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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.

Проблеми охорони громадського порядку в контексті цивільної безпеки України (1,5
друк. арк.).

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.
Проблеми охорони громадського порядку в контексті цивільної безпеки України (9,37 

друк. арк.).
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).
1) Государственно-частное партнерство в секторе безопасности: европейские ориентирьі 

для Украиньї / Ю.В. Мех // Вегріесгепзішо і гагг^сігапіе кгугузоше -  ЬегріесгепзГмо і 
оЬгоппозс рапзілуа (21-22 сентября 2016 г., г.Лодзь, Республика Польша). -  Зроіесгпа 
Акасіетіа Иаик, Т о т  XVII, 2езгуІ 5, Сг?$с 3. -  С. 153-167 (0,95 друк. арк.).

2) Протокол об административном правонарушении как документ: существенньїе 
признаки и требования, к нему предьявляемьіе / Е.Червякова, Ю.Мех// Ье§еа зі Уіаіа. -  
2016. -№  10. -С .  77-81 (0,8 друк. арк.).

3) Еигореап зіапсіапіз оґ асітіпізігаїіуе апсі 1е§а1 ге^иіаііоп оГ іЬе гі§Ьі Іо зесигіїу /У.У. 
МекМ II Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права України» (9-10 жовтня 2015 року, Одеський державний 
університет внутрішніх справ). -  С. 101 (0,2 друк. арк.).

4) ТЬе іззие сіеГіпШоп ап4 Іипсііопз оГЗисіісіаі ро\Уег/ Уиііа МекЬ// Науково-практичний 
круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної 
реформи» (23 жовтня 2015 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) -  С. 
231-234 (0,35 друк. арк.).

5) Правоохоронна діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону/ Ю.В.Мех// Збірник тез наукових доповідей та повідомлень учасників 
II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (19 грудня 2015 р., Нац. юрид. універ. ім. Ярослава Мудрого) -  
Харків: «Плеяда», 2015. -С .  63-65 (0,3 друк. арк.).

6) Сопігої сігтщ ІгаШскіп§ -  а ргіогіїу зесигіїу зесіог оГ Ш тате: 1е§а1 ргіпсіріез оГ риЬІіс- 
ргіуаіе рагІпегзЬір/ Уиііа МекЬ// Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково- 
практичної конференції «Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми 
євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 року, м. Харків) / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. 
Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 46-49 (0,4 
друк. арк.).

7) Деякі напрямки гармонізації вітчизняного законодавства з питань захисту державної 
таємниці до законодавства країн ЄС / О.Б.Червякова, Ю.В.Мех// Воркшоп «Інформаційна 
безпека як частина національної безпеки у Східній Європі»: зб. матеріалів, 19-20 лют. 2016 
р. -X .: Право, 2016. - С .  134-135 (0,2 друк. арк.).

8) Державно-приватне партнерство у забезпеченні наркобезпеки: міжнародний досвід 
/Ю.В.Мех// Збірник наукових праць І Міжнародного науково-практичного круглого столу 
«Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має 
залежність від наркотиків» (2 березня 2016 року, м. Харків) / Ред. кол.: Ю.П. Битяк, А.П. 
Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 45-50 (0,45



друк, арк.).
9) Некоторьіе вопросьі обеспечения информационной безопасности/ Ю.В.Мех// 

Теоретические и прикладньїе аспекти информационной безопасности: тез. докл. 
Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 марта 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; ред. кол.: А.В. Яскевич 
(отв. ред.) [и др.]. -  Минск: Акад. МВД, 2016. -  С- 133-137 (0,3 друк. арк.).

10) Сектор безпеки України: адаптація національного законодавства до вимог та 
стандартів Європейського Союзу/ Ю.Мех //Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (20 травня 2016 року, 
юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / 
Редкол.: д.ю.н. І. Є. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін-. -  В 3-х томах.
-  Том 1. -  К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. -  С. 252-253. (0,2 друк. арк.).

