
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 рік  
 

1. Костенко Інеса Володимирівна  
2. К.ю.н., асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.  
3. Тема та обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи – не заплановано.  
4. Тема та обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи – Правове 
забезпечення публічного адміністрування в Україні; Судова реформа в Україні; 
Адміністративне судочинство. ( 5,6 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, наукові дослідження, тези наукових 
доповідей та повідомлень, методичні завдання.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – дослідження питань щодо судової 
реформи та публічного адміністрування в України; дослідження питання правового 
урегулювання видобутку ресурсів космічних тіл.  
5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних актів.  

5.1. –  
    5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проєктів законів та інших 
нормативно-правових актів.  

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в 
галузі поштового зв’язку» (запит ВРУ № 121-01-1822 від 17.11.2020.)  

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо комісійної винагороди під час 
здійснення еквайрингу» (запит ВРУ № 121-01-1618 від 15.10.2020р.)  

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України щодо проєкту Закону України 
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення механізму 
відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень» 
(запит ВРУ № 121-01-1347 від 07.09.2020р.)  

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в галузі 
поштового зв’язку» (запит ВРУ № 121-01-1822 від 17.11.2020р)  

5.3. –  
5.4. –  

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.  
Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Прокопенка О.Б. стосовно застосування у спірних правовідносинах положень абз. 4 
п. 34 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII 
«Про судоустрій і статус суддів», законів УРСР від 28.06.1974 №2778-VIII «Про 
народну освіту», від 23.05.1991 №1060-XII «Про освіту», Закону України від 



17.01.2002 №2984 – III «Про вищу освіту», абз. 2 ч. 4 ст. 43 Закону №2862-XII (у 
редакції, чинній станом на 07.10.2005), Закону України від 04.12.1990 №509 - XII «Про 
державну податкову службу в Україні». (запит № 191/0/26-20 від 23.03.2020.)  

Науковий висновок на звернення вченого секретаря Науково консультативної 
ради при Верховному Суді Л.М. Лобойко щодо питання: чи спростовує наявність 
спору в суді за позовом кредитора до боржника про стягнення суми заборгованості 
за кредитним договором висновок про безспірність заборгованості цього боржника 
та чи свідчить це про неправомірність вчинення виконавчого напису, у розумінні 
статті 88 Закону України «Про нотаріат» (звернення № 115/0/27-19 від 20.11.2010)  
      6.4. –  

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

Науковий висновок на звернення Президента Національної Академії 
Правових Наук України Петришина О.В. щодо проблемних питань, які виникли в 
процесі розгляду адміністративної справи та пов'язані із застосуванням статті 94 
Податкового кодексу України та статті 283 Кодексу адміністративного 
судочинства України (запит № 696 від 01.10.2020).       
 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).  
     1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
національного законодавства»( м. Кропивницький, 28 листопада 2019 р.). 
     2. VI Міжнародна наукова практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» ( 5-6 грудня 2019 р., м. Харків, Україна). 
     3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
національного законодавства» (м. Кропивницький, 17 квітня 2020 р.).  
     4. IV Міжнародна науково-практична конференція “Публічне адміністрування в 
умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення” (м. 
Харків, 9 квітня 2020 р.).  
     5. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики” (м.Харків, 9-10 квітня 2020 р).  
     6. International Scientific and Practical Business Conference “Space, Air & Sea 
Ukraine”( Kyiv, October, 23, 2020 ).  
     7.IV ХАРКІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ЮРИДИЧНОГО ФОРУМУ ПАНЕЛЬНА 
ДИСКУСІЯ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (Харків, 23-25 
вересня 2020 )  
     8. Всеукраїнський Форум рад молодих учених. (Київ, 29 вересня 2020) 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  
Статті:  

1. Kostenko I. V. A general overview of the law of Ukraine «On amendments to the 
law of Ukraine on judiciary and status of judges and certain laws of Ukraine on the 
functioning of judicial authorities». Державне будівництво та місцеве самоврядування : 
зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 38. – 294 с. 
С.229-241. (0,7 друк. арк.)  
Тези:  

1. Костенко І.В. ОГЛЯД ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ» ТА ДЕЯКИХ 
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО 
ВРЯДУВАННЯ”. Актуальні проблеми національного законодавства: збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 28 



листопада 2019 року. Частина 1. Кропивницький, 2019. 199 с. С.78-80 (0,2 друк. арк.).  
2. Костенко І.В. “ДОСВІД АНГЛІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ”. Правові засади діяльності правоохоронних органів; 
(5-6 грудня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та повідомлень за матеріалами VI 
Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 33 /Редкол.: 
Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. – 
Харків: «Точка», 2019. – 440 с. (с. 53-56), (0,3 друк.арк.).  

3. Костенко І.В. ЩОДО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В 
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ”. Актуальні проблеми національного 
законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 
Кропивницький, 17 квітня 2020 року. Частина 1. Кропивницький, 2020. 203 с. С.123-
125 (0,1 друк. арк.).  

4. Костенко І.В. “Поняття доказів та доказування в адміністративному 
процесі.” Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 
організації та правового забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами IV 
Міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 9-10 квітня 2020 року). 
Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого; [відп.за вип. Н.П.Матюхіна, Г.А.Гончаренко, 
М.С.Ковтун, С.А.Федчишин]. - Харків: Право, 2020. - 522 с. С.36-41 (0,3 друк. арк.).  

5. Костенко І.В. “ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ СПОРИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ”. 
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9 - 10 квітня 2020 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник 
наук. статей, тез та повідомлень за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 
«Сектор безпеки України». Вип.35 /Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. 
– Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 524 с. С. 357-358 (0,2 друк.арк.) 
Навчальний посібник:  
           1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. 
Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно правових 
наук, 2020. 466 с. С.62-102. (3,0 друк.арк.)  
9.1. –  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, в інших наукометричних 
базах даних.  
           1. Kostenko Inesa (2020). Current Problems and Challenges in International Space 
Law: Legal Aspects. Advanced Space Law, Volume 5, 48-57. 
https://doi.org/10.29202/asl/2020/5/5 (0.8друк.арк.) 
https://library.tntu.edu.ua/resources/veb-sluzhby/orcid/ Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), EBSCO, Index Copernicus, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, Vernadsky 
National Library of Ukraine. 
10. –  
11. –  
12. –  
13. –  
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). – отримала диплом лауреата наукової премії імені Академіка 
АВЕР'ЯНОВА до вшанування його дня народження в номінації за найкращий 
підручник (травень 2020, м.Київ)  
15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

1. The Space Court Foundation, 19 Jefferson Ave, Sharon, PA, 16146, 
https://spacecourtfoundation.org/ . Internship program / intern, rapporteur. Areas of study: 
Public and private international law, Public and private international space law, Comparative 
law, General principles of law National space laws.  



16. –  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - Науково-
дослідного інституту правознавства та Науково-дослідного сектору – брала участь у 
роботі сектору Науково-дослідного інституту Державного будівництва та 
місцевого самоврядування Національної Академії Правових Наук України за темою: 
«Правове забезпечення публічного адміністрування в Україні».  

18. –  
 
 

         к.ю.н., асистент кафедри                                                        І.В. Костенко 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності  1 грудня 2020 р. Протокол № 5. 

 
 

 


