференції; член 
редакційної колегії Збірника наукових праць за матеріалами конференції  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна 
безпека:  європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 
2016 р., м. Харків)  

- виступ з доповіддю; член оргкомітету з підготовки конференції; член 
редакційної колегії Збірника наукових праць за матеріалами конференції  

5. Міжнародна науково-практична конференція Bezpieczenstwo I 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo I obronnosc panstwa (20 вересня 2016 
р., м. Лодзь, Польща): -доповідь; член оргкомітету з підготовки конференції. 
 9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.)   

Монографія:  
1. За заг. наук. ред. Н.П. Матюхіної. Управління лісовим фондом 

України: сучасні проблемі організації та правового забезпечення: 
монографія / Гончаренко Г.А.; за заг. наук. ред. Н.П. Матюїхіної. – Х.: 
Юрайт, 2016. – 228 с., 9,96 друк. арк., 4,98 друк. арк. 

Наукові статті: 
1. Реформування сектору безпеки: сучасні підходи до визначення 

поняття, завдань та умов // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 



травня 2016 р.): Зб. наук. праць за матеріалами IV Міжн. наук.-практ. конф. - 
Харків: вид-во Плеяда», 2016. – С.56-58, 0, 5 друк. арк. 

2. Адміністративна реформа у зарубіжних країнах: окремі напрямки 
реалізації // Адміністративне право сучасного етапу державотворення: етапи 
та перспективи розвитку (21 травня 2016 р.) // Зб. науков. праць за 
матеріалами І Міжн.-практ. конф. - Харків: вид-во Плеяда», 2016. – С.53-58, 
0, 5 друк. арк. 

3. Modern realities and calls of Security Sector of Ukraine/ Современные 
реалии и вызовы сектора безопасности Украины//Bezpieczenstwo I 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo I obronnosc panstwa. – Lodz-
Warszawa: Wydawnictwo Spolechnej Academi Nauk, 2016. -  c. 423-429 
(Польща), 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. Поліція та суспільство: до проблеми побудови партнерської моделі 

взаємодії // Правові засади діяльності правоохоронних органів (19 грудня 
2016 р.): Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф./ 
Редкол.: Є.О. Алісов,  Ю.В. Мех та ін. – Харків: вид-во Плеяда», 2015. – 
С.62-63, 0,3 друк. арк. 

2. До проблеми створення ефективної системи інформаційної безпеки 
// Інформаційна безпека:  європейські орієнтири та перспективи для України 
(25 листопада 2016 р.): .Зб. наук. праць за матеріалами  Міжн. наук. практ. 
конф.– Харків: вид-во Плеяда», 2016, 247 с., С. 16-18, 0,4 друк. арк. 

Програми конференцій, круглих столів: 
1. Адміністративне право сучасного етапу державотворення: етапи та 

перспективи розвитку (21 травня 2016 р., м. Харків). Програма І 
Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі:. В.Я. Настюк, 
Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова,, О.М. Соловйова. – Харків,  вид-
во Плеяда», 2016. – 21 с., 0,3 друк. арк. 

2. Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 р., 
Харків). Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції / 
Укладачі:. В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова. – 
Харків,  вид-во Плеяда», 2016, 25 с.0,4 друк. арк. 

3. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для 
України (25 листопада 2016 р., Харків). Програма III Міжнародний науково-
практичний круглий стіл / Укладачі:. В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. 
Мех, О.Б. Червякова. – Харків,  вид-во Плеяда», 2016, 23 с.0,4 друк. арк. 

 
Навчальні посібники: 
1. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посібник (колект. 

авт.); Запоріз. нац. ун-т. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 с. Матюхіна Н.П., 
Федчишин С.А.  Розділ 4: Дисціплінарна відповідальність працівників 
дипломатичної служби – С.110-155, 2,0 друк. арк.  



2. Адміністративне право: посіб. Для підготовки до іспиту / Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – Х. :Право, 
2016, С. 31-33, 49-50,139-140, 0,3 друк.арк. 
 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Член 
редакційної колегії видання «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗНАВСТВА» – 
Електронне наукове фахове видання, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого.  
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  
Член спеціалізованої  вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого. 
Член спеціалізованої  вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Докторські дисертації  – 1  
 1. Сокуренко В. В. «Публічне адміністрування сферою оборони в 
Україні  – травень 2015 р. 
 
   
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські.  

Відгуки на автореферати дисертацій та наукові доповіді – 4  (2 – 
докторські дисертації, 2 – кандидатські) 

Докторські: 
1. Гергієвський Ю.В. «Компетенція органів публічної влади: теорія 

і практика застосування» - Київ, 2016. 
2. Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли «Правове регулювання 

публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект». 
Кандидатські: 

1. Пудрик Н.С. «Податкове провадження». 
2. Мірошніченко М.В. «Презумпція правомірності рішень платника 

податків». 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). – 
 
15. Співробітництво з закордонними організаціями.  
Spoleczna Academia Nauk, м. Лодзь (Польща) – член оргкомітету з 
підготовки міжнародної науково-практичної конференції «Bezpieczenstwo і 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo і obronnosc panstwa» (віересень, 2016)  
 
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. Диплом Міжнародної наукової громадської організації «Академія 
УСП» про присвоєння звання Почесного професора. 

 
 



2. Подяка Першого проректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у IV 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: 
виклики сьогодення». 

3. Подяка Європейської поліцейської асоціації України за організацію 
та активну участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сектор безпеки України: виклики сьогодення». 

4. Подяка Першого проректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у III 
Міжнародному науково-практичному круглому столі «Інформаційна 
безпека: європейські орієнтири та перспективи для України». 

 
 

д.ю.н., професор кафедри 
адміністративного права                                       Н.П Матюхіна 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри 
адміністративного права  

 Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 