11) Правове регулювання публічного адміністрування сектору безпеки України/ 
Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року, м. 
Харків). / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С. 58-60. (0,2 друк. арк.).

12) Деякі питання державно-приватного партнерства в
секторі безпеки України / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами І 
Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративне право сучасного етапу 
державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 року, м. Харків) / 
Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016. -  
С.61-63 (0,2 друк. арк.).

13) Становлення міжнародного механізму захисту персональних даних та проблеми 
його впровадження в Україні у сфері поліцейської діяльності /В.Я.Настюк, О.Б.Червякова, 
Ю.В.Мех // І Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (кафедра адміністративного права 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 6 
жовтня 2016 року) (0,3 друк. арк.).

14) Організаційно-правові засади державно-приватного партнерства як сегменту 
інформаційної безпеки / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами III 
Міжнародного науково-практичного круглого столу «Інформаційна безпека: європейські 
орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р.) / Редкол.: Ю.П.Битяк, 
А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 46-47 (0,3 друк, 
арк.).

15) Правові засади діяльності правоохоронних органів (19 грудня 2015 р., м. Харків). 
Програма II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Укладач: Ю.В. Мех. -  
Харків, вид-во «Плеяда», 2015. -  23 с. (1,62 друк. арк.).

16) Адміністративне право сучасного етапу державотворення: етапи та перспективи 
розвитку (21 травня 2016 р., м. Харків). Програма І Міжнародної науково-практичної 
конференції / Укладачі: В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова, О.М. 
Соловйова. -  Харків, вид-во «Плеяда», 2016.-21 с. (0,4 друк. арк.).

17) Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 р., Харків). Програма 
IV Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, 
Ю.В. Мех, О.Б. Червякова. -  Харків, вид-во Плеяда», 2016. -  25 с. (0,4 друк. арк.).

18) Проведено регіональний круглий стіл / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за 
матеріалами II Міжнародного науково-практичного круглого столу «Розвиток цивільної 
безпеки України в контексті євроінтеграції» / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех 
та ін. (25 листопада 2015 року, Національний'юридичний університет імені Ярослава



з
Мудрого, м. Харків). -  Харків: видавництво «Плеяда», 2015. -  С. 227-228 (0,1 
друк. арк.).

19) Проведено конференцію /Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами IV 
Міжнародної науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: виклики 
сьогодення» (20 травня 2016 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.- Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 304-305(0,1 друк. арк.).

20) Проведено міжнародний науково-практичний круглий стіл / Ю.В.Мех// 
«Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 
2016 р.) / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С. 232-233 (0,3 друк. арк.).

21) Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України (25 
листопада 2016 р.). Програма III Міжнародного науково-практичного круглого столу / 
Укладачі: В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова. -  Харків, вид-во 
Плеяда», 2016. -  23 с. (0,6 друк. арк.).

22) Цивільний сектор безпеки як складова державно-приватного партнерства України/ 
Ю.В.Мех// Международная научно-практическая конференция «Концепция развития 
правового государства в Молдове и У крайнє в условиях евроинтеграционньїх процессов» 
(г. Кишинев, Республика Молдова, 4-5 ноября 2016 г.) (0,2 друк. арк.).

23) Державно-приватне партнерство в механізмі інформаційної безпеки: контент-аналіз/ 
Ю.В.Мех// Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі 
Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» (4 листопада 2016 р., Національний 
університет «Львівська політехніка», м. Львів) (0,5 друк. арк.).

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.
Досліджено питання цивільної безпеки як складової частини державної безпеки. 

Розглянуто питання організаційно-правових засад державно-приватного партнерства в 
секторі безпеки України.

5. Участь у  розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1. Участь у  підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).
1) Проект Концепції адаптації вітчизняної системи охорони державної таємниці та іншої 

інформації з обмеженим доступом до системи країн РЄ та НАТО;
2) Пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України.

