
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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 – «Порядок вирішення 

спорів, що виникають у сфері ліцензійно-дозвільної діяльності» 2,0 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Порядок вирішення 

спорів, що виникають у сфері ліцензійно-дозвільної діяльності» 2,1 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) – розділи 
монографії, навчальний посібник, статті, тези. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів - надано пропозиції щодо вдосконалення  

правового регулювання порядку вирішення спорів, що виникають у сфері 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 внесення змін до Закону України «Про 
Національну поліцію» щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі спеціальними 
умовами навчання» (реєстр. № 2349) (грудень 2019). 

 Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Зауваження 
та пропозиції щодо передбачених у Прикінцевих положеннях законопроектів України про 
зброю ( реєстр. № 1222) та про обіг зброї ( реєстр. № 1222-1) можливих мін до Кримінального 
Кодексу України в частині необхідної оборони, уявної оборони, ознак перевищення меж 
необхідної оборони та інших нормах цього Кодексу (січень 2020). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Зауваження та 
пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України щодо посилення 
відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України та 
перешкоджання діяльності народного депутата місцевої ради» (реєстр. № 3098) (березень 
2020). 

Верховна Рада України. Народний депутат України Павло Мельник. Зауваження та 
пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 83 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення правил 
застосування, зберігання, транспортування пестицидів і агрохімікатів токсичних хімічних 
речовин та інших препаратів» (травень 2020). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Зауваження та 
пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Національну гвардію України» стосовно визначення суб’єкта затвердження статуту бойової 
служби Національної гвардії України» (реєстр. № 4206) (доц. Мартиновський В.В., листопад 
2020). 
6. Зв’язок з практикою: 
   6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян.  

Харківська місцева прокуратура №5. Науково-правовий висновок у кримінальному 
провадженні за фактом умисного вбивства щодо питань, порушених у зверненні (доц. 
Мартиновський В.В., листопад 2020). 
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7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 
        Сектор безпеки України: Актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Підручник: 
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. С. 288-308. (1 друк. арк.) 
Колективна монографія: 
Administrative liability of  legal entities as legal category. Modern researches: progress of the 

legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : 
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020/ P. 1108-1127. (0.7 друк. арк.)  

Тези: 
Окремі питання стосовно впливу корупції на формування та реалізацію державного 

механізму. 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 VIІI 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. 359-360. (0,3 друк.арк).  

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. (0,1 друк.арк).  
10. - 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – Заступник голови Вченої ради 
Слідчо-криміналістичного інституту. 
12. - 
13. - 
14. - 
15. - 
16. - 
17. - 
18. - 
 
 
      к.ю.н., доцент кафедри                                       В.В. Мартиновський 
 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності  1 грудня 2020 р. Протокол № 5. 

 


