
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 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. 

«Публічна служба (зарубіжний досвід організаційно-правового 

забезпечення)» 2,0 друк. арк. 

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

«Публічна служба (зарубіжний досвід організаційно-правового 

забезпечення)» виконано 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: 3,58 друк. арк. 

Наукова стаття у колективній монографії: 

1. Matyukhina N. P., Fedchyshyn S. A. 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: 

Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1. Проблеми ефективності державного управління: окремі 

реформаторські пошуки та зміни.  Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: збірник 

наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. Конференції (Харків, 11-12 

квітня 2019 р.). 0,4 друк. арк. 

2. Децентралізація повноважень у сфері управління юстицією – 

спрямованість на якість та доступність адміністративних послуг. «New 

challenges of legal science in Ukraine and EU countries»: International scientific 

and practical conference Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 0,4 друк. арк. 

3. Застосування вогнепальної зброї поліцією Великобританії: окремі 

питання дослідження. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

збірник наук. праць за матеріалами V Міжн. наук.-практ. Конференції 

(Харків, 10 грудня 2018 р.). 0,4 друк. арк. 

4. До проблеми оновлення понятійного апарата адміністративного 



 2 

права. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки: матеріали 

Міжн. наук.-практ. конференції (в рамках III  Харківського міжнародного 

юридичного форуму) (Харків, 26 вересня 2019 р.). 0,4 друк. арк. 

5. До проблеми формування системи пробації в Україні: організаційно-

правовій аспект. Сектор безпеки України: актуальні питання науки і 

практики: збірник наук. праць за матеріалами VII Міжн. наук.- практ. 

Конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.) 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. Вид. 

4-те, допов. та перероб. Харків: Право, 2019. 186 с., 0,68 друк. арк.  

 

Участь у науково-практичних конференціях з різних аспектів 

публічного адміністрування. Загальна кількість конференцій  – 5. 

Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення» – 11-12 квітня 2019 року (м. Харків). Модератор конференції. 

Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення ІІ 

Всеукраїнського студентського форуму «Сучасні виміри безпеки» Харків, 18 

травня 2019 року. 

Заступник голови редакційної колегії Збірника наукових праць за 

матеріалами ІІІ Міжнародних науково-практичних конференцій «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (2019 р.) та Збірника тез доповідей та наук. 

повідомлень учасників ІІ Всеукраїнського студентського форуму «Сучасні 

виміри безпеки» (2019 р.). 

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, 23 травня 2019 року. 

Співробітництво з Харківським університетським консорціумом, 

практичними працівниками, середніми навчальними закладами у межах  

організації ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
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правового забезпечення» та  ІІ Всеукраїнського студентського форуму 

«Сучасні виміри безпеки» 2019 р. 

Член Всеукраїнської асоціації фахівців з Адміністративного права. 

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 Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів 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. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» – Харків, 10 грудня 2018 року. 

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення – Харків, 11-12 квітня 2019 року. 

3. Сучасні виміри безпеки: Всеукраїнський студентський форум. 

Харків, 18 травня 2019 року. 

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

актуальні питання та практики» (Харків, 18-19 квітня 2019 року. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (в рамках III  Харківського міжнародного 

юридичного форуму 26 вересня 2019 року) 

6. International scientific and practical conference. New challenges of legal 

science in Ukraine and EU countries/ Miskolc, Hungary, 2019. Сертифікат 

учасника.  

Організація конференцій: 

Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення» – 11-12 квітня 2019 року (м. Харків). Модератор конференції. 

Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення ІІ 

Всеукраїнського студентського форуму «Сучасні виміри безпеки» Харків, 18 

травня 2019 року. 

Спікер Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми адміністративно-правової науки (в рамках III  Харківського 

міжнародного юридичного форуму26 вересня 2019 року). Доповідь: 

«Новітня доктрина адміністративного права».  
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) – 5,2 друк. арк. 

Наукова стаття у колективній монографії: 

1. Matyukhina N. P., Fedchyshyn S. A. 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: 

Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. Р. 25-46. 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1. Проблеми ефективності державного управління: окремі 

реформаторські пошуки та зміни.  Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: збірник 

наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. Конференції (Харків, 11-12 

квітня 2019 р.). С. 20-24, 0,4 друк. арк. 

2. Децентралізація повноважень у сфері управління юстицією – 

спрямованість на якість та доступність адміністративних послуг. «New 

challenges of legal science in Ukraine and EU countries»: International scientific 

and practical conference Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 249-250, 0,4 друк. арк. 

3. Застосування вогнепальної зброї поліцією Великобританії: окремі 

питання дослідження. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

збірник наук. праць за матеріалами V Міжн. наук.-практ. Конференції 

(Харків, 10 грудня 2018 р.). С. 68-69. 0,4 друк. арк. 

4. До проблеми оновлення понятійного апарата адміністративного 

права. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки: матеріали 

Міжн. наук.-практ. конференції (в рамках III  Харківського міжнародного 

юридичного форуму) (Харків, 26 вересня 2019 р.). С. 65-68, 0,4 друк. арк. 

5. До проблеми формування системи пробації в Україні: організаційно-

правовій аспект. Сектор безпеки України: актуальні питання науки і 

практики: збірник наук. праць за матеріалами VII Міжн. наук.- практ. 

Конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). С. 24-26, 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. Вид. 

4-те, допов. та перероб. Харків: Право, 2019. 186 с. С. 33-40, 67-69, 179-

181. 0,68 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. 
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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. 

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. 

Подяки Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого: 

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

конференції «Публічне адміністрування  в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення » - Харків, 11-12 квітня 2019 

р. 

2. За організацію та активну участь у проведенні  Всеукраїнського  

студентського форуму «Сучасні виміри безпеки»  - Харків, 18 травня 2019 р. 

19. Керівництво науковою роботою студентів. 

Загальна кількість тез доповідей на конференціях  – 37.  

Кількість друк. арк. – 11,0 друк. арк. 

Конференції - 8: 

- V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» - Харків, 10 грудня 2019 року 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення – Харків, 11-12 квітня 2019 року 

- VIІ Міжнародна науково-практична «Сектор безпеки України: 

актуальні питання та практики» (Харків, 18-19 квітня 2019 року 

- Сучасні виміри безпеки: ІІ Всеукраїнський студентський форум. 

Харків, 18 травня 2019 року 

- XVIII Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». Харків, 19 грудня 2018 р. 

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

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення» (Харків, травень 2019 року) 

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права», Харків, 31 травня 2019 року. 
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- International scientific and practical conference «New challenges of legal 

science in Ukraine and EU countries». Miskolc, Hungary, 2019.  

 

 

Д.ю.н., професор кафедри 

адміністративного права                                       Н.П Матюхіна 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 р. 

 


	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2019 рік