6. Зв ’язок з практикою:
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

1) Правові засади інклюзивної освіти в Україні (1 грудня 2015 р., семінар соціальних 
педагогів та практичних психологів, м. Харків);
2) Нове антикорупційне законодавство 2016 (22 лютого 2016 р., Харківська міська 
рада).
6.2. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян.

1) Науковий висновок за зверненням Верховного Суду України про підготовку 
наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом 
касаційної інстанції у подібних правовідносинах (запит № 226-142/0/8-16 від 18.01.2016).
7. -
8. Участь у  конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1) Вегріес2еп5і\у0 і гагг^сігапіе кгугузо\¥е -  Ьегріесгепзиуо і оЬгоппозс рапзілуа (21-22 
сентября 2016 г., Республика Польща, г. Лодзь,) -  виступ із доповіддю, член 
організаційного комітету конференції;

з



2) II Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи 
розвитку адміністративного права України» (9-10 жовтня 2015 р., Одеський державний 
університет внутрішніх справ, м. Одеса);

3) Науково-практичний круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах 
проведення конституційної реформи» (23 жовтня 2015 р., Класичний приватний 
університет, м. Запоріжжя) -  член організаційного комітету конференції, член редакційної 
колегії;

4) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (19 грудня 2015 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків) -  виступ із доповіддю, відповідальний секретар 
організаційного комітету, член редакційної колегії;

5) І Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями удосконалення 
наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) -  член 
редакційної колегії;

6) Воркшоп «Інформаційна безпека як частина національної безпеки у Східній Європі» 
(19-20 лютого 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків);

7) І Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Проблеми правового регулювання 
додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків» (2 березня 
2016 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) -  
член організаційного комітету, член редакційної колегії;

8) Международная научно-практическая конференція «Теоретические и прикладньїе 
аспектьі информационной безопасности» (31 марта 2016 г., учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Республика Беларусь, г. 
Минск,);

9) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в 
Україні» (20 травня 2016 р., юридичний факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ);

10) IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: виклики 
сьогодення» (20 травня 2016 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) -  відповідальний секретар організаційного комітету, член редакційної 
колегії;

11) І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного 
етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) -  
відповідальний секретар організаційного комітету, член редакційної колегії;

12) І Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (6 жовтня 2016 р., юридичний 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ);

13) III Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) -  виступ із доповіддю, 
відповідальний секретар організаційного комітету, член редакційної колегії;

14) Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі 
Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» (4 листопада 2016 р., Національний 
університет «Львівська політехніка», м. Львів) -  виступ із доповіддю;

15) Международная научно-практическая конференція «Концепция развития правового 
государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционньїх процессов» (4-5 ноября



2016 г., Республика Молдова, г. Кищинев);
16) Науково-практична нарада «Робота вчених Ореп Доигпаї 8узІетз в рамках наукових 

публікацій» (26 листопада 2015 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків);

16) Семінар «Нове антикорупційне законодавство 2016» (22 лютого 2016 р., Харківська 
міська рада, м. Харків);

17) Програма стипендіальних програм ОААО (навчання у Німеччині) (Німецька служба 
академічних обмінів, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 29 
лютого 2016 р.);

18) Тренінг Вцзіпезз Еп§1ізЬ. Лізі а Напдз-оп арргоасЬ (організатор -  Визіпезз Еп§1ізЬ 
Асасіету, 26 березня 2016 р., м. Харків);

19) Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» 
(19 квітня 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків);

20) Семінар «Рекомендації щодо пошуку індивідуальних грантів на проведення 
досліджень та відрядження до закордонних вищих навчальних закладів та освітніх 
організацій» (20 жовтня 2016 р., відділ міжнародних програм Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

21) Семінар «Про застосування спеціальних засобів, методів примусу у роботі 
поліцейських: досвід європейських країн та України» (8 жовтня 2016 р., освітній хаб 
«Спалах», м. Харків);

22) Семінар соціальних педагогів та практичних психологів (1 грудня 2015 р., м. 
Харків);

