
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. 

Міжнародний досвід забезпечення цивільної безпеки – 2,0 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Міжнародний досвід забезпечення цивільної безпеки – 6,7 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.   
Досліджено питання міжнародного досвіду забезпечення цивільної 

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

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів. 

Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 45 
Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 4375) (листопад               
2020 р.). 

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

проведення інших соціологічних досліджень. 
«Узагальнення практики у сфері боротьби з правопорушеннями, що 

передбачені митним законодавством України» (у співавтор.) (0,2 друк. арк.) 
7. – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 
1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (5-6 грудня 2019 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) – модератор; член 
організаційного комітету з підготовки конференції (відповідальний секретар); 
заступник голови редакційної колегії Збірника наукових праць за матеріалами 
конференції; виступ з доповіддю;  

2. Семінар «Новели трудового законодавства» (29 січня 2020 року, 
профспілковий комітет, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків); 
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3. Вебінар з основ тестології (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

4. Вебінар «Медіація: ключові елементи успішних програм» (29 квітня 
2020 року); 

5. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики» (9-10 квітня 2020 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) – 
модератор; член організаційного комітету з підготовки конференції 
(відповідальний секретар); заступник голови редакційної колегії Збірника 
наукових праць за матеріалами конференції; 

6. IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
правового забезпечення» (9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)  – член організаційного 
комітету з підготовки конференції; 

7. Вебінар «Виборча реформа» (23 квітня 2020 року, спікер – Денис 
Рибачок); 

8. Вебінар «Управління часом» (28 квітня 2020 року, спікер – Ольга 
Лалак); 

9. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Лікарська 
таємниця в умовах пандемії: законодавчі, правозастосовчі, соціальні та 
психологічні аспекти» (15 травня 2020 року, Тернопільський національний 
економічний університет, юридичний факультет); 

10. Тренінг по основним методикам системи дистанційної освіти                   
(13 серпня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків); 

11. Круглий стіл «Бізнес і права людини: сучасні напрями досліджень              
(23 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків, ІV Харківський міжнародний юридичний форум); 

12. Панельна дискусія «Забезпечення правопорядку в умовах 
коронокризи» (23-24 вересня 2019 року, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків, ІV Харківський міжнародний юридичний 
форум); 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції 
розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі 
права» (23 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків, ІV Харківський міжнародний юридичний 
форум); 

14. Панельна дискусія «Бізнес і права людини в Центральній і Східній 
Європі» (24 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків, ІV Харківський міжнародний юридичний 
форум); 

15. Харківський форум «Наука: діалог поколінь» (13 жовтня 2020 року); 
16. Вебінар для молодих науковців (27 жовтня 2020 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 
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17. Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і 
безпека» (19 листопада 2020 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

18. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні» (16 жовтня 2020 р., 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці); 

19.  Реформа юридичної освіти: pro et contra (13 листопада 2020 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

20.  XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні шляхи 
удосконалення українського законодавства» (14 листопада 2020 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

21.  Всеукраїнській онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для 
науковців» (19 листопада 2020 року, Міністерство освіти і науки України); 

22.  Майстер-клас «Конституційний контроль в Узбекистані» (19 листопада 
2020 року); 

23. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 
національного законодавства» (10 листопада 2020 р., Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,                         
м. Кропивницький) – член організаційного комітету з підготовки конференції; 

24. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 
національного законодавства» (17 квітня 2020 р., Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,                         
м. Кропивницький) – член організаційного комітету з підготовки конференції. 

25. Проведення профорієнтаційних заходів серед абітурієнтів протягом 
звітнього періоду. 

9. Видавнича діяльність:   
Підручник: 
1. Адміністративне право: підручник /Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.), 

І.М.Балакарєва, І.В.Бойко та ін.; за заг.ред. Ю.П.Битяка. – Харків: Право, 2020. 
– 392 с. (0,9 друк. арк.) 

Методичні матеріали: 
1. Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» (перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний 
рівень галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») для студентів 2 
курсу денної форми навчання / уклад.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. Я. 
Настюк та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 123 с. (0,15 
друк. арк.); 

2. Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні 
рекомендації до їх виконання для студентів ІІ курсу денних факультетів 
першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 
«Право» / уклад.: Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк та ін. Харків: Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 100 с. (0,1 друк. арк.). 

