
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2018 рік 
 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Забезпечення ефективності публічного адміністрування: сучасні 

підходи та досвід (організаційно-правовий аспект)», 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Забезпечення ефективності публічного адміністрування: сучасні 

підходи та досвід (організаційно-правовий аспект)» 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: 11,4 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Адміністративні реформи як відповідь на виклики суспільства 

(зарубіжний досвід, основні підходи та тенденції). Публічне адміністрування 

в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. 

конференції. Харків, 12-13 квітня 2018 року, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. До проблеми створення  національної системи кібербезпеки України 

(організаційно-правовий аспект). Правові засади діяльності правоохоронних 

органів. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конференції. 

Харків, 15 грудня 2017 року, 0,4 друк. арк. 

2. Військові формування як складова сектору безпеки і оборони 

України. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали наук.-практ. семінару.  Харків: 

Право, 2018. Харків, 25 травня 2018 р., 0,4 друк. арк. 

3. Міжнародні стандарти застосування співробітниками органів 

правопорядку вогнепальної зброї (окремі питання дослідження). Сектор 

безпеки України: актуальні питання та практики. Збірник наук. праць за 

матеріалами VI Міжн. наук.-практ. конференції (Харків, 18 травня 2018 

року). Харків, «Точка», 0,4 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, 0,7 друк. арк. 

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

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2018, 0,7 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., 3,3 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., 5,0 друк. арк. 

Участь у науково-практичних конференціях з різних аспектів 

публічного адміністрування. Загальна кількість конференцій  – 5. 

Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення міжнародної 

науково-практичної конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» – 12-13 квітня 

2018 року (м. Харків). 

Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення 

Всеукраїнського студентського форуму «Сучасні виміри безпеки» Харків, 18 

травня 2018 року. 

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

функціонування та реформування системи публічного адміністрування 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: 
Участь у роботі Постійно діючого науково-практичного семінару 

«Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення. Харків: Харків, 25 травня 2018 року. 

Співпраця з практичними працівниками у межах підготовки та проведення 

міжнародної науково-практичної конференції конференції «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» – Харків, 15 грудня 2017 року. 

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 Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Участь у роботі 

Постійно діючого наук.-практ. семінару «Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Харків: 

Харків, 25 травня 2018 року Тема виступу: «Військові формування як 

складова сектору безпеки і оборони України» 

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. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» – Харків, 15 грудня 2017 року. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення – Харків, 12-13 квітня 2018 року. 

3. Сучасні виміри безпеки: Всеукраїнський студентський форум. 

Харків, 18 травня 2018 року. 

4. VI Міжнародна науково-практична «Сектор безпеки України: 

актуальні питання та практики» (Харків, 18 травня 2018 року. 

5. Постійно діючий наук.-практ. семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення. Харків: Харків, 25 травня 2018 року. 

Організація конференцій: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення – Харків, 12-13 квітня 2018 року. 

2. Сучасні виміри безпеки: Всеукраїнський студентський форум. 

Харків, 18 травня 2018 року. 

3. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників Всеукраїнського студентського форуму [відп. за вип. Н.П. 

Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018).  Харків: Право, 2018  

208 с. 12,09 друк. арк. 

 

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

ін.) – 11,4 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Адміністративні реформи як відповідь на виклики суспільства 

(зарубіжний досвід, основні підходи та тенденції). Публічне адміністрування 

в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення .Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. 

конференції. Харків, 12-13 квітня 2018 року. С. 24-27, 0,5 друк. арк. 
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Тези: 

1. До проблеми створення  національної системи кібербезпеки України 

(організаційно-правовий аспект). Правові засади діяльності правоохоронних 

органів. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конференції. 

Харків, 15 грудня 2017 року. С. 14-16, 0,4 друк. арк. 

2. Військові формування як складова сектору безпеки і оборони 

України. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали наук.-практ. семінару.  Харків: 

Право, 2018. Харків, 25 травня 2018 р. С.61-64, 0,4 друк. арк. 

3. Міжнародні стандарти застосування співробітниками органів 

правопорядку вогнепальної зброї (окремі питання дослідження). Сектор 

безпеки України: актуальні питання та практики. Збірник наук. праць за 

матеріалами VI Міжн. наук.-практ. конференції (Харків, 18 травня 2018 

року). Харків, «Точка», С.118-120, 0,4 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. 32-38, 65-67, 177-178, 0,7 друк. арк. 