23) Семінар «Реформа поліції в Україні: за і проти» (25 листопада 2016 р., хаб 
соціальної активності «Студія 42», м. Харків).
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у  2016р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

1) Государственно-частное партнерство в секторе безопасности: европейские ориентирьі 
для Украиньї / Ю.В. Мех // Вегріесгепзі^о і гагг^дгапіе кгугузо\уе -  ЬегріесгепзПУО і 
оЬгоппозс рапзІ\уа (21-22 сентября 2016 г., г.Лодзь, Республика Польща). -  Зроіесгпа 
Акасіетіа №ик, Т о т  XVII, 2езгуІ 5, Сг^зс 3. -  С. 153-167 (0,95 друк. арк.).

2) Протокол об административном правонарушении как документ: существенньїе 
признаки и требования, к нему предьявляемьіе / Е.Червякова, Ю.Мех// Ье§еа зі Vіа^а. -  
2016. -№  10. -  С. 77-81 (0,8 друк. арк.).

3) Еигореап зіапсіагсіз оГ асітіпізігаїіуе апсі 1е§а1 ге§и1аІіоп оГ іЬе гі§Ьі Іо зесигіїу /У.У. 
МекН// II Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права України» (9-10 жовтня 2015 року, Одеський державний 
університет внутрішніх справ). -  С. 101 (0,2 друк. арк.).

4) ТЬе іззие сієГіп іі іо п  апсі іипсііопз оГ]и<3ісіа1 рошег/ Уиііа МекЬ// Науково-практичний 
круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної 
реформи» (23 жовтня 2015 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) -  С. 
231-234 (0,35 друк. арк.).

5) Правоохоронна діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону/ Ю.В.Мех// Збірник тез наукових доповідей та повідомлень учасників 
II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (19 грудня 2015 р., Нац. юрид. універ. ім. Ярослава Мудрого) -  
Харків: «Плеяда», 2015. -  С. 63-65 (0,3 друк. арк.).

6) Сопігої <1ги§ ІгаШскіп§ -  а ргіогіїу зесигіїу зесіог оГ ІІкгаіпе: 1е§а1 ргіпсіріез оГ риЬІіс- 
ргіуаіе рагІпегзЬір/ Уиііа МекЬ// Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-



практичної конференції «Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: 
проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 року, м. Харків) / Ред.: Ю.П. 
Битяк. А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 
46-49 (0,4 друк. арк.).

7) Деякі напрямки гармонізації вітчизняного законодавства з питань захисту державної 
таємниці до законодавства країн ЄС / О.Б. Червякова, Ю.В. Мех// Воркшоп «Інформаційна 
безпека як частина національної безпеки у Східній Європі»: зб. матеріалів, 19-20 лют. 2016 
р. -  X.: Право, 2016. -  С. 134-135 (0,2 друк. арк.).

8) Державно-приватне партнерство у забезпеченні наркобезпеки: міжнародний досвід 
/Ю.В.Мех// Збірник наукових праць І Міжнародного науково-практичного круглого столу 
«Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має 
залежність від наркотиків» (2 березня 2016 року, м. Харків) / Ред. кол.: Ю.П. Битяк, А.П. 
Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С: 45-50 (0,45 
друк. арк.).

9) Некоторьіе вопросьі обеспечения информационной безопасности/ Ю.В.Мех// 
Теоретические и прикладньїе аспекти информационной безопасности: тез. докл. 
Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 марта 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; ред. кол.: А.В. Яскевич 
(отв. ред.) [и др.]. -  Минск: Акад. МВД, 2016. -  С. 133-137 (0,3 друк. арк.).

10) Сектор безпеки України: адаптація національного законодавства до вимог та 
стандартів Європейського Союзу/ Ю.Мех //Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (20 травня 2016 року, 
юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / 
Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. -  В 3-х томах.
-  Том 1. -  К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. -  С. 252-253. (0,2 друк. арк.).

11) Правове регулювання публічного адміністрування сектору безпеки України/ 
Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року, м. 
Харків). / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С. 58-60. (0,2 друк. арк.).

