
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 рік 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові: Полатай Володимир Юрійович. 

2. Вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

міжнародного приватного права і порівняльного правознавства. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Предмети мистецтва у міжнародному приватному праві»  (1,5  друк.арк.). 

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

«Предмети мистецтва у міжнародному приватному праві» (0,8 друк.арк.). 

4.1.Форма впровадження виконаних НДР – наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Сформульовано понят-

тя предметів мистецтва як об’єктів в міжнародному приватному праві. Прове-

дено розмежування предметів мистецтва на окремі категорії об’єктів, зокрема 

об’єкти культурної спадщини та культурні цінності. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

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

участі у підготовці законопроектів – . 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – . 

5.3.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – . 

5.4.  Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – . 

6. Зв'язок із 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 проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування – .  

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): ні. 

 

8. Участь у конференціях – . 

міжнародні  конференції: 

Міжнародна науково-практична конференція «European digital single 

market: thecurrent and the future challenges in the European Union Law » м. 

Таллінн, Естонія, 21-22 червня 2021 р.  

 



9. Видавнича діяльність: 

 

статті всього 1 / 1,5 друк. арк.: 

• Polatay V., Gavkalova N., Zilinska A., Liashevska V. Organizational Support 

For The Development Of Territorial Communities / Public Policy And 

Administration. 2020, T. 19, Nr. 4 /-2020, -Vol.19, No 4, - Р. 155-168. (1,2/0,4 

друк.арк.). Не увійшла у звіт за 2020 р.. 

• Полатай В.Ю. Перестрахування / В.Ю, Полатай // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-

048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (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. – 583-584 с. (0,2 друк. арк.). 

• Полатай В.Ю. Страхування морське / В.Ю. Полатай // Велика українсь-

ка юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-

048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (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. – 751-753 с. (0, 2 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science: 

Scopus: 

• Polatay V., Gavkalova N., Zilinska A., Liashevska V. Organizational Support 

For The Development Of Territorial Communities / Public Policy And 

Administration. 2020, T. 19, Nr. 4 /-2020, -Vol.19, No 4, - Р. 155-168. (1,2/0,4 

друк.арк.). Не увійшла у звіт за 2020 р.. 

 

9.2. Публікації в інших науковометричних базах даних ------. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання  –. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є  –  . 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були  –  . 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: –  . 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) –  . 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році  –  . 

16. Співробітництво із закордонними організаціями  –  . 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією  –  . 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році  –  . 

 

 

доц. Полатай В.Ю. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 


