
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 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 -  «Суб’єкти 

адміністративного права та їх правовий статус», 1,5 друк.арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  «Суб’єкти 

адміністративного права та їх правовий статус», 0,7 друк.арк.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.) -  Наукова стаття, тези наукових доповідей.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: запропоновані шляхи удосконалення 

правового статусу основного суб’єкта адміністративного права -  органів 
виконавчої влади, зокрема їх правового, інформаційного та кадрового забезпечення.
5 . -
6. Зв’язок з практикою:

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

Надав відповіді на запити (звернення):
Верховної Ради України. Комітету з питань законодавчого забезпечення та 

правоохоронної діяльності.Висновок щодо проекту Закону «Про порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання пристроїв 
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії», (реєстр. № 7261 від 
07.11.2017 р.) (грудень 2017р.).

Верховної Ради України. Комітету з
правоохоронної діяльності. Висновок до проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (реєстр. № 7286) (грудень 2017

Судді Великої Палати Верховного Суду Прокопенка О.Б. Відповідь на 
звернення № 237/0/26-18 від 11.09.2018 р. щодо правомірності/ неправомірності 
повідомлення судді про підозру не Генеральним прокурором України або його 
заступником, а іншим прокурором, слідчим, органом досудового розслідування 
(жовтень 2018р.).

Верховної Ради України. Комітету з питань законодавчого забезпечення та 
правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі 
про порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і 
великовагових транспортних засобів» (реєстр. № 9137 від 28.09.2018 р.) (доц. 
Компанієць І.М., листопад 2018 р.).
7 . -
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки і практики» (м. Харків, 18 травня 2018 р.).
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Стаття:

1. Місце і роль адміністративного права в сучасному державотворенні /  
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди «ПРАВО». -Харків. -  2018. -  Випуск 28. -  С. 91-99. (0,5 
Тези:

1. Контроль як основний спосіб забезпечення безпеки дорожнього руху /  
Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». (18 
травня 2018 року). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25. /  Редкол.: Ю.П. Битяк, 
А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: «Точка», 2018. -  С. 136-138. (0,2

10. -

11. -

12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 29 листопада 2018 р. Протокол № 5.

К.ю.н., доцент І.М. Компанієць


