
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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 - Нормативно-правове 

забезпечення запобігання корупції - 1,5 друк.арк. 

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

забезпечення запобігання корупції – 4,1 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  

нормативно-правового регулювання сфері запобігання та протидії корупції.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
Представник Президента України у Конституційному Суді України. 

 Законопроект із юридичним обґрунтуванням щодо застосування ч 1 ст. 14
2
, ч. 5 ст. 279
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Кодексу України про адміністративні правопорушення (доц. Мартиновський В.В., листопад, 

2021 р.) 

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 

законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства 

та кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та 

розвідувальних органів» (грудень 2020). 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за 

незаконну торгівлю» (реєстр. № 2515) (лютий 2021). 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до  Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо підвищення 

відповідальності у сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5072 від 16.02.2021) (березень 

2021 р.). 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про право на самозахист та володіння 

цивільною вогнепальною зброєю» (реєстр. № 5708-1від 13.07.2021) (вересень 2021). 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до правових 

засад діяльності Національної гвардії України» (реєстр. № 6292) (листопад 2021). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 

Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Рогач Лариси 

Іванівни щодо питань, порушених у справі № 121-91 гс20. (травень 2021). 
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6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

проведення).  

Правові засади діяльності правоохоронних органів. VІІ Міжнародна науково-

практична конференція (10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків) 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики. IX Міжнародна 

науково-практична конференція (15-16 квітня 2021 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Колективна монографія: 

Martynovskyi, V., еt. al. (2021)Administrative liability of legal entities as legal 

category    P. 238-257. зі змісту  

// Shevchuk O. Administrative law: concepts, human rights, innovations : A selection of scientific 

papers in English indexed by Scopus and Web of Science and other scientometric databases. –

 Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  укр.: Адміністративне право: концепції, права людини, 

інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web of Science та іншими 

наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк.арк.; авторський внесок 

1,2 друк.арк) 

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. С. 288-308. (1,0 друк. арк.). 

Статті: 

Мартиновський В.В. Містобудівна діяльність. С. 529‒ 530. Велика Українська 

Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. 

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

Ярослава  Мудрого. 2020. 960  с.  (0,25 друк.арк ) 

Мартиновський В.В., Мех Ю.В. Міліція. С. 521‒ 524. Велика Українська Юридична 

Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук 

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

Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. (0,25 друк.арк ) 

Настюк В. Я.,  Мартиновський В.В. Молодіжне громадське об’єднання. С. 541‒542. 

Велика Українська Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. 

Нац. акад. прав. наук України; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН  України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960  с.  (0,25 друк.арк ) 

Шевчук О.М., Мартиновський В.В. Моральна шкода. С. 542‒544. Велика Українська 

Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. 

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

Ярослава  Мудрого. 2020. 960  с. (0,25 друк.арк ) 

Martynovskyi, V., еt. al. (2021) . Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal 

models in Ukraine and foreign countries /  співавтори: O. Shevchuk,  Zui, I. Kompaniiets I,  

 Matat Y. // Amazonia investiga .  2021.  Vol. 10 Iss. 37. P.168-179. // укр.: Державно-приватне 

партнерство у сфері охорони здоров'я: правові моделі в Україні та зарубіжних 

країнах. Проіндексовано в Web of Science. Всього 5 авторів.  (заг. 1,5 друк.арк.; авторський 

внесок 0,3 друк.арк ) 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Тези: 

До питання виникнення та поширення корупції. 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. 60-63. (0,3 друк.арк ) 

Програмний підхід як інструмент державного управління. 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. 38-40. (0,3 друк.арк ) 

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

Scopus, Web of Science (окремо). 

Martynovskyi, V ., еt. al.  (2021) Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal 

models in Ukraine and foreign countries /  співавтори: O. Shevchuk,  Zui, I. Kompaniiets I,  

 Matat Y. // Amazonia investiga .  2021.  Vol. 10 Iss. 37. P.168-179. // укр.: Державно-приватне 

партнерство у сфері охорони здоров'я: правові моделі в Україні та зарубіжних 

країнах. Проіндексовано в Web of Science. Всього 5 авторів.  (заг. 1,5 друк.арк.; авторський 

внесок 0,3 друк.арк ) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

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                                                                                           В.В. Мартиновський  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності  «01» грудня 2021 р.  Протокол № 5 
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