
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 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. 
«Сучасний стан організації та правового забезпечення публічного 

адміністрування» 2,0 друк. арк. 

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

Виконано у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень, керівництво науковою роботою студентів та аспірантів). 

Всього опубліковано: 3,58 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /За заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: 

Право, 2020. (авт. внесок 1,6 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Matyukhina N. еt. al.  Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects / V. Shevchuk, O. Shevchuk, N. Matyukhina, D. 

Zatenatsky, O. Chub. Georgian Medical News. 2020. № 1 (298).  Включено до 

міжнародних наукометричних  баз даних – Scopus,  Web of Science  (автор. 

внесок 0,3 друк. арк.).  

2. Matyukhina N. еt. al.   Financial and legal ensures effective development 

for higher education in Ukraine / N. Matyukhina, I. Borysenko, A. Malakhova, A. 

Sikun. Financial and credit activityproblems of theory and practice. 2020. Vol. 1 

Issue: 32. Включено до міжнародних наукометричних баз даних – Web of 

Science (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

3. Matyukhina N. еt. al.  State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs / O. Shevchuk, V.  Shevchuv, N. Matyukhina, 

O. Leiba, V. Harashchuk. Revista Inclusiones. 2020. Vol: 7. № 4. (автор. внесок 

0,3 друк. арк.).  

Тези: 

1. Окремі питання розвитку міністерської системи управління в 

контексті завдань реформи публічної адміністрації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за м-лами Міжн. наук.- практ. 

конференції. Харків, 9-10 квітня 2020 року. Харків : Право, 2020 (0,4 друк. 

арк.). 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22V%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
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Навчальний посібник: 
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. (авт. 

внесок 0,68 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
З урахуванням вітчизняного та 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: 
Співробітництво з Харківським університетським консорціумом, 

практичними працівниками, середніми навчальними закладами у межах  

організації IV Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення». 

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. IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 р., м. Харків. 

- Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення IV  

Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення» (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.).  
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- Заступник голови редакційної колегії Збірника наукових 

праць за матеріалами IV  Міжнародної науково-практичної конференції 

«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.). 

Доповідь:  

Матюхіна Н.П. Окремі питання розвитку міністерської системи 

управління в контексті завдань реформи публічної адміністрації.  Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за м-лами Міжн. наук.- практ. 

конференції. Харків, 9-10 квітня 2020 року. Харків : Право, 2020 (0,4 друк. 

арк.). 

 

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

ін.)  

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /За заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: 

Право, 2020. 392 с. С. 11-19, 110-125 (авт. внесок 1,6 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Matyukhina N. еt. al.  Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects / V. Shevchuk, O. Shevchuk, N. Matyukhina, D. 

Zatenatsky, O. Chub. Georgian Medical News. 2020. № 1 (298). P. 165 -169. 

Включено до міжнародних наукометричних  баз даних – Scopus,  Web of 

Science  (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

2. Matyukhina N. еt. al.   Financial and legal ensures effective development 

for higher education in Ukraine / N. Matyukhina, I. Borysenko, A. Malakhova, A. 

Sikun. Financial and credit activityproblems of theory and practice. 2020.Vol. 1 

Issue: 32. P. 482-493 Включено до міжнародних наукометричних баз даних –

 Web of Science (автор. внесок 0.3 друк. арк.).  

3. Matyukhina N. еt. al.  State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs / O. Shevchuk, V.  Shevchuv, N. Matyukhina, 

O. Leiba, V. Harashchuk. Revista Inclusiones. 2020. Vol: 7. № 4. Р. 580-597 

(автор. внесок 0.3 друк. арк.).  

Тези: 

1. Окремі питання розвитку міністерської системи управління в 

контексті завдань реформи публічної адміністрації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Збірник наук. праць за м-лами Міжн. наук.- практ. 

конференції. Харків, 9-10 квітня 2020 року. Харків : Право, 2020. С.17-21 (0,4 

друк. арк.). 

Навчальний посібник: 

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. С. 34-

40, 69-71,185-187 (авт. внесок 0,68 друк. арк.). 

 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22V%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Matyukhina N. еt. al.  Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects / V. Shevchuk, O. Shevchuk, N. Matyukhina, D. 

Zatenatsky, O. Chub. Georgian Medical News. 2020. № 1 (298). P. 165-169. 

