
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК

1. Мех Юлія Володимирівна.
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

права та адміністративної діяльності.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

Правосуб’єктність громадських формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону -1,5 д.а.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи - 13,85 д.а. 
4Л. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника,

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 
та ін.). Глава монографії, статті, тези, узагальнення практики.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.
З урахуванням зарубіжного досвіду та національного законодавства 

розглянуто основні види правосуб’єктності громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону - загальну та спеціальну, їх елементи - 
правоздатність та дієздатність. Дістали подальшого обґрунтування питання щодо 
адміністративно-правового статусу громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону, їх місця у системі органів в секторі 
безпеки України.

Виявлено прогалини в законодавстві, сформульовано пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодавства з цього питання.

5. Участь у  розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5Л. Участь у  підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Концепція участі громадянського суспільства в забезпеченні

національної безпеки України (0,5 д.а.).
5.2. -
5.3. -
5.4. -

6. Зв ’язок з практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.
Узагальнення практики щодо забезпечення регіональної безпеки (0,3 д.а.); 
Узагальнення практики застосування законодавства у сфері міграції 

Державною міграційною службою України в Харківській області (0,3 д.а.).
6.2. -
6.3. -
6.4. -
6.5. -

7. -
8. Участь у  конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення).



1) IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

2) 2-тижневий курс «Конфлікт інтересів: треба знати!», проведений 
Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів 
НАЗК (грудень 2017 року);

3) Scientifc development and achievements (1 грудня 2017 року, м. Сент- 
Ендрюс, Шотландія);

4) 5-тижневий курс «Доступ до публічної інформації: від А до Я», 
проведений Офісом Ради Європи в Україні (січень-лютий 2018 року);

5) 4-тижневий курс «Доступ до публічної інформації для розпорядників», 
проведений Офісом Ради Європи в Україні (січень-лютий 2018 року);

6) 5-тижневий курс «Основи інформаційної безпеки», проведений 
Антивірусною лабораторією Zillya (лютий-березень 2018 року);

7) Семінар «Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця. 
Оцінка діяльності вченого: про що говорять (або мовчать) показники» (13 лютого 
2018 року);

8) Навчальний семінар-презентація антиплагіатної Інтернет-системи 
StrikePlagiarism.com компанії «Плагіат» (14 лютого 2018 року);

9) 5-тижневий курс «Інформаційні війни», проведений Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка Миколою (лютий-березень 
2018 року);

10) Семінар-презентація Лабораторії технічного забезпечення навчального 
процесу (15 березня 2018 року);

11) 5-тижневий курс «Соціальне підприємництво», проведений 
Університетом митної справи та фінансів (лютий-березень 2018 року);

12) VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики» (18 травня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

13) II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 
забезпечення» (12-13 квітня 2018 року, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

14) Всеукраїнський студентський форум «Сучасні виміри безпеки» (18 травня 
2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків);

15) Науково-практичний семінар «Феноменологія правової парадигми 
реалізації програм розвитку сектору безпеки України» (20 вересня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

16) 11 Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (25-28 вересня 2018 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);

17) Організація виставки юридичної літератури у комунальному закладі 
культури «Центральна бібліотека імені Д.А. Фурманова централізованої



бібліотечної системи Московського району м. Харкова» (до Дня науки, травень 
2018 року);

18). Проведення профорієнтаційних заходів серед абітурієнтів протягом 
звітнього періоду.

9* Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів.

Кшшшпшш лмнографіяі
Адміністративно-правове забезпечення функціонування сектору безпеки 

України: монографія / [В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін.]; за заг. наук. ред. д-ра юрид. 
наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка. Серія «Сектор безпеки 
України», вип. 26. X.: «Мадрид», 2017. 610 с. (особисто 4,1 д.а.);

Статті:
1. Альманах сектору безпеки України: збірник наукових праць (за заг. наук, 

керівництвом д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка, 
к.ю.н., доц. Мех Ю.В.). Т.1. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 21. X.: Мадрид, 
2017. 200 с. (3,3 д.а.);

2. Удосконалення інформаційної безпеки особи через призму Регламента 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб у 
зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних»// 
Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: зб. ст. - X.: 
Право, 2018. - С. 161-165 (0,4 д.а.);

3. Окремі питання механізму забезпечення безпеки людини і громадянина // 
Альманах сектору безпеки України: збірник наукових праць (за заг. наук, 
керівництвом д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка, 
к.ю.н., доц. Мех Ю.В.). Т. 1. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 21. - X.: Мадрид, 
2017.-С. 16-21.(0,5 д.а.);

Тезт
Державно-приватне партнерство як принцип забезпечення кібербезпеки 

України / Ю.В.Мех// Scientific development and achievements [text]: Proceedings of 
the International Scientifc Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, 
Scotland, UK / ed. For the production Holdenblat M.A. // NGO «European Scientifc 
Platform» - Odessa, Printing House «Drukarik», 2017. - Part 1. - P.158-160 (0,2.д.а.);

