
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 рік 
 

1. Мартиновський Володимир Володимирович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та 

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

Відповідальність та заходи впливу за  порушення правил та вимог у сфері ліцензійно-
дозвільної діяльності – 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
Відповідальність та заходи впливу за  порушення правил та вимог у сфері ліцензійно-
дозвільної діяльності – 3,6 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
– підручники, статті, тези. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів - визначено основні напрями 

вдосконалення діяльності щодо притягнення до відповідальності за порушення вимог 
ліцензійно-дозвільної діяльності. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. - 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про зброю» (реєстр. № 1222 
від 02.09.2019 р.) (вересень 2019 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Пропозиції 
щодо розвитку Національної гвардії України (жовтень 2019 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про обіг зброї» (реєстр. № 
1222-1 від 20.09.2019 р.) (листопад 2019 р.). 
5.3. - 
5.4. - 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. - 
6.2. - 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 
Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

Висновок у справі за конституційними скаргами Давимоки Олександра 
Григоровича та Бойка Миколи Вікторовича щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону України «Про 
Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII (червень 2019 р.). 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитав 2 лекції  для практичних 
працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» на тему: «Корупція як соціально-правове 
явище. Передумови зародження та поширення корупції» та «Міжнародний досвід у 
сфері запобігання та протидії корупції». 

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

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 18-19 квітня 2019 р.). 
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2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми адміністративного-правової науки» (до 95-річчя з дня народження Р.С. 
Павловського, м. Харків, 26 вересня 2019 р.) 

3. Правові засади діяльності правоохоронних органів (5 грудня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Стаття: 
Martynovskyi V., Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems 

and legal questions (review). Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko G., 
Zatenatskyi D. / Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173.  (0,2 
друк.арк). 

Тези: 
1. Питання дозвільної системи у сфері журналістської діяльності. 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 VII 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. 23-
24. (0,2 друк.арк).  

2. Проблеми визначення підстав адміністративної відповідальності за 
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Актуальні проблеми 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.130-133. (0,3 друк.арк).  

3. Розвиток законодавства, регулюючого дозвільну систему в сфері обігу 
зброї. Правові засади діяльності правоохоронних органів (5 грудня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник 
наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія 
«Сектор безпеки України». Вип. 20 / Редкол.: Є.О. Алісов, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех та ін. 
– Харків: «Точка», 2019. – C. 13-14. (0,3 друк.арк).  

Підручники:  
1. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: підручник / В.Я. 

Настюк, О.Ю. Синявська, В.В. Мартиновський та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка. – 
Харків: Право, 2019. – С. 429-457. (1,5 друк.арк).  

2. Запобігання корупції: підручник / Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков та 
ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2019. – С. 11-28, 266-261. (1,1 друк.арк).  

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

Martynovskyi V., Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems and 
legal questions (review). Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko G., 
Zatenatskyi D. / Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173.  (0,2 
друк.арк).  

9.2. - 
10. - 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - Заступник голови Вченої 
ради Слідчо-криміналістичного інституту. 
12. - 
13. - 
14. - 
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15. - 
16. - 
17. - 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - Почесна грамота за сумлінне 
виконання своїх професійних обов’язків та з нагоди святкування Дня юриста (8 жовтня 
2019 року). 

 
К.ю.н., доцент        В.В. Мартиновський 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності 26 листопада 2019 р. Протокол № 5. 
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Додаток № 1 до звіту Мартиновського В.В. 
№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

1 

Scopus  
Shevchuk O., Realization of the human right to palliative care in 
Ukraine: problems and legal questions (review). Shevchuk O., 
Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko G., Zatenatskyi 
D. / Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173. 

50 годин 

7 

Юридична відповідальність за корупційні 
правопорушення: підручник / В.Я. Настюк, О.Ю. Синявська, 
В.В. Мартиновський та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка. – 
Харків: Право, 2019. – 512 с. (1.5 д.а).  

Запобігання корупції: підручник / Б.М. Головкін, О.Ю. 
Шостко, О.В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – 
Харків: Право, 2019. – 296 с. (1.1 д.а).  

 

125 годин 

15 

Питання дозвільної системи у сфері журналістської 
діяльності. 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 VII 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. 23-24. (0.2 д.а).  

Проблеми визначення підстав адміністративної 
відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з 
корупцією. Актуальні проблеми 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.130-133. (0.3 д.а).  

Розвиток законодавства, регулюючого дозвільну систему в 
сфері обігу зброї. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів (5 грудня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник 
наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-
практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». 
Вип. 20 / Редкол.: Є.О.Алісов, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. – 
Харків: «Точка», 2019. – C. 13-14. (0.3 д.а).  

 

60 годин 

17 

Підготовка тез доповідей на конференцію «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» 
Дермельова Аліна Олегівна студентка 2 курсу 
магістратури, 3 групи, Слідчо-криміналістичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Позитивні та негативні аспекти електронного 

140 годин 



 5 
декларування 
 Літовка Марія Валеріївна студентка 1 курсу 
магістратури, 1 групи, Фінансово-правового факультету 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Функціонування спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури та шляхи її подолання  
 Назаренко Костянтин Дмитрович студент 6 курсу, 3 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту 
Національного юридичного університету  імені Ярослава 
Мудрого 
Запобігання конфлікту інтересів: зарубіжний досвід 
Новікова Катерина Юріївна студентка 6 курсу, 5 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Роль лобізму у боротьбі із корупцією  
Петрухно Валерій Валерійович студент 2 курсу, 3 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту 
Національного юридичного університету  імені Ярослава 
Мудрого 
Проблемні питання презумції правоти поліцейського в 
Україні  
Ходош Антон Володимирович студент 6 курсу, 3 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Адміністративна відповідальність державних службовців 
за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів  
Яценко Аріна Станіславівна студентка 6 курсу, 3 групи, 
Слідчо-криміналістичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Вищий антикорупційний суд: міжнародний досвід 
запровадження  
 

20 

Верховна Рада України. Комітет з питань 
правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до 
проекту Закону України «Про зброю» (реєстр. № 1222 від 
02.09.2019 р.) (вересень 2019 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань 
правоохоронної діяльності. Пропозиції щодо розвитку 
Національної гвардії України (жовтень 2019 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань 
правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до 
проекту Закону України «Про обіг зброї» (реєстр. № 1222-1 
від 20.09.2019 р.) (листопад 2019 р.). 

Висновок у справі за конституційними скаргами 
Давимоки Олександра Григоровича та Бойка Миколи 
Вікторовича щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень пункту 4 частини першої 

400 годин 



 6 
статті 97 Закону України «Про Національну поліцію» від 2 
липня 2015 року № 580-VIII (червень 2019 р.). 

 

 
 

ВСЬОГО: 

 
 

775 годин 

 


