
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. 

Інформаційне забезпечення цивільної безпеки в України – 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Інформаційне забезпечення цивільної безпеки в України – 6,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень та ін.). Наукові статті, тези наукових доповідей. 

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

проаналізовано змістове наповнення категорії «цивільна безпека». Розглянуто 
основні складові елементи цивільної безпеки в України. Виявлено прогалини в 
законодавстві щодо інформаційного забезпечення цивільної безпеки в України, 
сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з цього 
питання. 

5.  –  
6. Зв’язок з практикою: 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

1. Науковий висновок у справі за конституційною скаргою громадянина 
України Кошевого Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень статті 90 Закону України «Про державну службу» 
від 10 грудня 2015 року № 889-VIII у взаємозв’язку з положеннями Закону 
України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, що 
застосовані в остаточному рішенні Верховного Суду України від 16 травня 
2018 року  (запит № 358-16/544 від 15.02.2019 р.); 

2. Науковий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо моніторингу стану безпеки» (за 
зверненням Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності  Верховної Ради України (реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.); 

3. Науковий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо протидії організованій злочинності» (за 
зверненням Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності  Верховної Ради України (реєстр. № 10121 від 01.03.2019 р.); 

4. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Ситнік О.М. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 14-3цс19 
(травень 2019 р., у спіавт.) 

7. – 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

2. Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії 
між владою та громадянами» (27 березня, Фонд місцевої демократії, м. Харків);  

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
правового забезпечення» (11-12 квітня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків);  

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики» (18-19 квітня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

5. Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 
(23 травня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків); 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Problems and achievements 
of modern science» (6 травня 2019, м. Корк, Ірландія); 

7. Тренінг розробників тестових завдань ЄФВВ «Основи тестології та 
розробки тестових завдань» (5-6 квітня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

8. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. Панельна дискусія 
«Європейська інтеграція крізь призму конституційного права» (24 вересня 2019 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків); 

9. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. Панельна дискусія 
«Бізнес та права людини: виклики для нових демократій» (25 вересня 2019 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків); 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 
адміністративно-правової науки» (до 95-річчя з дня народження Р. С. 
Павловського) (26 вересня 2019 року, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

11. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. Панельна дискусія 
«Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективної протидії» (26 
вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків); 

12. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні» (24-25 жовтня 2019 р., 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці);  

13. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 
особистості в сучасному суспільстві» (15 листопада 2019 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 
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14. Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення 
соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» (22 листопада 2019 р., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ); 

15. Круглий стіл «Використання практики Європейського суду з прав 
людини в адміністративному судочинстві» (1 листопада 2019 р., м. Київ, 
Київський регіональний центр Національної академії правових наук України); 

16. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 
національного законодавства» (28 листопада 2019 р., Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,                         
м. Кропивницький) 

17. Проведення профорієнтаційних заходів серед абітурієнтів протягом 
звітнього періоду. 

9. Видавнича діяльність: 
Наукові статті: 
1. Державно-приватне партнерство в секторі безпеки України: SWOT-

аналіз правового регулювання // Правові засади діяльності правоохоронних 
органів (10 грудня 2018 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та 
повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. 
Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, 
Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 2018. 
С.73-76 (0,45 друк. арк.); 

2. Окремі питання дослідження феномену державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки:  досвід України та Європейського Союзу // 
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 
2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,             
м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 
матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 
безпеки України». Вип. 31 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. – 
Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – С.189-193 (0,45 друк. арк.); 

3. Роль держави і бізнесу у формуванні безпекового середовища у сфері 
фізичної культури і спорту // Бізнес і права людини: основні виклики для нових 
демократій: зб. ст. і тез: матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / 
упоряд. О.О.Уварова.  – Харків: Право, 2019. – С.106-111 (у співавт.) (0,2 друк. 
арк.). 

