
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 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 -  «Еволюція 

адміністративного права України та його сучасний стан», 1,5 друк.арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  «Еволюція 

адміністративного права України та його сучасний стан», 1,05 друк.арк.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.) -  Стаття, тези.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  пропозиції по удосконаленню діючого 

законодавства.
5.-
6. Зв’язок з практикою:

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян:
Підготував висновки на запити Верховного суду України:
Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом 

касаційної інстанції у  справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю 
«АТБ-торгстрой» до державної податкової інспекції у  Хортицькому районі м. 
Запоріжжя Головного управління Державної фіскальної служби у  Запорізькій 
області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення 
рішення (квітень 2016р.);

Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом 
касаційної інстанції у  справі за заявою Печончика Олександра Володимировича в 
порядку судового контролю про забовязання суб ’єкта владних повноважень в особі 
Володимирецької селищної ради повторно подати до суду звіт про виконання 
судового рішення ( листопад 2016р.);

Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом 
касаційної інстанції у  справі за позовом Харченка Павла Петровича до управління 
Пенсійного фонду України у  м. Ірпені Київської області, Головного управління МВС 
України в Київській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання 
вчинити певні дії. (листопад 2016р.).

та на запит Народного депутата України Мельничука 1.1. Наукове тлумачення 
адміністративного правопорушення передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУПАП. ( 
грудень 2015 р.).
7.-
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. X  конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого (19 квітня 2016 р.).

2. І  Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 
р., м. Харків);



3. III Міжнародний науково-практичний стіл «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р., м. 
Харків).
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Статті:

Компанієць І.М., Нечитайленко А. О. Про деякі шляхи удосконалення 
адміністративного права //  Збірник наукових праць. Серія «Право» (ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди). -X .: 2016. -  Вип. 24. -  С.80-87. (0,5 друкарк.)
Тези:

Компанієць І.М. Цінність адміністративного права та його-значення для 
сучасного етапу державотворення. Збірник наукових праць за матеріалами І  
Міжнародної науково-практичної конференції Адміністративне право' сучасного 
етапу державотворення: стан та перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. 
Харків). /  Редкол: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. - Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С. 43-46. (0,2 друк.арк.)

Компанієць І.М. Деякі питання розвитку сучасних технологій та засобів 
навчання в вищий школі. Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки // 
Тези доповідей та повідомлень учасників X  конференції школи педагогічної 
майстерності Національного юридичного університету. X.: 2016, - С. 177-180. (0,2 
друк.арк)

Компанієць І.М. Деякі питання забезпечення права громадян на інформацію. 
Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України (25 
листопада 2016 р., м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами III 
Міжнародного науково-практичного столу. Серія «Сектор безпеки України» Вип. 14 /  
Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. - С.93-94.(0,15 друкарк.)
10. -

11. -  
12. -
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році -  Отримав подяку від 
директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної держадміністрації за 
сумлінну працю, високий професіоналізм і плідну науково-педагогічну діяльність, 
(листопад 2016 р.).

К.ю.н., доцент І.М. Компанієць

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 22 листопада 2016 р. Протокол № 4.