Включено до міжнародних наукометричних  баз даних – Scopus,  Web of 

Science  (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

2. Matyukhina N. еt. al.   Financial and legal ensures effective development 

for higher education in Ukraine / N. Matyukhina, I. Borysenko, A. Malakhova, A. 

Sikun. Financial and credit activityproblems of theory and practice. 2020. Vol. 1 

Issue: 32. P. 482-493. Включено до міжнародної наукометричної бази даних –

 Web of Science (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

3. Matyukhina N. еt. al.  State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs / O. Shevchuk, V.  Shevchuv, N. Matyukhina, 

O. Leiba, V. Harashchuk. Revista Inclusiones. 2020. Vol: 7. № 4. Р. 580-597. 

Включено до міжнародної наукометричної  бази даних – Web of Science 

(автор. внесок 0.3 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. 

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. 

19. Керівництво науковою роботою студентів. 

Надруковано 24 тез (7,2 друк. арк.), студенти взяли участь у роботі 2-х 

конференцій (VІ Міжн. науково-практ. конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», Харків, 10 грудня 2019 року та ІV 

Міжн. науково-практ. конференція «Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення, Харків, 9-10 

квітня 2020 року). 

 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22V%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
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Загальна кількість тез доповідей на конференціях  – 24.  

Кількість друк. арк. – 7,2 друк. арк. 

Конференції - 2: 

- VІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» - Харків, 5-6 грудня 2019 року 

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ: 

1. Білоус І.А. Реформування Служби безпеки України як один із 

напрямків зміцнення державного суверенітету України.   

2. Бугай Ю.Р. Адміністративна відповідальність: окремі питання 

дослідження. 

3. Гой А.В. Заходи примусу в діяльності СБУ. 

4. Демчик О.В. Відповідальність осіб за незаконне перетинання або 

спробу незаконного перетинання державного кордону України: окремі 

питання дослідження. 

5. Федоров В.Д. Значення відповідності подарунку «загальновизнаним 

уявленням про гостинність» в розрізі Закону України «Про запобігання 

корупції».  

6. Чехун Д.Р. Досвід адміністративного судочинства в Німеччині. 

7. Шкіря Г.А. До проблеми застосування адміністративно-правових 

засобів запобігання корупції (зарубіжний досвід). 

 

- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення – Харків, 9-10 квітня 2020 року 

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ: 

1. Артюнов Р.М. До проблеми захисту об’єктів критичної 

інфраструктури.   

2. Бараболя В. Довіра до органів публічної влади як запорука 

ефективності державного управління. 

3. Бугай Ю.Р. Електронний документообіг в органах публічної влади:  

окремі питання впровадження та правового забезпечення.  

4. Буханенко А.О. Електронне урядування: питання впровадження в 

Україні. 

5. Дудченко А.В. Митна безпека в системі національної безпеки: окремі 

питання її організаційно-правового забезпечення.  

6. Зозуля Л.Р. Параюристи всистемі надання безоплатної правової 

допомоги. 

7. Любарський Б. До проблеми забезпечення критично важливих 

об’єктів інфраструктури.  

8. Павлов Т.О. Система кібербезпеки України: окремі питання її 

організації та правового забезпечення. 
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9. Поляцкова В.Г. Інформаційна безпека України в умовах 

«гібридної війни». 

10. Федоров В.Д. Щодо предмету незаконного зберігання спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації.  

11. Чехун Д.Р. Досвід електронного резиденства в Естонії та його 

значення для України.  

12. Шкіря Г.А. Клуб  «PRAVOKATOR» як складова системи 

безоплатної правової допомоги. 

 

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України: 

1. Вербієць В.С. Адміністративна послуга «е-малятко»: шлях від 

задумів до реалізації. 

2. Каплуновський І.А. Публічна адміністрація: питання понятійно-

категоріального апарату. 

3. Левенець А.А. Політична неупередженість державних службовців: 

зарубіжний досвід. 

4. Халілова А.Г. Управління у сфері цифрової трансформації: питання 

організації та правового забезпечення. 

5. Яїцька Д.І. Взаємодія органів публічної влади із громадянами в 

режимі онлайн: сучасний стан та перспективи.  

 

 

Д.ю.н., професор кафедри 

адміністративного права                                       Н.П. Матюхіна 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 р. 

 

 