Тези наукових доповідей: 
1. Парадигма державно-приватного партнерства в секторі безпеки України 

// Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 
та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м.Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого;  
відп. за вип.: Н.П.Матюхіна, Г.А.Гончаренко, М.С.Ковтун, С.А.Федчишин. – 
Харків: Право, 2019. – С.478-481 (0,23 друк. арк.); 

2. Окремі питання становлення державно-приватного партнерства  в 
секторі безпеки України (організаційно-правовий аспект) // Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
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вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м.Харків, 23 
трав. 2019 р./ редкол.: С.О.Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2019. – 
Вип. 10. – С.28-32 (у співавт.) (0,26 друк. арк.); 

3. Ukraine-NATO: key prospects for cooperation resolving the conflict in the 
east of  Ukraine //  Problems  and  achievements  of  modern  science: coll. of  
scientific papers «ΛΌГOΣ» with  materials  of  the  International scientific - practical  
conf., Cork, May  6,  2019.Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.7. 
P.18-21/ (у співавт.) (0,25 друк. арк.); 

4. Суб'єкти державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // 
Актуальні питання адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня 
народження Р. С. Павловського): Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Харків, 26 вересня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – С. 71-74 (0,3 друк. арк.); 

5.  Завдання державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // 
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); [редкол.:                
О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. 
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 57-60 (0,31 друк. арк.); 

6. Державно-приватне партнерство як інструмент реалізації права людини 
на безпеку // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2019 р., Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 170-173) (0,3 друк. арк.); 

7. Соціальна відповідальність суб'єктів державно-приватного партнерства в 
секторі безпеки України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах 
євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф.                
(м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. 
Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – С.145-149 (0,28 друк. арк.); 

8. Окремі питання відповідальності приватних партнерів як суб'єктів 
державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // Актуальні 
проблеми національного законодавства: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, 28 листопада 2019 р.). – С.51-57 
(0,28 друк. арк.). 

Інше: 
1. Правові засади діяльності правоохоронних органів (10 грудня 

2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків). Програма V Міжнародної науково-практичної 
конференції / Упорядник Ю. В. Мех. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. – 22 
c. (1,4 д.а.); 

2. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 
квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків). Програма VІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції / Упорядник Ю. В. Мех. – Харків: «Точка»,  2019. – 26 c. (1,5 д.а.); 

3. Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію // Збірник 
наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 
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конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 
2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П.Битяк, 
А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: 
«Точка», 2018. С. 270-271 (0,1 д.а.); 

4. Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію //  Збірник 
наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» 
(18-19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків). Вип. 31 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та 
ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. –  С.296-297 (0,1 д.а.). 

9.1.  –  
9.2.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 
1. Ukraine-NATO: key prospects for cooperation resolving the conflict in the 

east of  Ukraine //  Problems  and  achievements  of  modern  science: coll. of  
scientific papers «ΛΌГOΣ» with  materials  of  the  International scientific - practical  
conf., Cork, May  6,  2019.Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.7. 
P.18-21/ (у співавт.) – ResearchBib. 

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

2018;  
2. «Альманах сектору безпеки України: збірник наукових праць» – Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2018; 
 3. «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». – 

Харків: «Друкарня Мадрид», 2019; 
4. «Сучасні виміри безпеки». – Харків: «Право», 2019. 
11. –  
12. –  
13. – 
14.  –  
15. Співробітництво з закордонними організаціями:  
1. Академія суспільних наук (Республіка Польща, м. Лодзь);  
2. Університет Вармінсько-Мазурського в Ольштині (Республіка Польща, 

м.Ольштин); 
3. Факультет права та адміністрації Варшавського університету 

(Республіка Польща, м. Варшава). 
16. –  
17. –  
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
1. Медаль «За службу закону» (наказ №65/ос від 19 квітня 2019 року, 

Європейська поліцейська асоціація України); 
2. Свідоцтво про підвищення квіліфікації (Міністерство освіти і науки 

України, № 27.2/4/22-19 від 6 квітня 2019 року); 
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3. Подяка першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у V Міжнародній 
науково-практичній конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (10 грудня 2018 року); 

4. Подяка першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

5. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 року); 

6. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

7. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію V Міжнародної науково-
практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» 
(10 грудня 2018 року); 

8. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію VІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

9. Подяка директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів            
№ 124 Харківської міської ради Харківської області за плідну співпрацю 
(квітень 2019 року); 

10. Сертифікат учасника ІV Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 року); 

11. Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (за виступ із 
доповіддю; 18-19 квітня 2019 року); 

12. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Problems and achievements of modern science» (6 травня 2019, м. Корк, 
Ірландія); 

13. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні питання адміністративно-правової науки» (до 95-річчя з дня 
народження Р. С. Павловського) (26 вересня 2019 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

