
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Костенко Інеса Володимирівна. 

2. К.ю.н., асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.  

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: не заплановано 

 Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Правове забезпечення 

публічного адміністрування в Україні; Адміністративне судочинство; 5,3 друк. арк. 

    4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: дослідження публічного 

адміністрування у сфері космічної діяльності в Україні та за кордоном.   

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. 

        1) Відповідь на запит НАПрН України № 989 від 14.12.2020 щодо надання 

пропозицій та зауважень до проєкту Закону України “Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері 

ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин” (реєстр. № 4397 від 

18.11.2020), який нерозривно пов'язаний з проєктом Закону України “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин” 

(реєстр. № 4396 від 18.11.2020). 

        2) Відповідь на запит НАПрН № 988 від 14.12.2020 щодо надання пропозицій та 

зауважень до Проєкту Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо зміни установленого порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства 

за ознакою статі (реєстр. № 4149 від 24.09.2020) 

        3) Відповідь на запит НАПрН № 32 від 13.01.2021 щодо надання пропозицій та 

зауважень до Проєкту Закону України “ Про державну політику перехідного періоду” 

(реєстр. № 4149 від 24.09.2020) в частині змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України (реєстр. №2747-IV від 06.07.2005). 

        4) Відповідь на запит НАПрН № 224 від 02.03.2021 щодо надання пропозицій та 

зауважень до Проєкту Закону України про внесення змін до статті 42-4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям 

(реєстр.№ 5123 від 22.01.2021) та до Проєкту Закону України про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби 

(реєстр. № 5131 від 22.01.2021). 

        5) Відповідь на запит НАПрН № 493 від 03.06.2021 щодо проєкту Закону про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за подання академічних текстів отриманих від інших фізичних чи 

юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності (реєстр.№ 

5532). 

        6) Відповідь на запит НАПрН від 09.07.2021 № 594 - пропозиції та зауваження до 

Проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за незаконне ввезення/вивезення тварин, 

порушення правил утримання та поводження з тваринами, використання тварин у 

видовищних заходах, їх вилучення тощо (реєстр. № 5697 від 23.06.2021). 
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    5.3. – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.   Проведено спільно із доц. Солнцевою Х.В. узагальнення судової практики 

розгляду адміністративних справ Другим апеляційним адміністративним судом. 

6.2. – 

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

Конституційного Суду України. 

1) Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Штелик 

Світлани Павлівни щодо питань,  порушених у цивільній справі № 2-591/11.  

2) Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік 

Олени Миколаївни щодо питань, які виникли у цивільній справі № 662/397/15-ц.  

3) Відповідь на запит НАПрН № 290 від 25.03.2021 щодо питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи про притягнення приватного виконавця до 

дисциплінарної відповідальності. 

4) Відповідь на запит судді КАС ВС О.О. Шишова щодо проблемних питань, які 

виникли в процесі розгляду адміністративної справи №9901/56/20  у зв'язку з 

позбавленням дипломатичного рангу. 

6.4. – 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

    1) Відповідь на запит Верховної Ради України, Комітету з питань правоохоронної 

діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері 

праці» (реєстр. № 5748 від 12.07.2021) 

    2)   Відповідь на запит приватного адвоката Бережного Г.В. Науковий висновок, у 

якому розкрито зміст та цілі статті 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. За які саме дії/ бездіяльність можлива відповідальність за ст. 184 

КУпАП?  

7. – 

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

проведення). 

1. VIII Міжнародна науково-праткична конференція “Сектор безпеки України: 

Правові засади діяльності правоохоронних органі” (10-12 грудня 2020 р., м. Харків). 

2. Всеукраїнська науково практична конференція “Актуальні проблеми національного 

законодавства” (10 листопада 2020, м. Кропівницький) 

3. V Міжнародна науково-практична конференція “Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення” (20-21 

травня 2021, м. Харків). 

4. Міжнародна наукова практична конференція “Права людини в ковідному  світі” 

(14 травня 2021р., м. Харків). 

5. Всеукраїнська науково практична конференція “Актуальні проблеми національного 

законодавства” (15 квітня 2021 р., м. Кропівницький). 

6. IX Міжнародна науково-практична конференція “Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики” (15-16 квітня 2021 р., м. Харків). 

7. V Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди всесвітнього дня науки в 

ім’я миру та розвитку, «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», м. 

Харків, 12 листопада 2021 року. 

8. Круглий стіл «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та 

практики", (29 квітня 2021). 

9. Всеукраїнська конференція “Форум вищої освіти” (24.04.2021. 11:00-16:00). 
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10. Вебінар “Як створити центр забезпечення як ості освіти — досвід 

Університету Ватерлоо”, Лекторка – Аманда МакКензі, директорка із забезпечення 

якості освіти (освітніх програм) в Університеті Ватерлоо, Онтаріо, Канада. 

Вебінар проходив онлайн на платформі Zoom  (27.04.2021). 

11. Moon Dialogs Salon: Safety Zones Jul 22, 2:00 PM–3:30 PM; Event name Moon 

Dialogs Salon: Safety Zones. 

12. A webinar 'Reimagining the Space Protocol: Examining the Cape Town Convention 

amid emerging space activities';  30 July from 14.00 to 15.30 (CEST) . A webinar organized 

jointly by UNIDROIT and the Space Court Foundation and featuring a panel moderated by 

Daniel Porras (Secure World Foundation), with interventions from Christopher Hearsey 

(Space Court Foundation), Anna Veneziano (UNIDROIT), Jack Wright Nelson (National 

University of Singapore), Neda Senturk (Dikici Law), and Hamza Hameed (UNIDROIT) for 

a fresh examination of the Space Protocol and the role it might play in the next generation 

of space activities.  

