
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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. 

Теоретичні та практичні засади державно-приватного партнерства в секторі безпеки 

України – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Теоретичні та практичні засади державно-приватного партнерства в секторі безпеки 

України – 8,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). Розділи монографії, підручника, наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.   

Досліджено стан наукових досліджень та сутність категорії «державно-

приватне партнерство в секторі безпеки України» з огляду на безпеку як об'єкт 

публічного адміністрування. На підставі аналізу наукових джерел, правозастосовчої 

практики та міжнародного законодавства розглянуто категорію «державно-приватне 

партнерство в секторі безпеки України». Виявлено прогалини в  національному 

законодавстві, сформульовано  пропозиції та рекомендації по впровадженню 

міжнародного досвіду у законодавство України.  

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

         5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Член робочої групи з питань містобудівної діяльності.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

1. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

статті 45 Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 4375) (грудень 

2020); 

2. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до статті 

188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (реєстр. № 4415 від 

23.11.2020 р.) (лютий 2021); 

3. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо порушення порядку 

використання державних символів України та символів іноземних держав органами 

місцевого самоврядування» (реєстр. № 5048) (березень 2021р.); 

4. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до  Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо підвідомчості справ, які 

стосуються виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки»» 

(реєстр. № 5007 від 03.02.2021) (квітень 2021р.). 

5. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до  Кодексу 

України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 4106) (квітень 2021); 
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6. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо захисту прав дітей та соціальної 

політики» (реєстр. № 5582) (липень 2021); 

7. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо створення подвійної 

системи регулярних пенітенціарних інспекцій» (реєстр. № 5885) (вересень 2021); 

8. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення правил 

перевезення у міському електричному транспорті» (реєстр. № 6164) (листопад 2021). 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. – 

6.2. – 

6.3. – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

«Адміністративно-правові норми, застосування їх у практичній діяльності 

керівника закладу освіти» (семінар-практикум для директорів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Московського району м. Харкова на тему 

«Юридично-правові аспекти діяльності керівника сучасного закладу освіти», 30 

листопада 2021 року). 

7. – 

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

місце проведення). 

1. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (10-11 грудня 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; виступ з 

доповіддю;  

2. IX Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики» (15-16 квітня 2021 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; 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 

національного законодавства» (15 квітня 2021 р., Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка,                         м. 

Кропивницький) – член організаційного комітету з підготовки конференції; 

4. Міжнародна науково-практична конференції «Права людини в «ковідному» 

світі» (14 травня 2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого) – член організаційного комітету з підготовки конференції; 

5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (20-21 

травня 2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків) – член організаційного комітету з підготовки конференції; 

6. International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law 

enforcement: traditions and new European approaches» (July 9–10, 2021, Wloclawek, 

Republic of Poland); 
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7. XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні шляхи 

удосконалення українського законодавства» (17 листопада 2021 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) – член організаційного 

комітету з підготовки конференції. 

8. Проведення профорієнтаційних заходів серед абітурієнтів протягом звітнього 

періоду (виступ із лекцією «Булінг у шкільних закладах:  проблемні питання та шляхи 

їх вирішення» (Школа юного правознавця, 21 жовтня 2021 року). 

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, 2021. – 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, 2021. 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, 2021. 

– 100 с. (0,1 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Boiko I. V., Mekh Y. V., Soloviova O. M., Somina V. A., Cherviakova O. B. 

Universal human rights and state sovereignty. International Journal of Criminology and 

Sociology. 2020. No. 9. P. 3014–3022.  SCOPUS (0,25 друк. арк.); 

2. Tsybulnyk N. Y., Zadoia І. І., Kurbatova І.S., Mekh Y. V. E-government within 

Public Administration. Jurnal Cita Hukum, [S.l.], v. 8, n. 3, dec. 2020. ISSN 2502-230X. 

DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.18300. Web of Science (0,2 друк. арк.); 

3. Окремі питання адміністративно-правового статусу приватного партнера в 

державно-приватному партнерстві в секторі безпеки України. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 

грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36. Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, 

Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 

2020. С.63-66 (0,4 друк. арк.); 

4. Міграційний процес. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.  Т. 5: 

Адміністративне право / редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – 2020. – С. 519-521 (0,2 друк. арк.); 

5. Міліція. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: 

Адміністративне право / редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – 2020. – С. 521-524 (0,2 друк. арк.); 

6. Мисливська вогнепальна зброя. Велика українська юридична енциклопедія: у 

20 т. Т. 5: Адміністративне право / редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. 
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прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – С.493-495 (0,2 друк. арк.); 

7. Митне регулювання. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.      Т. 

5: Адміністративне право / редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – 2020. – С.502-503 (0,2 друк. арк.); 

8. Адміністративний арешт. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

Т. 5: Адміністративне право / редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. 

наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – С.53-54 (у співавт.) (0,2 друк. арк.); 

9. Зобов’язання держави щодо захисту інформації про стан здоров’я пацієнтів: 

європейські  стандарти та українські реалії. Право і суспільство. 2021. №1. С.158-168 

(у співавт.). Фахове видання (0,4 друк. арк.); 

10. Zyma O. T., Soloviova O. M., Boiko I. V., Somina V. A., Mekh Y. V. 

Search for the optimal model of institutional capacity to counteract infectious threats in the 

modern world. International Journal of Biology and Biomedical Engineering. 2021. Vol. 15. 