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

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2018. С. 33-39, 66-68, 178-180, 0,7 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. – 3,3 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., 5,0 друк. арк. 

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

наукометричних базах даних. 

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. Вчений секретар 

спеціалізованої Вченої ради. 

Член спеціалізованої  вченої ради Д 64.086.01 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгуки на кандидатські дисертації: 

1. Косяченко К.Е. «Фінансово-правовий статус бюджетних установ в 

Україні» (травень 2018 р.). 



 5 

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. 
Департамент освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації. Проведення  Всеукраїнського  студентського форуму «Сучасні 

виміри безпеки» 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Подяки Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого: 

1. За організацію та активну участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» - Харків, 

15 грудня 2017 р. 

2. За організацію та активну участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Публічне адміністрування  в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення » - Харків, 12-13 квітня 2018 

р. 

3. За організацію та активну участь у VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання та практики» - 

Харків, 18 травня 2018 р. 

4. За активну участь в організації та проведенні  Всеукраїнського  

студентського форуму «Сучасні виміри безпеки»  - Харків, 18 травня 2018 р. 

Почесна грамота Виконкому Харківської міської Ради – за високий 

професіоналізм, компетентність, сумлінне виконання службових обов’язків, 

плідну діяльність та з нагоди професійного свята Дня юриста.  

19. Керівництво науковою роботою студентів. 

Загальна кількість тез доповідей на конференціях  – 42.  

Кількість друк. арк. – 12,6 друк. арк. 

Конференції: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» - Харків, 15 грудня 2017 року 

Інститут підготовки кадрів для Служби Безпеки України 

1. Дядюша А.Р. 2 курс, 1 гр. «Міжнародне співробітництво Служби 

безпеки України щодо забезпечення кібербезпеки (окремі аспекти 

дослідження). Правові засади діяльності правоохоронних органів. Збірник 

наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конференції. Харків, 15 грудня 

2017 року. 0,3 друк. арк. 

2. Козирчук І.В. 2 курс, 2 гр. Інформаційні ресурси як критично 

важлива інфраструктура: окремі питання правового регулювання. Правові 

засади діяльності правоохоронних органів. Збірник наук. праць за 

матеріалами Міжн. наук.-практ. конференції. Харків, 15 грудня 2017 року. 0,3 

друк. арк. 
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3. Панасюк К.С. 2 курс, 2 гр. «До дослідження проблеми митного 

контролю за переміщенням товарів, що містять об’єкти інтелектуальної 

власності. Правові засади діяльності правоохоронних органів. Збірник наук. 

праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конференції. Харків, 15 грудня 2017 

року. 0,3 друк. арк.  

4. Радь В.М. 2 курс, 1 гр. Служба Безпеки України в системі 

забезпечення інформаційної безпеки. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-

практ. конференції. Харків, 15 грудня 2017 року. 0,3 друк. арк. 

5. Сучкова А.М. 2 курс, 2 гр. Впровадження інституту військового 

омбудсмена в Україні: окремі проблеми та зарубіжний досвід. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів. Збірник наук. праць за матеріалами 

Міжн. наук.-практ. конференції. Харків, 15 грудня 2017 року. 0,3 друк. арк. 

6. Яков’юк В.В. 2 курс, 2 гр. Інеформаційна безпека як складова 

національної безпеки. Правові засади діяльності правоохоронних органів. 

Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конференції. Харків, 

15 грудня 2017 року. 0,3 друк. арк. 

 
- Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення – Харків, 12-13 квітня 2018 року 

Інститут підготовки кадрів для Служби Безпеки України 

1. Дядюша А.Р. 2 курс, 1 гр. «Міжнародне співробітництво Служби 

Безпеки України (окремі аспекти дослідження). Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. 

Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. «Точка», 2018. с. 157-158. 0,3 друк. 

арк. 
2. Козирчук І.В. 2 курс, 2 гр. Служба Безпеки України як ефективна 

спецслужба: окремі проблеми реформування. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. 

Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. «Точка», 2018. с. 170-171. 0,3 друк. 

арк. 

3. Радь В. М. 2 курс, 1 гр. Роль та місце адвокатів в системі безоплатної 

правової допомоги. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення. Збірник наук. праць за 

матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. 

