
 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 рік 
 

1. Компанієць Ігор Миколайович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Особливості 
розвитку адміністративного права в зарубіжних країнах та шляхи його вдосконалення 
в Україні», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Особливості 
розвитку адміністративного права в зарубіжних країнах та шляхи його вдосконалення 
в Україні» 1,05 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.) –  Розділ підручника, наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовано особливості розвитку 

адміністративного права в зарубіжних країнах та запропоновано шляхи його 
використання в національному законодавстві. 
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 пункту 
15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про національну 
поліцію» щодо врегулювання питання з виплати одноразової грошової допомоги 
працівникам міліції (реєстр. №2701) (січень 2020). 

  Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 
127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху» (реєстр. № 2697) 
(січень 2020). 
           Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення 
законодавства про вибори» (реєстр № 3629) (червень 2020). 
           Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо окремих питання здійснення габаритно-
вагового контролю» (липень 2020). 
           Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про правила відбування 
адміністративного арешту» (вересень 2020). 
           Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
 Зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 
кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а (жовтень 
2020). 
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6. Зв’язок з практикою: 
    6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень. – спільно з асистентом Шовкопляс О.В. проводив 
узагальнення практики щодо організації та надання адміністративних послуг й 
розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг (Центри надання 
адміністративних послуг Харківської області). 
     6.2. - 
     6.3.  Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 
та Конституційного Суду України. 
          Науковий висновок на звернення судді Конституційного Суду України 
Колісника В.П. щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень пункту 3 частини першої статті 97 Закону України «Про Національну 
поліцію» від 2 липня 2015 року № 580 – VIII (лютий 2020 р.). 
          Науковий висновок на звернення судді Конституційного Суду України 
Кривенко В.В. щодо відповідності Конституції (конституційності) положень 
частини першої статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення  
(травень 2020 р.). 
           Науковий висновок на звернення судді Конституційного Суду України 
Колісника В.П. щодо відповідності Конституції (конституційності) положень 
частини 1 статті 142, частини 5 статті 2791 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (вересень 2020 р.). 
    6.3.   - 

6.4.  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

 Роз’яснення на приватний запит Магура В.І. щодо питань поставлених у 
зверненні стосовно звільнення Магур В.І. у 2015 році з лав міліції та поновленні згідно 
Закону України «Про національну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015 р. (червень 2020 
р.). 
7. – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1. VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 р.). 
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
національного законодавства», (м. Кропивницький, 17 квітня 2020 р.). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
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, 2020. – 392 с. 
(гл. 14,  пар. 3 Загальної частини) (особисто 0,4 друк. арк.). 
Стаття: 

1. Компанієць І.М. Деякі проблеми забезпечення пожежної безпеки в 
Україні // 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 VIIІ 
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. 20-23. (0,4 друк. арк.). 
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Тези: 

1. Компанієць І.М. Деякі проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в 
Україні // збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми національного законодавства», (м. Кропивницький, 17 квітня 
2020 р.). С. 120-123 (0,25 друк.арк). 
10. - 
11. - 
12. - 
13. - 
14. - 
15. – 
16. - 
17. - 
18. -  
 

 
К.ю.н., доцент        І.М. Компанієць 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 1 грудня 2020 р. Протокол № 5. 
 
 

 