14. Сертифікат учасника панельної дискусії «Європейська інтеграція крізь 
призму конституційного права» ІІІ Харківського міжнародного юридичного 
форуму (24 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

15. Сертифікат учасника панельної дискусії «Бізнес та права людини: 
виклики для нових демократій» ІІІ Харківського міжнародного юридичного 
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форуму (25 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

16. Сертифікат учасника панельної дискусії «Кримінальні загрози в секторі 
безпеки: практика ефективної протидії» ІІІ Харківського міжнародного 
юридичного форуму (26 вересня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

17. Сертифікат учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (за виступ 
із доповіддю; 24-25 жовтня 2019 р., Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці);  

18. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» (15 листопада 
2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                   
м. Харків); 

19. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних 
процесів» (22 листопада 2019 р., Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, м. Київ). 

 
Додаток на 9 арк. 
 

 
Кандидат юридичних наук, доцент                                                    Ю.В. Мех 
 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
адміністративного права та адміністративної діяльності 
протокол № 5 від 26 листопада 2019 р.     

 
 



Додаток 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

4 

1. Державно-приватне партнерство в секторі безпеки України: 
SWOT-аналіз правового регулювання // Правові засади 
діяльності правоохоронних органів (10 грудня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та 
повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 
конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / 
Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, 
В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 2018. С.73-76. 

28 

2. Окремі питання дослідження феномену державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки:  досвід України та 
Європейського Союзу// Сектор безпеки України: актуальні 
питання науки та практики (18-19 квітня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та 
повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-
практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 
31 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. – Харків: 
Друкарня Мадрид, 2019. –  С.189-193. 

27 

3. Роль держави і бізнесу у формуванні безпекового 
середовища у сфері фізичної культури і спорту // Бізнес і права 
людини: основні виклики для нових демократій: зб. ст. і тез: 
матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / упоряд. 
О.О.Уварова. –Харків: Право, 2019. – С.106-111. 

15 

13 

1. Ukraine-NATO: key prospects for cooperation resolving the 
conflict in the east of  Ukraine //  Problems  and  achievements  of  
modern  science: coll. of  scientific papers «ΛΌГOΣ» with  
materials  of  the  International scientific - practical  conf., Cork, 
May  6,  2019.Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. 
V.7. P.18-21.  

15 

14 

1. Завдання державно-приватного партнерства в секторі 
безпеки України // Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); [редкол.: О. В. 
Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та 
ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 57-60. 

40 

15 

1. Парадигма державно-приватного партнерства в секторі 
безпеки України // Публічне адміністрування в умовах змін та 
перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 
зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м.Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

110 
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Мудрого;  відп. за вип.: Н.П.Матюхіна, Г.А.Гончаренко, 
М.С.Ковтун, С.А.Федчишин. – Харків: Право, 2019. – С.478-
481; 
2. Окремі питання становлення державно-приватного 
партнерства  в секторі безпеки України (організаційно-
правовий аспект) // Правове забезпечення оперативно-
службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 
м.Харків, 23 трав. 2019 р./ редкол.: С.О.Гриненко (голов. ред.) 
та ін. – Харків: Право, 2019. – Вип. 10. – С.28-32; 
3. Соціальна відповідальність суб'єктів державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки України // Правове забезпечення 
соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези 
допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 
2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – 
Київ: ФОП Маслаков, 2019. – С.145-149; 
4. Суб'єкти державно-приватного партнерства в секторі безпеки 
України // Актуальні питання адміністративно-правової науки 
(до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського): Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26 
вересня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 
– С. 71-74 (0,3 друк. арк.); 
5. Державно-приватне партнерство як інструмент реалізації 
права людини на безпеку // Проблеми саморозвитку 
особистості в сучасному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., 15 листоп. 2019 р., Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 170-173) (0,3 друк. арк.); 
6. Окремі питання відповідальності приватних партнерів як 
суб'єктів державно-приватного партнерства в секторі безпеки 
України // Всеукраїнська науково-практична конференція 
 «Актуальні проблеми національного законодавства» (28 
листопада 2019 р., Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка,          
м. Кропивницький). – С.51-57 (0,28 друк. арк.). 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез 
доповідей на конференції:  

І. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові 
засади діяльності правоохоронних органів (10 грудня 2018 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) // Збірник статей, тез наукових доповідей 
та повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-
практичної конференції «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів». Серія «Сектор безпеки України». 
Вип. 28 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, 
В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 