«Точка», 2018. с. 202-204. 0,3 друк. арк 

4. Сучкова А.М.   2 курс, 2 гр. Електронний документообіг та проблема 

забезпечення інформаційної безпеки. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення. Збірник 

наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 

2018 року. Харків. «Точка», 2018. с. 258-260. 0,3 друк. арк 
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Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

1. Борисюк Р. Р. 5 курс, 13 гр. Запровадження ID - КАРТКИ в Україні. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами 

Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року.  Харків. «Точка», 

2018. с. 240-242. 0,3 друк. арк 

2. Волкова С.С. 5 курс, 12 гр. «Новації у сфері розвитку електронного 

урядування в Україні: Он-лайн будинок юстиції. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. 

Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. «Точка», 2018. с. 243-245. 0,3 друк. 

арк 

3. Думчикова К.С. 5 курс, 11 гр. Параюристи у системі безоплатної 

правової допомоги: зарубіжний та вітчизняний досвід. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-

практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. «Точка», 2018. с. 156-

157. 0,3 друк. арк 

4. Ковач В.Ю. 5 курс, 11 гр. «Впровадження системи електронного 

урядування в Україні (окремі питання дослідження). Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-

практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року.  Харків. «Точка», 2018. с. 247-

249. 0,3 друк. арк 

5. Конар С. В. 5 курс, 12 гр. «Параюристи (громадські радники) в 

системі надання безплатної правової допомоги в Україні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-

практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. «Точка», 2018. с. 173-

175. 0,3 друк. арк 

6. Лопатюк Ю.Л. 5 курс, 13 гр. «До проблеми надання безоплатної 

правової допомоги в Україні. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення. Збірник наук. 

праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 

року. Харків. «Точка», 2018. с. 187-189. 0,3 друк. арк 

7. Петрова Є.С. 5 курс, 12 гр. Новий публічний менеджмент: сутність 

та особливості реалізаціїЇ. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення. Збірник наук. 

праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 

року.  Харків. «Точка», 2018. с. 76-77. 0,3 друк. арк 

8. Усаченко М.О. 5 курс, 12 гр. «Зарубіжний досвід надання 

адміністративних послуг (особливості організації та правового забезпечення). 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами 
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Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року. Харків. «Точка», 

2018. с. 215-217. 0,3 друк. арк 

9. Черненко Я.В. 5 курс, 12 гр. Адміністративний розсуд: ознаки та 

окремі проблеми застосування. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення. Збірник наук. 

праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 

року. Харків. «Точка», 2018. с. 85-88. 0,3 друк. арк 

Факультет адвокатури 

1. Плетньова Т.Р.  1 курс магістратури, 8 гр. Надання електронних 

адміністративних послуг в Україні: переваги та недоліки. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-

практ. конф. Харків, 12-13 квітня 2018 року.  Харків. «Точка», 2018. с. 253-

255. 0,3 друк. арк 

 

- VI Міжнародна науково-практична «Сектор безпеки України: 

актуальні питання та практики» (Харків, 18 травня 2018 року 

Інститут підготовки кадрів для Служби Безпеки України 

1. Дядюша А.Р. 2 курс, 1 гр. Співробітництво Україна-НАТО у сфері 

реформування сектору безпеки і оборони. Сектор безпеки України: 

актуальні питання та практики. Збірник наук. праць за матеріалами VI 

Міжн. наук.-практ. конф.ї (Харків, 18 травня 2018 року). Харків, «Точка», с. 

42-44 0,3 друк. арк.  

 

- Сучасні виміри безпеки: Всеукраїнський студентський форум. 

Харків, 18 травня 2018 року 

Інститут підготовки кадрів для Служби Безпеки України 

1. Алєксєйчук А. О. 2 курс, 2 гр. Професійно-особистісні та моральн0-

етичні вимоги до співробітника СБУ. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез 

доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму 

[відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). 

Харків: Право, 2018. С. 112-115. 0,3 друк. арк. 

2. Дядюша А. Р.   2 курс, 1 гр. Реформування сектору безпеки та 

оборони України: сучасний стан та перспективи. Сучасні виміри безпеки: 

Збірник тез доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського 

форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 

2018). Харків: Право, 2018. С. 168-170. 0,3 друк. арк. 

3. Євстратова В.В. 2 курс, 2 гр. Забезпечення прав людини в умовах 

надзвичайних ситуацій. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та 

наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. 

Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 

2018. С. 71-74. 0,3 друк. арк. 

4. Козирчук  І.В. 2 курс, 2 гр. Служба Безпеки України на шляху 

реформування: щодо визначення окремих умов та шляхів. Сучасні виміри 
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безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. 

студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] 

(Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 74-78. 0,3 друк. арк. 