P. 342-349. SCOPUS (0,25 друк. арк.); 

11. Державно-приватне партнерство в секторі безпеки: адаптація національного 

законодавства до стандартів  Європейського Союзу. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції  (15-16 

квітня 2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: А.П.Гетьман, Ю.П.Битяк, 

Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 

2021. С. 45-47 (0,4 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Зобов’язання держави щодо захисту приватного життя громадян в період 

карантинного режиму.  Права людини в «ковідному» світі: збірник наукових статей, 

тез доповідей та повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної 

конференції (14 травня 2021 року). Харків: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого. 2021. С.136-143 (у співавт.).  (0,25 друк. арк.) 

2. Зобов’язання держави щодо захисту інформаційної приватності особи у сфері 

здоров’я в умовах карантинного режиму в Україні: стан та перспективи адаптації до 

законодавства ЄС. International scientific and practical conference «Legal science, 

legislation and law enforcement: traditions and new European approaches»: conference 

proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021. 

P.119-123 (у співавт.) (0,25 друк. арк.); 

3. До питання відповідальності бізнесу в державно-приватному партнерстві в 

секторі безпеки України. Актуальні проблеми національного законодавства: збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15 

квітня 2021 року. Частина 1. Кропивницький, 2021. С.43-45 (0,2 друк. арк.). 

Програми конференцій: 

1. Правові засади діяльності правоохоронних органів (10-11 грудня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). Програма VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Харків: «Друкарня Мадрид», 2020. 22 c. (1,5 д.а.); 

2. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (15-16 квітня 

2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
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Харків).  Програма ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: 

Друкарня Мадрид, 2021. 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 VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 

грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, 

Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 

2020. С.302-304 (0,1 друк. арк); 

2. Мех Ю.В. Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики (15-16 квітня 2021 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                       

м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами ІХ 

Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 

37 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 

2021 (0,1 друк. арк). 

9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Boiko I. V., Mekh Y. V., Soloviova O. M., Somina V. A., Cherviakova O. B. 

Universal human rights and state sovereignty. International Journal of Criminology and 

Sociology. 2020. No. 9. P. 3014–3022.  SCOPUS (0,25 друк. арк.); 

2. Zyma O. T., Soloviova O. M., Boiko I. V., Somina V. A., Mekh Y. V. 

Search for the optimal model of institutional capacity to counteract infectious threats in the 

modern world. International Journal of Biology and Biomedical Engineering. 2021. Vol. 15. 

P. 342-349. SCOPUS (0,25 друк. арк.); 

3. Tsybulnyk N. Y., Zadoia І. І., Kurbatova І.S., Mekh Y. V. E-government within 

Public Administration. Jurnal Cita Hukum, [S.l.], v. 8, n. 3, dec. 2020. ISSN 2502-230X. 

DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.18300. 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: «Друкарня 

Мадрид», 2020; 

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

«Друкарня Мадрид», 2021. 

11. –  
        12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

         Адміністративні послуги  у сфері державної реєстрації речових прав  на 

нерухоме майно в Україні в умовах децентралізації (Куманська-Нор О.П., вересень 

2021 року). 

        13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

        Відгук  на автореферат дисертаційного дослідження  Гончаренка І.О. на тему 

«Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими 

відходами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

21.06.01 – екологічна безпека. 

14. –  
15. Співробітництво з закордонними організаціями:  

1. Академія суспільних наук (Республіка Польща, м. Лодзь);  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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. Подяка першого проректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10-11 

грудня 2020 року); 

2. Подяка першого проректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у IX Міжнародній науково-

практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики» (15-16 квітня 2021 року); 

3. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у 

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (10-11 грудня 2020 року); 

4. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у 

IX Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні 

питання науки та практики» (15-16 квітня 2021 року); 

5. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської асоціації 

України в Харківській області за організацію VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10-11 грудня 2020 

року); 

6. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської асоціації 

України в Харківській області за організацію IX Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (15-16 

квітня 2021 року); 

7. Подяка директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів            № 

124 Харківської міської ради Харківської області за плідну співпрацю (квітень 2021 

року); 

8. Сертифікат учасника VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (за виступ із доповіддю; 10-11 

грудня 2020 року); 

9. Сертифікат учасника IX  Міжнародної науково-практичної конференції «Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики» (за виступ із доповіддю; 15-

16 квітня 2021 року). 

10. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Legal 

science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches» (9-10 

липня 2021 року); 

11. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом «Методичні основи 

викладання юридичних дисциплін в закладах вищої освіти» (Міністерство освіти і 

науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, 1-5 лютого 2021 року, 180 

ак.год., 6 кредитів ECTS); 
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12. Сертифікат № 01 02071139/011-21 про підвищення кваліфікації за програмою 

«Методика викладання галузевих юридичних дисциплін публічно-правового циклу 

(Конституційне право. Адміністративне право)» (Міністерство освіти і науки 

України, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, 6-9 липня 2021 року, 30 

годин, 1 кредит ЄКТС). 

 

 

         К. ю. н., доцент                                                        Ю.В. Мех 

 

 

     Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності від 1 грудня 2021 р. протокол № 5.  

 

 

 