12) Деякі питання державно-приватного партнерства в
секторі безпеки України / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами І 
Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративне право сучасного етапу 
державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 року, м. Харків) / 
Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016. -  
С.61-63 (0,2 друк. арк.).

13) Становлення міжнародного механізму захисту персональних даних та проблеми 
його впровадження в Україні у сфері поліцейської діяльності /В.Я.Настюк, О.Б.Червякова, 
Ю.В.Мех // І Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (кафедра адміністративного права 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 6 
жовтня 2016 року) (0, 3 друк. арк.).

14) Організаційно-правові засади державно-приватного партнерства як сегменту 
інформаційної безпеки / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами III 
Міжнародного науково-практичного круглого столу «Інформаційна безпека: європейські 
орієнтири га перспективи для України» (25 листопада 2016 р.) / Редкол.: Ю.П.Битяк, 
А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 46-47 (0,3 друк, 
арк.).



15) Правові засади діяльності правоохоронних органів (19 грудня 2015 р., м.
Харків). Програма II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Укладач: Ю.В. Мех.
-  Харків, вид-во «Плеяда», 2015. -  23 с. (1,62 друк. арк.).

16) Адміністративне право сучасного етапу державотворення: етапи та перспективи 
розвитку (21 травня 2016 р., м. Харків). Програма І Міжнародної науково-практичної 
конференції / Укладачі: В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова, О.М. 
Соловйова. -  Харків, вид-во «Плеяда», 2016.-21 с. (0,4 друк. арк.).

17) Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 р., Харків). Програма 
IV Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, 
Ю.В. Мех, О.Б. Червякова. -  Харків, вид-во Плеяда», 2016. -  25 с. (0,4 друк. арк.).

18) Проведено регіональний круглий стіл / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за 
матеріалами II Міжнародного науково-практичного круглого столу «Розвиток цивільної 
безпеки України в контексті євроінтеграції» / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех 
та ін. (25 листопада 2015 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків). -  Харків: видавництво «Плеяда», 2015. -  С- 227-228 (0,1 друк. арк.).

19) Проведено конференцію /Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами IV
Міжнародної науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: виклики
сьогодення» (20 травня 2016 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.- Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 304-305(0,1 друк. арк.).

20) Проведено міжнародний науково-практичний круглий стіл / Ю.В.Мех// 
«Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 
2016 р.) / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С. 232-233 (0,3 друк. арк.).

21) Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України (25 
листопада 2016 р.). Програма III Міжнародного науково-практичного круглого столу / 
Укладачі: В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех, О.Б. Червякова. -  Харків, вид-во 
Плеяда», 2016. -  23 с. (0,6 друк. арк.).

22) Цивільний сектор безпеки як складова державно-приватного партнерства України/ 
Ю.В.Мех// Международная научно-практическая конференция «Концепция развития 
правового государства в Молдове и У крайнє в условиях евроинтеграционньїх процессов» 
(г. Кишинев, Республика Молдова, 4-5 ноября 2016 г.) (0,2 друк. арк.).

23) Державно-приватне партнерство в механізмі інформаційної безпеки: контент-аналіз/ 
Ю.В.Мех// Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі 
Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» (4 листопада 2016 р., Національний 
університет «Львівська політехніка», м. Львів) (0,5 друк. арк.).
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

1) Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи.
-  Запоріжжя: КПУ, 2015.-236 с.

2) Правові засади діяльності правоохоронних органів. -  Харків: «Плеяда», 2015. -  352 с.
3) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та 

судової практики. -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  262 с.
4) Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що 

має залежність від наркотиків. -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  172 с.
5) Сектор безпеки України: івиклики сьогодення. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016.

-  320 с.
6) Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016. -  272 с.
7) Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України. -  Харків:



видавництво «Плеяда», 2016. -  248 с.
11. -
12. -
1 3 .-
1 4 .-
15. Співробітництво з закордонними організаціями.