5. Лемак К. Е. 3 курс, 1 гр. Зовнішні загрози національній безпеці 

України. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  

Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 34-36. 0,3 

друк. арк. 
6. Лиманюк В. О. 2 курс, 2 гр. Демократичний цивільний контроль над 

Службою Безпеки України. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та 

наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. 

Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 

2018. С. 118-121. 0,3 друк. арк. 

7. Наретя В. Г.  2 курс, 1 гр. Інформаційна безпека в Україні (окремі 

питання дослідження. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. 

повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. 

Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. 

С. 41-44. 0,3 друк. арк. 

8. Орлов Є. Д.  2 курс, 1 гр.  Сектор безпеки і оборони України: 

сучасний стан правового забезпечення. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез 

доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму 

[відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2108). 

Харків: Право, 2018. С. 125-129. 0,3 друк. арк. 

9. Панасюк  К. С. 2 курс., 2 гр. Легалізація приватних військових 

компаній: зарубіжний досвід і значення для України. Сучасні виміри безпеки: 

Збірник тез доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського 

форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 

2108). Харків: Право, 2018. С. 129-132. 0,3 друк. арк. 

10. Сальніков Д. А. 2 курс, 2 гр. Кібертероризм як загроза національній 

безпеці. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  

Гончаренко] (Харків, 18 травня 2108). Харків: Право, 2018. С. 75-60. 0,3 

друк. арк. 

11. Ситник Б. О. 2 курс, 1 гр. «Цивільний демократичний контроль над 

сектором безпеки (зарубіжний досвід). Сучасні виміри безпеки: Збірник тез 

доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму 

[відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2108). 

Харків: Право, 2018. С. 135-138. 0,3 друк. арк. 

12. Сучкова А. М.   2 курс 2 гр. Необхідність гендерної політики в 

аспекті інтеграції жінок до сектору безпеки і оборони України. Сучасні 

виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень учасників 

Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  

Гончаренко] (Харків, 18 травня 2108). Харків: Право, 2018. С. 141-145. 0,3 

друк. арк. 
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13. Федоров В. Д. 3 курс, 2 гр. Щодо визначення правового статусу 

Служби Безпеки України. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та 

наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. 

Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2108). Харків: Право, 

2018. С. 97-99. 0,3 друк. арк. 

14. Хабоша О. С. 2 курсу, 2 гр. Національна поліція у системі 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез 

доповідей та наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму 

[відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2108). 

Харків: Право, 2018. С. 64-67. 0,3 друк. арк. 

15. Яков’юк В. В. 2 курс, 2 гр. Військова служба правопорядку у 

Збройних силах України: окремі аспекти реформування. Сучасні виміри 

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

студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] 

(Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 107-112. 0,3 друк. арк. 

Факультет адвокатури 

1. Плетньова Т.Р. 1 курс магістратури, 8 гр. Захист персональних 

даних громадян як складова національної безпеки України. Сучасні виміри 

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

студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] 

(Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 47-51. 0,3 друк. арк. 

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

1. Сокуренко В.А. 2 курс, 6 гр. Державний кордон України як один із 

основних елементів в системі забезпечення національної безпеки України. 

Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  

Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 138-141. 0,3 

друк. арк. 
2. Хрякова Н.О. 2 курс, 6 гр. Система охорони державної таємниці в 

Україні. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  

Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 102-105. 0,3 

друк. арк. 

3. Петрова Є.С. 5 курс, 12 гр. Електронне резиденство: досвід Естонії. 

Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  

Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 184-186. 0,3 

друк. арк. 

4. Черненко Я.В. 5 курс, 12 гр. Проблеми та перспективи 

реформування Збройних Сил України за стандартами НAТO. Сучасні виміри 

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

студентського форуму [відп. за вип. Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] 

(Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 2018. С. 198-201. 0,3 друк. арк. 

Військово-юридичний факультет 
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1. Гончаренко М.М. 2 курс, 3 гр. Стан національної безпеки в умовах 

євроатлантичної інтеграції. Сучасні виміри безпеки: Збірник тез доповідей та 

наук. повідомлень учасників Всеукр. студентського форуму [відп. за вип. 

Н.П. Матюхіна,  Г.А.  Гончаренко] (Харків, 18 травня 2018). Харків: Право, 

2018. С. 165-168. 0,3 друк. арк. 

 

Д.ю.н., професор кафедри 

адміністративного права                                       Н.П Матюхіна 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 27 листопада 2018 р. 

 