940 
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2018. 282 c. 
1. Азаматова Д.А. – студентка 1 группы, 2 курса, 

Международно-правового факультета (специальность – 
международное право), «Некоторые аспекты реформы 
правоохранительных органов Республики Узбекистан»; 

2. Амірян Д.Л. – студентка 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Окремі питання міжнародного співробітництва у 
правоохороннії діяльності»; 

3. Антоненко О.О. – студентка 2 курсу, 4 групи, Військово-
юридичного факультету, «Штрафні бали як вид стягнення за 
порушення правил дорожнього руху»; 

4. Аскар М.Д. – студентка 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Взаємодія правоохоронних органів України та Європейського 
Союзу»; 

5. Бистрик Д.С. – студент 2 курсу, 1 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Принципи діяльності публічної адміністрації»; 

6. Бихкало А.О. – студентка 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Правове регулювання боротьби з корупцією у зарубіжних 
країнах»; 

7. Бондаренко О.В. – студент 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Правовий статус митного поста в 
Україні»; 

8. Бондюк А.Л. – студентка 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Державне бюро розслідувань в системі правоохоронних 
органів України»; 

9. Василенко К.О. – студентка 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Проблеми та напрямки вдосконалення 
митного контролю в Україні»; 

10. Василець А.Р. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність  – 
міжнародне право), «Порівняльна характеристика правового 
статусу слідчого в Україні та Франції»; 

11. Гаврилюк Є.С. – студентка 2 курсу, 4 групи, Військово-
юридичного факультету, «Окремі аспекти діяльності 
правоохоронних органів»; 

12. Галькевич Є.О. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність  – 
міжнародне право), «Порядок обрання і призначення суддів в 
Україні та великобританії: порівняльна характеристика»; 

13. Gliebova A. – B 101 Diploma studies Law Karl-Franzens-
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Universität Graz, «Іncreasing the level of public administration in 
the sphere of social protection, using the example of Austria»; 

14. Горбачова В.С. – студентка 6 курсу, 6 групи, 
Факультету адвокатури, «Дiєвi пiдходи запобiгання та протидiї 
корупцiї в Українi»; 

15. Густа М.М. – студент 2 курсу, 4 групи, Військово-
юридичного факультету, «Особисті права людини в світлі 
Загальної декларації прав людини: окремі аспекти»; 

16. Деревянко А.Р. – студентка 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Охорона пам'яток архітектури:  досвід 
України та Німеччини»; 

17. Джандурдыева Н.Д. – студентка 1 группы, 2 курса, 
Международно-правового факультета (специальность – 
международное право), «К вопросу о децентрализации 
государственной власти в Украине»; 

18. Желдак Я.Т. – студентка 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), «До 
питання діяльності органів з протидії тероризму:  
порівняльний аналіз США та України»; 

19. Заїка А.К. – студентка 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Біла книга Європейського Союзу як джерело державної 
політики»;  

20. Карнаух А.О. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «До питання запобігання та протидії 
корупції: міжнародний досвід»; 

21. Кобиляков М.О. – студент 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Сучасний погляд на методи 
адміністративного права»; 

22. Комбаров А.Г. – студент 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Адміністративний договір – форма 
публічного адміністрування митної справи»; 

23. Кучменко Є.А. – студент 2 курсу, 4 групи, Військово-
юридичного факультету, «Поняття та види адміністративно-
правових норм»; 

24. Лись М.В. – студентка 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Митні лабораторії як модернізована 
форма експертоно-дослідних установ у системі митних органів 
України»; 

25. Макогон В.Ю. – студентка 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету, «Порівняльний аналіз  
правового статусу Національного антикорупційного бюро 
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України та Бюро розслідування випадків корупції Республіки 
Сінгапур»; 

26. Матюшенко І.В. – студент 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Порівняння правоохоронних систем США 
та України»; 

27. Милейко К.С. – студентка 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Електронне митне декларування 
товарів: переваги і недоліки»; 

28. Михальова А.М. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Окремі питання діяльності органів 
захисту прав споживачів: порівняльний аналіз України та 
США»; 

29. Монастирська Є.В. – студентка 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Особливості діяльності поліції: 
порівняльна характеристика США та України»; 

30. Нальковська Є.А. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету, «Порівняння зарубіжного 
та українського досвіду забезпечення громадського 
контролю»;  