Наукові статті: 
1. Мех Ю.В. Окремі питання дослідження природи державно-приватного 

партнерства в секторі безпеки України. Правові засади діяльності 
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правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 
повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-
6 грудня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 33 / Редкол.: 
Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та 
ін. Харків: «Точка», 2019. С. 75-77 (0,3 друк. арк); 

2. Мех Ю.В. Державно-приватне партнерство в секторі безпеки: 
окремі питання трансформування міжнародних норм у законодавство України.   
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                       
м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 
матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 
безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. 
Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С.25-27 (0,3 друк. арк). 

Тези наукових доповідей: 
1. Мех Ю.В. Правовий режим державно-приватного партнерства в секторі 

безпеки України в умовах пандемії COVID-19. Актуальні проблеми 
національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції, м. Кропивницький, 17 квітня 2020 року. Частина 1. 
Кропивницький, 2020. С. 125-127 (0,25 друк. арк.); 

2. Настюк В.Я., Мех Ю.В. Правовий режим державно-приватного 
партнерства як механізм ефективної співпраці по запобіганню поширення 
COVID-19 в пенітенціарній системі. Публічне адміністрування в умовах змін та 
перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 
матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 9-10 квіт. 2020 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, 2020. – С. 21-
24 (0,25 друк. арк.); 

3. Настюк В.Я., Мех Ю.В. Державно-приватне партнерство як об’єкт 
вивчення адміністративно-політичної діяльності. Новітні тенденції розвитку 
адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23 вересня 
2020 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.49-51 (0,25 друк. арк.); 

4. Мех Ю.В. Бенчмаркінг як основа формування державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки України. Актуальні проблеми національного 
законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, м. Кропивницький, 10 листопада 2020 
року. Частина 1. Кропивницький, 2020. С.88-90 (0,25 друк. арк.). 

Програми конференцій: 
1. Правові засади діяльності правоохоронних органів (5-6 грудня 

2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків). Програма VІ Міжнародної науково-практичної 
конференції. Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. 22 c. (1,5 д.а.); 

2. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 
квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
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Мудрого, м. Харків).  Програма VІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 32 с. (1,7 друк. арк). 

Інше: 
1. Мех Ю.В. Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію. 

Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, 
тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-
практичної конференції (5-6 грудня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки 
України». Вип. 33 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, 
В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 2019. С. 423-424 (0,1 
друк. арк); 

2. Мех Ю.В. Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію. 
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 
року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                       
м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 
матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 
безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. 
Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С.  501-502 (0,1 друк. арк). 

9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, Olha M. Soloviova, 
Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and 
Conclusions for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 
Winter 2019. Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. SCOPUS (0,25 друк. арк.); 

2. Shevchuk O., Maryniv V., Mekh Y., Shovkoplias O., Saichuk O.  Aspects of 
legal regulation of the provision of medical services. (2020).Amazonia 
investiga. Vol.9. Issue 27.  pp. 357-366. Web of Science (0,2 друк. арк.). 

9.2. –   
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
1. «Правові засади діяльності правоохоронних органів». Харків: «Точка», 

2019;  
2. «Альманах сектору безпеки України: збірник наукових праць». Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2019; 
 3. «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». 

Харків: «Друкарня Мадрид», 2020. 
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). 
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16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  
Харківський форум «Наука: діалог поколінь» (13 жовтня 2020 року). 
17. –  
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
1. Подяка першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (5-6 грудня 2019 року); 

2. 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» (9-10 квітня 2020 року); 

3. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (5-6 грудня 2019 року); 

4. 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» (9-10 квітня 2020 року); 

5. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію VІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (5-6 грудня 2019 року); 

6. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію VІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (9-10 квітня 2020 року); 

7. Подяка директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів            
№ 124 Харківської міської ради Харківської області за плідну співпрацю 
(квітень 2020 року); 

8. Сертифікат учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (за виступ із доповіддю; 
5-6 грудня 2019 року); 

9. Сертифікат учасника VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (за виступ із 
доповіддю; 9-10 квітня 2020 року); 
 
 
Кандидат юридичних наук, доцент                                                    Ю.В. Мех 
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