8ро1есгпа Асасіетіа Иаик, м. Лодзь (Польща) -  член оргкомітету з підготовки 
міжнародної науково-практичної конференції «Вегріесгепзішо і гаггасігапіе кгугузоше -  
Ьегріесгепзішо і оЬгоппозс рапзіша» (вересень, 2016).

Муніціпальна поліція (м. Лодзь, Польща).
16. -
17.-
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у  звітному році.

1) Подяка директора ХЗОШ №54 за участь у семінарі соціальних педагогів та 
практичних психологів і виступ з лекцією «Правові засади інклюзивної освіти в України» 
(1 грудня 2015 р., м. Харків);

2) Подяка Директора Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та участь 
у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (19 грудня 2015 року, м. Харків);

3) Подяка Керівника Харківського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП і ДК за 
організацію та участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (19 грудня 2015 року, м. Харків);

4) Подяка Першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого за організацію та активну участь у IV Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року, м. 
Харків);

5) Подяка Європейської поліцейської асоціації України за організацію та активну участь 
у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: виклики 
сьогодення» (20 травня 2016 року, м. Харків);

6) Подяка Першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого за організацію та активну участь у І Міжнародній науково-практичній 
конференції «Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та
перспективи розвитку» (21 травня 2016 року, м. Харків);

7) Диплом міжнародної наукової громадської організації «Академія УСП» про 
присвоєння звання Почесного професора від 4 травня 2016 року;

8) Подяка Першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого за організацію та активну участь у III Міжнародному науково-практичному 
круглому столі «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для 
України» (25 листопада 2016 р., м.Харків);

9) Подяка керівника Головного управління «Європейської поліцейської асоціації 
України» в Харківській області за організацію та активну участь у III Міжнародному 
науково-практичному круглому столі «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та 
перспективи для України» (25 листопада 2016 р., м.Харків);

10) Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
(18 листопада 2016 р.).
19. Керівництво науковим гуртком.

За звітний період студентська молодь приймала участь у конференціях та інших 
заходах, які проводили кафедри Університету та інші ВНЗ України, серед яких:



1) Вегріес2епзІ\¥о і гагг^сігапіе кгугузоше -  Ьегріесгепзішо і оЬгоппозс рапзіша 
(21-22 сентября 2016 г., Республика Польша, г. Лодзь);

2) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (19 грудня 2015 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків);

3) І Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями удосконалення 
наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

4) І Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Проблеми правового регулювання 
додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків» (2 березня 
2016 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого> м. Харків) -  
член організаційного комітету, член редакційної колегії;

5) IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: виклики 
сьогодення» (20 травня 2016 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків);

6) І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного
етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 року,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

7) III Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

8) Міжнародна науково-практична конференція «ТЬе зсіепІіГіс роїепііаі оГ іЬе ргезепі» (1 
грудня 2016 року, м. Сент-Ендрюс, Шотландія).

Загальний обсяг публікацій студентської молоді -  25,7 друк. арк.
Під керівництвом студенти відвідали наступні заходи:
1) Програма стипендіальних програм ОААБ (навчання у Німеччині) (Німецька служба 

академічних обмінів, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 29 
лютого 2016 р.);

2) Семінар «Про застосування спеціальних засобів, методів примусу у роботі 
поліцейських: досвід європейських країн та України» (8 жовтня 2016 р., освітній хаб 
«Спалах», м. Харків).
20. Профорієнтаційні заходи серед абітурієнтів.

1. Харківська загальноосвітня школа І—III ступенів № 124 Харківської міської ради 
Харківської області (1 квітня 2016 р. захід щодо вступної компанії до Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого);

2. Захід для учнів 10-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 124 
Харківської міської ради Харківської області щодо вступної компанії до Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (25 листопада 2016 року на базі Слідчо- 
криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого).

Кандидат юридичних наук, доцент / Ю. В.  Ме х

Звіт затверджений на засіданні кафедри 
адміністративного права та адміністративної діяльності 
Протокол № 4 від 22 листопада 2016 р.