31. Овчаренко В.В. – студент 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Окремі питання порівняльного аналізу 
діяльності поліції Франції та України»; 

32. Онуфрієнко А.А. – студентка 2 курсу, 4 групи, 
Військово-юридичного факультету, «Оптимізація державного 
сектору безпеки України до стандартів Європейського Союзу»; 

33. Отто Ю.Ю. – студентка  2 курсу, 1 групи, Міжнародно-
правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Порiвняння дiяльностi та функцiонування розвiдувальних 
служб України та США»; 

34. Пенкіна А.В. – студентка 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність  –  
міжнародне право), «Конфіденційність та правозастосування в 
Європейському Союзі»; 

35. Погорелова О.В. – студентка 5 курсу, 1 групи, 
Фінансово-правового факультету, «Специфіка методів 
публічного адміністрування у державній митній справі»;  

36. Попович М.Є. – студентка 2 курсу, 2 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Правові засади діяльності ветеринарної 
поліції: досвід зарубіжних країн та перспективи для України»; 

37. Русов А.А. – студент 2 курсу, 2 групи, Міжнародно-
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правового факультету (спеціальність – міжнародне право), 
«Зарубіжний досвід дотримання прав людини в діяльності 
Національної поліції України»; 

38. Сайфуллаев Ш.М. – студент 1 группы, 2 курса, 
Международно-правового факультета (специальность – 
международное право), «К вопросу о праве на обращения 
граждан в Республике Узбекистан»; 

39. Саліонович О.О. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Правові засади діяльності національної 
комісії з інних паперів та фондового ринку: досвід Австралії, 
США та України»; 

40. Тарасенко В.В. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «Ядерна безпека: досвід світових 
організацій з ядерної енергетики»; 

41. Хавер К.С. – студентка 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «До питання формування митної 
політики в Україні: сучасний стан»; 

42. Харіна М.Ю. – студентка 2 курсу, 1 групи, 
Міжнародно-правового факультету (спеціальність – 
міжнародне право), «До питання забезпечення безпеки: 
порівняльний аналіз організацій по боротьбі зі злочинністю»; 

43. Худоерова Ф.Б. – студентка 1 группы, 2 курса, 
Международно-правового факультета (специальность – 
международное право), «Информационная безопасность 
Республики Узбекистан в сфере прав и свобод человека»; 

44. Церковна В.О. – студентка 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Режим найбільшого сприяння у 
митному регулюванні»; 

45. Шевченко А.А. – студентка 4 курсу, 5 групи, Заочного 
факультету №1, «Окремі питання паспортного режиму в 
Україні»; 

46. Юсупов А.А. – студент 1 группы, 2 курса, 
Международно-правового факультета (специальность – 
международное право), «Национальная безопасность 
Республики Узбекистан в военной сфере»; 

47. Ярош С.А. – студентка 5 курсу, 1 групи, Фінансово-
правового факультету, «Правовий статус та перспективи 
розвитку електронної митниці в Україні». 

ІІ.  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 
безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18-19 
квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків) // Збірник наукових статей, тез 
доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної 
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науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики». Серія «Сектор безпеки 
України». Вип. 31 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех 
та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. –  312 c. 

1. Бурда В.М. – студент 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «До питання реалізації 
повноважень   органів Національної поліції в Україні»; 

2. Гашімов Е.М. – студент 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «До питання місця 
Служби безпеки України  в секторі безпеки і оборони 
України»;  

3. Єременко Д.В. – студент 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Щодо адміністративно-
правового статусу Національної гвардії України»; 

4. Котик Є.Б. – студентка 1 курсу магістратури, 2 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «До питання доцільності 
реформування діяльності Служби безпеки України в 
забезпеченні національної безпеки»; 

5. Кротінов В.І. – студент 1 курсу магістратури, 2 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Правове регулювання 
участі громадян в охороні громадського порядку»; 

6. Кулікова О.Ю. – студентка 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Окремі питання 
взаємодії громадськості та національної поліції»; 

7. Любченко В.П. – курсант 2 курсу,  4 групи, Військово-
юридичного інституту, «Окремі  питання реформування 
Служби безпеки України»;  

8. Мазур В.Л. – студент 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Актуальні питання 
діяльності Служби безпеки України»; 

