
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 рік

1. Костенко Інеса Володимирівна
2. К.ю.н., асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи -  не запланована.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  написання 

наукових статей, розділів підручників, методичних завдань, публікацій, тез, участь у  
конференціях, 7,35 друк.арк.

4Л. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.)
-  статті, тези, розділи підручників, наукові роз’яснення до методичні
завдання.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  дослідження загальних засад 

діяльності Вищого Антикорупційного Суду України; встановлення засобів боротьби з 
корупцією у  сфері освіти; встановлення основних засад інформаційного права України 
та дослідження міжнародного інформаційного права.
5. -
6. Зв’язок з практикою:

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

Підготувала висновки на запити Конституційного Суду України:
1. Висновок щодо порушених у  конституційному поданні № 1-2499/17-107 від 

06.11.2018 р. питань -  щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень абзацу першого пункту 40 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України, а також відповідь на подані у  запиті питання (травень
2018 р.).

2. Висновок щодо відповідності Конституції України підп. 1 п. 2 розділу XI 
«Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 р., п. 5 
розділу III «Прикінцеві положення» ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 р. № 213-УІІІ по справі за 
конституційною скаргою громадянина Мосюрчака В.І. (листопад 2018 р.).
7. -
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. VIМіжнародна наукова практична конференція «Сектор Безпеки України: 
актуальні питання науки і практики». (18 травня 2018р., м Харків)

2. Міжнародна науково-практична конференція НДІ Державного будівництва та 
місцевого самоврядування. (17-18 червня 2018, м.Харків)

3. І Міжнародна науково-практична конференція «Публічна служба і 
адміністративне судочинство: здобутки і виклики», (м. Київ. 5-6 липня 2018 р .)

4. Міжнародна науково-практична конференції НДІ Державного будівництва та 
місцевого самоврядування. (Харків, 12-13липня 2018)



5. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів». (10 грудня, 2018 р. Харків)

6. Другий Харківський міжнародний юридичний форум «Розвиток права в умовах 
цифрової економіки.» (м. Харків, 25-28 вересня 2018 р ).

9. Видавнича діяльність ( статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Статті:

1. Костенко І.В. Децентралізація управління сферою освіти, як засіб усунення
корупціогенних чинників у цій галузі, Proceedings of the IV International Scientific 
and Practical Conference "The goals of the World Science 2018" January 31, 2018, 
Dubai, UAE. P.89-99 (1,34 друкмрк.).

2. Костенко LB. Особливості запобігання та протидії корупції на публічній службі 
в аспекті діяльності Національного антикорупційного бюро України (Збірник 
«Державне будівництво та місцеве самоврядування» 35/2018, стор.201-213) (0,6 
друкмрк.).

3. Костенко І.В. Основні аспекти організації та перспективи діяльності Вищого 
антикорупційного суду України. Збірник «Державне будівництво та місцеве 
самоврядування» 36/2018. в ред.) (0,73 друкмрк.).

Навчтшиш посібник:
1. Адміністративне право України. Повний курс. Галунько В., Діхтієвськкий П., 

Кузьменко О., Стеценко С. та ін.: Херсон, ОЛДІ ПЛЮС, 2018. 446 с. (особисто 
3,7 друкмрк.).

Тезик
1. Костенко І.В. «Економічна Безпека України». VI Міжнародна наукова практична 

конференція «Сектор Безпеки України: актуальні питання науки і практики», 18 
травня 2018 р., м. Харків, НЮУ ім. Я. Мудрого (0,2

2. Костенко І.В. «Публічна адміністрація як суб’єкт публічного адміністрування». 
Міжнародна наукова практична конференція, м. Харків, червень 2018 р. (0,15 
друкмрк.).

3. Костенко І.В. «Юридична відповідальність публічних службовців»
І Міжнародна науково-практична конференція «Публічна служба і 
адміністративне судочинство: здобутки і виклики», м. Київ. 5-6 липня 2018 р. 
(0,27 друкмрк.).

4. Костенко І.В. «Компетенція суб’єкта публічного адміністрування» Міжнародна 
науково-практична конференція НДІ ДБМС, липень 2018 р., м. Харків 
друкмрк.).

5. Костенко І.В. «Провідні засади організації та діяльності Вищого 
антикорупційного суду України». V Міжнародна науково-практична конференція 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів», 10 грудня, 2018 р., м. 
Харків (0,2 друкмрк.).
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16.  -

17. - Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору -  брала участь у  роботі Науково-дослідного сектору 
стосовно питань антикорупційної спрямованості.
18. -

К.ю.н., асистент І. В. Костенко

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


