
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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 – «Система органів 

публічного управління та їх адміністративно-правовий статус», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Система органів 

публічного управління та їх адміністративно-правовий статус» 2,4 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) –  наукові 

статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовано особливості системи органів 

публічного управління  та їх правового статусу. Запропоновано шляхи  удосконалення  їх 

статусу 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 «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері 

житлово-комунального господарства» (реєстр. № 4404), поданий народним депутатом 

України Кучеренком О.Ю. та іншими народними депутатами (грудень 2020). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності.  

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

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України для 

реалізації положень Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» (січень 2021). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності.  

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного 

нагяду (контролю)» (реєстр. № 4322 від 05.11.2020р.), поданий народним депутатом 

України Камельчуком Ю.Ю. (доц. Компанієць І.М., січень 2021). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності.  

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

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього 

руху особами, які керують самобалансуючими транспортними засобами обладнаними 

електродвигунами (електросамокат, сігвей, сігвел, гідроскутер)» (реєстр. № 5732) (серпень 

2021). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності.  

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

адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення у міському 

електричному транспорті» (реєстр. № 6164) (листопад 2021). 

     6. Зв’язок з практикою: 

     6.1. – 

     6.2. – 

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

Конституційного Суду України. 
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Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Золотнікова Олександра Сергійовича щодо питань, порушених в адміністративній справі 

№ 2-а-256/08. (червень 2021). 

6.4. – 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України. Науково-правовий висновок з 

приводу застосування окремих положень Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 

року № 1644-ІІ (жовтень 2021). 
7. – 

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

проведення). 

1. VII Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 10-11 грудня 2020 р.). 

2. матеріалами IX Міжнародна науково-практична конференція  «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики»  (15-16 квітня 2021 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

3. Міжнародна науково-практична конференція  «Права людини в «ковідному» світі» 

(14 травня 2021 року) 

4.  V Міжнар. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблем організації та правового забезпечення» (м. Харків, 20-21 трав. 2021 

р.) 

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

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

Колективна монографія: 

1.  Kompaniiets I., еt. al. (2021) Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal 

models in Ukraine and foreign countries   P. 39-59. 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 

0,3 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. – 392 с. (гл. 14,  пар. 3 

Загальної частини) (особисто 0,4 друк. арк.). 

Стаття: 

1.  I. Kompaniets; O. Shevchuk; V. Zui; V. Martynovskyi; Y. Matat. Public-private 

partnerships in the healthcare sphere: legal models in Ukraine and foreign countries. Amazonia 

Investiga. 2021. Vol. 10, № 37. P. 168-179. Web of Science ( 0,3 друк. арк.) 

2. Компанієць І.М., Нечитайленко А.О. Деякі проблеми використання форм 

державного управління у взаємодії органів екологічного контролю з іншими 

правоохоронними органами. Збірник наукових праць Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». Вип. 34. Харків. 2021. С. 80-89. 

(0,3 друк.арк.) 

Тези: 

1. Компанієць І.М. Робота з кадрами в органах національної поліції України, як 

елемент підвищення ефективності її діяльності. Правові засади діяльності правоохоронних 
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органів: збірник наукових статей, тез та повідомлень за матеріалами VII 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. Хапків: Друкарня Мадрид, 2020, С. 47-49. (0,2 друк.арк). 

2. Компанієць І.М. Удосконалення правового статусу  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій як шлях забезпечення внутрішньої безпеки держави.  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.28-31. (0,2 

друк. арк.) 

3. Компанієць І.М.   До питань адміністративної відповідальності за порушення 

правил щодо карантину людей // Права людини в «ковідному» світі: збірник 

наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-

практичної конференції (14 травня 2021 року). Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. 2021. С.95-98. (0,2 друк.арк.) 

4. Компанієць І.М. Удосконалення кадрового  забезпечення органів Національної 

поліції України як елемент її реформування // Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблем організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2021 р.)елекр. наук. видання 

[Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; [відп. за вип.: Н.П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин].- Харків: Право, 2021. С. 195-199. (0,3 друк.арк.) 

Методичка: 

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: Ю. П. Битяк, 

В. М. Гаращук, В. Я. Настюк та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 132 

с.  (особисто - 0,2 друк.арк). 

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

Scopus, Web of Science. 

1. I. Kompaniets; O. Shevchuk; V. Zui; V. Martynovskyi; Y. Matat. Public-private 

partnerships in the healthcare sphere: legal models in Ukraine and foreign countries. Amazonia 

Investiga. 2021. Vol. 10, № 37. P. 168-179. Web of Science ( 0,3 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 «01»  грудня 2021 р. Протокол № 5. 


