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Н

ародилася 1 вересня 1977 р. в м. Запоріжжі в родині Євгенії Якимівни та Олексія Сергійовича Булкіних. Мати працювала вчителькою російської
мови та літератури, а батько все трудове життя присвятив
сільському господарству: очолював низку провідних колгоспів Запорізької області, а перед виходом на заслужений
відпочинок був обраний головою Михайлівської сільської
ради Вільнянського району.
Надію Олексіївну завжди цікавила управлінська діяльність, відповідальна та важлива робота, яка вимагає вміння
приймати правильні, зважені рішення. Тому в 1994 р. вона
стала студенткою юридичного факультету Запорізького
державного університету — найкращого вишу регіону. Навчання закінчила в 1999 р.
З 2000 р. впродовж 15 років працювала в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Пройшла шлях від викладача-стажиста до завідувача кафедри;
з 2009 до 2015 р. була вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради. З 2014 р. — позаштатний науковий співробітник
відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. В 2015 р. Н. О. Армаш обійняла посаду завідувача кафедри конституційного, адміністративного,
господарського права та процесу Київського університету права Національної академії наук України. Впродовж
2015–2016 рр. — відповідальний секретар приймальної комісії цього навчального закладу. А з 2017 р. Надія Олексіївна — професор кафедри господарського, повітряного та
космічного права Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету.
Сфера наукових інтересів Н. О. Армаш: проблеми державного управління, публічна служба й антикорупційна
діяльність. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію
«Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади», а в 2014 р. — дисертацію «Концептуально-
методологічні засади співвідношення державних
політичних посад з посадами державної служби в органах
виконавчої влади» на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Під керівництвом Надії Олексіївни підготовлено шістьох кандидатів і доктора юридичних наук.
Період навчання в Запорізькому національному університеті Надія Армаш завжди згадує з незмінною щирою теплотою. Вона вважає, що рідний навчальний

заклад, у прямому розумінні фрази, дав їй путівку в життя,
адже університетська робота, викладацьке покликання
стали долею. Шануючи відданість своїй справі та високий
професіоналізм усіх без винятку викладачам альма-матер,
особливо велику вдячність Надія Олексіївна висловлює
Світлані Олександрівні Тіщенковій: за життєво важливі
для юриста ґрунтовні знання з теорії держави та права й
глибоке розуміння сутності державних процесів і правових
явищ. Конспекти лекцій Світлани Олександрівни із «ТДП»
вона зберігає й досі.
Сьогодні Н. О. Армаш тісно та плідно співпрацює з науково-педагогічним колективом юридичного факультету
ЗНУ. Результатом цієї співпраці стали спільні наукові та
навчально-методичні праці, низка підручників і навчальнометодичних посібників з адміністративного права та процесу, службового права; участь у спільних наукових заходах:
круглих столах, конференціях, семінарах. А з 2015 р. Надія
Олексіївна є членом спеціалізованої вченої ради Д 17.05.07
Запорізького національного університету із присудження
наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 — «Адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне право».
Надія Армаш вважає викладацьку та наукову роботу
найбільшим захопленням свого життя. А ще вона любить
подорожувати, цікавиться історією, побутом і звичаями народів, які проживають у різних куточках нашої дивовижної, різнобарвної планети. Головний життєвий принцип
Надії Олексіївни — не боятися мріяти, діяти та ризикувати:
життя — чудова річ, варта зусиль і боротьби!
Одружена. Виховує двох синів.
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