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1. Мартиновський Володимир Володимирович.
2. кандидат юридичних наук, доцент.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Правове 

регулювання ліцензійно-дозвільної діяльності 1.5 д.а.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Правове 

регулювання ліцензійно-дозвільної діяльності 1.5 д.а.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 
та ін.).

Тези -  05. д.а.
Статті -  1. д.а.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.
Розглянуто та проаналізовано чинне законодавство України що регулює 

здійснення ліцензійно-дозвільної діяльності. Виявлено прогалини та протиріччя. 
Надано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання ліцензійно-дозвільної 
діяльності.
5. Участь у  розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

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

Надав відповідь на запит Верховної Ради України. Комітет з питань 
законодавчого забезпечення та правоохоронної діяльності. Висновок щодо проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у  зв ’язку з 
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя) (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури), (листопад 
2016 р.).
6. -
1.-
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та 
судової практики (12 січня 2016року, м. Харків)

Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод 
людини, що має залежність від наркотиків (2 березня 2016року, м. Харків)

Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, м. Харків)
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Статті:
Мартиновський В.В. Аналіз причин виникнення та розвитку корупції в Україні/ 

В.В. Мартиновський //Прикарпатський юридичний вісник. -  2016. - №  4. -  С. 45-54.
- 0.5 друк.арк.

Мартиновський В.В. Ліцензійний контроль в системі адміністративних 
процедур /  В. В. Мартиновський// Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». -  2016. - № 4 1 . -  С. 16-24 -  0.5 друк.арк.

Тези:
Мартиновський В.В. Деякі питання" визначення строків ліцензування 

діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.// Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми
євроінтеграції та судової практики: збірник наукових праць І  Всеукраїнської



науково-практичної конференції (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. 45-46. -  0.15 друк.арк,

Мартиновський В.В. Нормативне закріплення питання ліцензійного
провадження щодо діяльності пов 'язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів.// Проблеми правового регулювання додержання 
та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків (2 березня 2016 
року, м. Харків): збірник наукових праць за матеріалами І  Міжнародного науково- 
практичного круглого столу (Національний юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого; ДСКН України; ЮНОДК) /  Ред. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, 
О.М. Шевчук та ін. -X.:  ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 43-45. -  0.2 друк, ар к.

Мартиновський В.В. Дозвільна система -  правова форма управління.// Сектор 
безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, м. Харків). Збірник 
наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції /  
редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С. 55-56. -  0.15 друкмрк.
10. -
11.-
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були -  кандидатська дисертація 
Крєпаковой Марини Юріївни «Принципи адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ України та їх реалізація» (грудень 2015 р.).
13.-
14 .-
15 .-
16 .-
17 .-
18 .-

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


