
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 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. 

«Висвітлення особливостей сучасного етапу розвитку системи 

публічного адміністрування у сфері юстиції» 2,0 друк. арк.  

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

«Висвітлення особливостей сучасного етапу розвитку системи 

публічного адміністрування у сфері юстиції» 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: 9,78 друк. арк. 

Підручник: 

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

Право, 2021. 392 с. (авт. внесок 1,6 друк. арк.). 

Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Велика українська юридична енциклопедія. Т.5. Адміністративне 

право. Харків: «Право», 2021. (Колект. авт.) Матюхіна Н.П.: «Міністерство», 

«Міністр» Матюхіна Н.П., Редіна П.В. «Місцеві державні адміністрації» (авт. 

внесок 0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Матюхіна Н.П.  Управління системою надання безоплатної правової 

допомоги: сучасний стан організації та правового забезпечення. International 

scientific and practical conference «European potential for the development of 

legal science, legislation and law enforcement practice», February 26 -27, 2021. – 

Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing». (0,4 друк. арк.) 

2. До проблеми «плюралізації» безпеки (організаційно-правовий 

аспект). Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення. Зб. наук. пр. за м-лами V Міжн. наук.- 

практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2021 р.): електрон. наук. вид. 

[Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; уклад.: Н.П. 

Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. Харків : Право, 2021. (0,4 друк. 

арк.). URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ handle/123456789/18828, 9-10  

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. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. 

адміністр. права, Каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; уклад.: Н.П. 

Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. Харків : Право, 2021. 509 с. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/ handle/123456789/18828 

Навчальні посібники: 

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

/[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 6-те вид., допов. та 

перероб.. Харків: Право, 2021. (авт. внесок 0,68 друк. арк.). 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, 

Ю.П. Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Х. : Право, 

2021. 238 с. (авт. внесок  6,2 друк. арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

З урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду досліджуються 

питання функціонування та реформування системи публічного 

адміністрування у сфері юстиції  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 у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 

Підготовка програми підвищення кваліфікації державних службовців 

«Державна служба в органах юстиції в умовах адаптації до європейських 

стандартів: сучасний стан організації та правового регулювання» (Модуль 2 

«Управління персоналом як складова управління державною службою»; 

Модуль 5 «Проблеми цифрової трансформації державної служби».  

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

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. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 



організації та правового забезпечення: V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 20–21 трав. 2021 р.): 

- Заступник голови оргкомітету з підготовки та проведення V  Міжн. 

наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення».  

- Укладач (разом з Ковтун М.С., Федчишин С.А.) Збірника наук. праць 

за матеріалами V  Міжн. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення». 

2. International scientific and practical conference «European potential for 

the development of legal science, legislation and law enforcement practice», 

February 26 -27, 2021. Wloclawek, Republic of Poland (отримано сертифікат 

про участь) 

Сonference on Сomparative and Іnternational law, on June 25, 2021 The Faculty 

of Law of the Bucharest University of Economic Studies and the Society of 

Juridical and Administrative Sciences, Bucharest, Romania). укр.: Конференція з 

порівняльного та міжнародного права, ( 25 червня 2021 м. Бухарест, 

Румунія) (отримано сертифікат про участь). Abstract of thе  scientific article 

www.comparativelawconference.eu 

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

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

друкованих аркушів.  

Підручник: 

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

Право, 2021. 392 с. С. 11-19, 110-125 (авт. внесок 1,6 друк. арк.). 

Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Велика українська юридична енциклопедія. Т.5. Адміністративне 

право. Харків: «Право», 2021. (Колект. авт.) Матюхіна Н.П.: «Міністерство» 

С. 524-526, «Міністр» С. 526-529, Матюхіна Н.П., Редіна П.В. «Місцеві 

державні адміністрації» С. 536-538 (авт. внесок 0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Матюхіна Н.П.  Управління системою надання безоплатної правової 

допомоги: сучасний стан організації та правового забезпечення. International 

scientific and practical conference «European potential for the development of 

legal science, legislation and law enforcement practice», February 26-27, 2021.  

Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing». С. 171-175. (0,4 друк. 

арк.) 

2. До проблеми «плюралізації» безпеки (організаційно-правовий 

аспект). Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення. Зб. наук. пр. за м-лами V Міжн. наук.- 

практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2021 р.): електрон. наук. вид. 

[Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; уклад.: Н.П. 

Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. Харків : Право, 2021. С. 454-458 

(0,4 друк. арк.). URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ handle/123456789/18828, 9-10  

http://www.comparativelawconference.eu/


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. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. 

адміністр. права, Каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; уклад.: Н.П. 

Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. Харків : Право, 2021. 509 с. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/ handle/123456789/18828 

Навчальні посібники: 

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

/[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 6-те вид., допов. та 

перероб.. Харків: Право, 2021. C.  (авт. внесок 0,68 друк. арк.). 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, 

Ю.П. Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Х.: Право, 2021. 

238 с. С. (авт. внесок  6,2 друк. арк.) 
 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Принято для опублікування Matyukhina N., еt. al.  (2021) The Human 

Right to Security in the implementation of the concept of the "Right to Health 

Protection". Juridical Tribune - Tribuna Juridica (журнал включено 

в Scopus і Web of Science)  укр.:Право людини на безпеку у реалізації концепції 

«право на охорону здоров'я». Всього 5 авторів.  (заг. 1,5 друк.арк.; 

авторський 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. 

Науковий консультант докторського дослідження Федчишин С.А. 

«Дипломатична служба України: організаційно-правові засади» (захищена 

квітень 2021 р.). 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

Відгук на автореферат дисертації Панової Н.С. «Концепт державної 

адміністративної служби України», подану на здобуття наук. ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. Захист: Національний університет 

«Одеська юридична академія», 15.04.21 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Участь у міжнародних наукових конференціях: International scientific 

and practical conference «European potential for the development of legal science, 

legislation and law enforcement practice», February 26 -27, 2021. – Wloclawek, 

Republic of Poland; Сonference on Сomparative and Іnternational law, on June 25, 

2021 The Faculty of Law of the Bucharest University of Economic Studies and the 

Society of Juridical and Administrative Sciences, Bucharest, 

Romania).  ( 25 червня 2021 м. Бухарест, Румунія) 

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. 

Участь студентів у V Міжн. наук.- практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2021 

р.) «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення». Надруковано 11 тез (3,3 друк. арк.). 

 

 

Д.ю.н., професор кафедри 

адміністративного права                                       Н.П. Матюхіна 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 3 від 16 листопада 2021 р.  