Організаційно-правові питання формування моделі державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки України відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна - 2020» // Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 
науково-практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (15 грудня 2017 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 20 / Редкол.: 
Є.О.Алісов, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. - Харків: «Точка», 2017. - С. 18-21 (0,25 
Д.а.);

Теоретичні підходи щодо поняття державно-приватного партнерства в секторі 
безпеки України // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень:



проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково- практичної 
конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол.: Ю.П.Битяк,
A. П.Гетьман, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Н.П.Матюхіна, Ю.В.Мех та ін. - Харків: 
«Точка», 2018. - С.47-49 (0,2 д.а.);

Окремі аспекти дефініції державно-приватного партнерства в секторі безпеки 
України IIЗбірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18 травня 2018 року, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25 / 
Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. - Харків: «Точка», 2018. - 
С.31-34 (0,25 д.а.);

Правові засади діяльності правоохоронних органів (15 грудня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі:
B. Я.Настюк, Ю.В.Мех. - Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. - 22 с. (0,8 д.а.);

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 
та правового забезпечення (12-13 квітня 2018 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Програма II Міжнародної 
науково-практичної конференції / Укладачі: В.Я.Настюк, Н.П.Матюхіна, 
Ю.В.Мех, О.Б.Червякова. - Харків: «Точка», 2018. - 24 с. (0,5 д.а.);

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 
2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків). Програма V Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: 
В.Я.Настюк, Н.П.Матюхіна, Ю.В.Мех, О.Б.Червякова. - Харків: «Точка», 2018.
- 26 с. (0,5 д.а.);

Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію Збірник 
наукових працьза матеріалами IV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
Серія «Сектор безпеки України». Вип. 20 / Редкол.: Є.О.Алісов, В.Я.Настюк, Ю.В. 
Мех та ін. - Харків: «Точка», 2017. - С. 179-180 (0,15 д.а.);

Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію Збірник наукових 
праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сектор 
безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18 травня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія 
«Сектор безпеки України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Г етьман, Ю.В.Мех 
та ін. - Харків: «Точка», 2018. - С. 176-177 (0,15 д.а.);

Під науковим керівництвом - 2,9 д.а. (тези доповідей студентів, які взяли 
участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Scientifc development and 
achievements (1 грудня 2017 року, м.Сент-Ендрюс, Шотландія», IV Міжнародній 
науково-практичній конференції -«Правові засади діяльності правоохоронних



органів» (15 грудня 2017 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); VI Міжнародній науково- практичній конференції 
«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18 травня 2018 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків).

9.1. -
9.2. -

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.
«Правові засади діяльності правоохоронних органів». - Харків: «Точка»,

2017.
«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». - Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2018.
«Сучасні виміри безпеки». - Харків: «Право», 2018.
«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення». - Харків: «Точка», 2018.
11. -

12. -

1 3 . -

14. -
15. Співробітництво з закордонними організаціями.
Spoleczna Academia Nauk, м. Лодзь (Республіка Польща) - член оргкомітету з 

підготовки міжнародної науково-практичної конференції «Bezpieczenstwo і 
zarzadzame kryzysowe - bezpieczenstwo і obronnosc panstwa» (вересень 2018 року);

Факультет права та адміністрації Варшавського університету (Республіка 
Польща, м. Варшава).

16. -
17. -
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у  звітному році.
Подяка першого проректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VI Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18 травня 2018 року);

Подяка першого проректора Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у II Міжнародній 
науково-практичній конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та 
перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 
року);

Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 року);

Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської асоціації 
У країни в Харківській області за організацію IV Міжнародної науково- практичної 
конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 
року);



Сертифікат учасника II Міжнародної науково-практичної конференції 
«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 року);

Подяка директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 124 
Харківської міської ради Харківської області за плідну співпрацю (квітень 2018 
року);

Сертифікат учасника VI Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18 травня 2018 
року);

Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської асоціації 
України в Харківській області за організацію VI Міжнародної науково- практичної 
конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18 
травня 2018 року);

Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу інформаційні війни», наданий 
професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Миколою Ожеваном (17 березня 2018 року);

Сертифікат учасника ІУ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 року);

Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу «Основи інформаційної 
безпеки», наданий технічним директором 7Шуа! Антивірус Олегом Сичем (16 
березня 2018 року);

Подяка директора комунального закладу культури «Центральна бібліотека 
імені Д.А.Фурманова централізованої бібліотечної системи Московського району 
м. Харкова» за організацію юридичних заходів (25 травня 2018 року);

Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу «Доступ до публічної 
інформації: від А до Я», наданий Офісом Ради Європи в Україні за підписами 
заступника Директора Центру демократії та верховенства права Тетяною 
Олексіюк, представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
начальника Управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання 
права на доступ до публічної інформації Ірини Кушнір, Голови Офісу Ради Європи 
в Україні Мортена Енберга (16 березня 2018 року);

Сертифікат про закінчення 4-тижневого курсу «Доступ до публічної 
інформації для розпорядників», наданий Офісом Ради Європи в Україні за 
підписом Голови Офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга (17 березня 2018 
року);

Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу «Соціальне підприємництво», 
наданий викладачем Університету митної справи та фінансів Артемом Корнецьким 
(17.03.2018 року).
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