9. Савінова Т.М. – студентка 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо - криміналістичного інституту, «Окремі питання 
удосконалення правового регулювання діяльності поліції з 
охорони громадського порядку: зарубіжний досвід»; 

10. Скляров В.М. – студент 1 курсу магістратури, 2 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Окремі питання 
забезпечення безпекового простору»; 

11. Воронець А.Ю. – студент 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Структура, сутність та 
проблематика стратегічних комунікацій в українському 
державотворенні»; 

12. Даниленко Д.В. – студент 1 курсу магістратури, 1 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Окремі питання 
забезпечення антитерористичної безпеки в Україні»; 
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13. Деркач Т.В. – студент 1 курсу магістратури, 1 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту «Поліцейське право в 
системі права України»; 

14. Трень В.М. – cтудентка 3 курсу, 7 групи, Інституту 
прокуратури та кримінальної юстиції, «Пропаганда як 
складова інформаційної війни»;  

15. Антоненко О.О. – курсант 2 курсу, 2 групи, Військово-
юридичного інституту, «Інформаційна та кіберпезпека в період 
гібридної війни: досвід СБУ»;  

16. Асатрян А.А. – студент 1 курсу магістратури, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «Інформаційна безпека у 
контексті національнї безпеки України»; 

17. Герасімова Є.Е. – студентка 1 курсу магістратури, 2 
групи, Слідчо-криміналістичного інституту, «Окремі питання 
адміністративно-правового статусу департаменту кіберполіції 
Національної поліції України»;  

18. Густа М.М. – курсант 2 курсу, 2 групи, Військово-
юридичного інституту, «Окремі питання інформаційної 
безпеки України»; 

19. Шевченко А.А. – студентка 4 курсу, 5 групи, Заочного 
факультету №1, «Деякі питання забезпечення безпеки 
сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем в Україні»; 

20. Азаматова Д.А. – студентка 1 группы, 2 курса, 
Международно-правового факультета (специальность – 
международное право), «Национальная безопасность 
Республики Узбекистан: отдельные аспекты  обеспечения в 
военной сфере»; 

21. Бучела В.С. – студентка 1 курсу магістратури, 2 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту, «До питання ролі ради 
національної безпеки та оборони України у забезпеченні 
національної безпеки»; 

22. Гаврилюк Є.С. – курсант 2 курсу, 2 групи, Військово-
юридичного інституту, «Воєнна безпека як складова частина 
національної безпеки»; 

23. Кучменко Є.А. – курсант 2 курсу, 2 групи, Військово-
юридичного інституту, «До питання забезпечення національної 
безпеки України»; 

24. Сайфуллаев Ш.М. – студент 2 курса, 1 группы, 
Международно-правового факультета (специальность – 
международное право) «Принципы административных 
процедур:  опыт Республики Узбекистан»;  

25. Онуфрієнко А.А. – курсант 2 курсу, 4 групи, Військово-
юридичного інституту, «Окремі питання митного регулювання 
України»; 
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26. Яценко А.Д. – студентка 4 курсу, 6  групи, Слідчо-
криміналістичного інституту, «Окремі питання національної та 
міжнародної безпеки: сучасний стан». 

      ІІІ. ІІ Всеукраїнський студентский форум «Сучасні виміри 
безпеки» (17 травня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків): 
1. Антоненко О.О. – курсант 2 курсу, 2 групи, Військово-
юридичного інституту «Окремі питання військового 
співробітництва Україна–НАТО»  

20 

20 

1. Науковий висновок у справі за конституційною скаргою 
громадянина України Кошевого Віктора Івановича щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) 
положень статті 90 Закону України «Про державну службу» від 
10 грудня 2015 року № 889-VIII у взаємозв’язку з положеннями 
Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 
року № 3723-XII, що застосовані в остаточному рішенні 
Верховного Суду України від 16 травня 2018 року  (запит № 
358-16/544 від 15.02.2019 р.); 

2. Науковий висновок до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
моніторингу стану безпеки» (за зверненням Комітету з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  
Верховної Ради України (реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.); 

3. Науковий висновок до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо протидії 
організованій злочинності» (за зверненням Комітету з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  
Верховної Ради України (реєстр. № 10121 від 01.03.2019 р.); 

4. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати 
Верховного Суду Ситнік О.М. щодо питань, які виникли при 
розгляді справи № 14-3цс19 (травень 2019 р., у спіавт.). 
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