13. Baltic MSCA Postdoctoral Fellowships inspiration day от Eesti Teadusagentuur, 

Среда, 15 Сентября 2021 Начало мероприятия  15:00 Europe/Tallinn. 

14. UNIDIR - United Nations Institute for Disarmament Research. OS21 - Space 

Security Conference. 28 September, 10:00-18:00 CEST. 

15. Staying Healthy in Space. Event by SpaceTech Analytics. Online. Wed, Sep 29, 2021, 

7:00 PM - 10:30 PM EST. 

16. Online conference The Future of Space Medicine about the future of uses of medicine 

in the space industry. On the 15th of October at 5:30 pm BST.   (Dmitry Kaminskiy - 

General Partner and Founder of Deep Knowledge Group; Professor Thais Russomano - 

Senior Lecturer, Centre of Human & Aerospace Physiological Sciences, Co-Founder & 

CEO, InnovaSpace (UK); Dr. Scott Solomon - Associate Teaching Professor in the 

Department of BioSciences at Rice University, Dr. George Church - Robert Winthrop 

Professor of Genetics at Harvard Medical School, and a member of the Harvard-MIT 

health sciences and technology faculty; Dr. Jon Sen - Assistant Professor of Neuroscience 

at the University of Nottingham). 

17. Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”, онлайн-

вебінар “Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності”, 27 вересня о 

16:30. Захід присвячений досвідові Університету штату Мічиган (Michigan State 

University) та Темпльського університету (Temple Univerisity) у створенні унікальних 

моделей системи академічної доброчесності та оцінювання, а також обговоренню 

того, як окремі елементи цих систем можуть бути втілені на кампусі вашого 

університету. 

18. Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”,  лекція-

дискусія “Що робити з замовними роботами?” Дата: 21 жовтня 2021 року Час: 

14:00. Лекторка: Вероніка Краснічан - докторантка кафедри права та соціальних 

наук факультету бізнесу та економіки Університету імені Менделя (м. Брно, Чехія). 

19. Вебінар "Публікація статей у хижацьких виданнях: наслідки для дослідників 

та університетів" проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти 

- Academic IQ", 30 листопада 2021 року  16:30 - 18:00 (платформа Zoom). 

20. Webinar  with Daniel Porras about the Secure World Foundation's at 10:30am 

Eastern time (16:30 CET / 21:00 IST) on 19 November 2021.  

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

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

      Підручник: 

1. Костенко Інеса. «Перегляд судових рішень: апеляційне й касаційне 

провадження. Перегляд за нововиявленими або виключними обставинами»; 

https://5sht7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/spj5pNQZkZxgFJ5eov5wMK_AMN1fg_5GlyOCdMRhZMkmUAbDQzirBA24jEBuvnDd3--PAFvQkQ5a__lCd89AOPZKBnpp_RKGL4rOzi3Sop1wJH8Yg3dMFR_sqlMR8KdHYFtCHfoMyA6db4NcrELLw-gM2NapB6IZ6wFnqJUURA
https://5sht7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vs8CXRKz3LY_6O5-lzj-lcrX-YUIYjHsjC3OsmQyixBIMYuwATe_UpqX6E9nXzUY5xCq9FMZFjPp7S_Dcq27DB4UhS-3-3zjvyBpXxym65pabt-CbK19SJW8CNG8tSJNtba7udCevM0kveMhVUDB-8Ti5iomqjylL-SYEQI6n2atK8AASqwx6SY9hQ


 4 

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, 

П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. – Видання 

четверте. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 656 с. (особисто  С.619-644. (1,5 друк.арк.)). 

Навчальний посібник: 

1. Kostenko Inesa; «Ukrainian Judiciary»; Administrative Law of Ukraine for Foreigners: 

Popular science publication / Valentyn Halunko (ed.). — Odesa : Publishing House 

«Helvetica», 2021. — 88 p. P.13-16. (особисто 0,3 друк.арк.) 

      Статті: 

1. Inesa Kostenko «The Law of Ukraine “On Amendments to the Economic Procedural 

Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure 

of Ukraine on Improving the Procedure of Litigation: overview». Державне будівництво  та  

місцеве самоврядування  :  зб.  наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків : Право,  

2020. – Вип. 39. – 246 с. С.141-153. (0,7 друк. арк.). 

2. Inesa Kostenko, «Public administration in the Space industry of Ukraine and the 

implementation of European standards». Державне будівництво та місцеве 

самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна (голова) та ін. – Харків : Право, 

2021. – Вип. 41. – 270 с.  С.175-188. (0,8 друк.арк.). 

3. Inesa Kostenko, «The draft Law of Ukraine “On the Extraction and Utilization of 

Natural Resources  of the Moon and Other Celestial Bodies». International Society of 

Philosophy and Cosmology Scientific Institute of Public Law. Advanced Space Law, 

Academic Journal, Volume 6, 29-43. (0,9 друк.арк.) 

Тези: 
2. Костенко І. В. «MILITARIZATION AND WEAPONIZATION OF OUTER SPACE: 

PROS AND CONS». Актуальні проблеми національного законодавства: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції; м. Кропивницький, 10 

листопада 2020 року. Частина 1. Кропивницький, 2020. 192 с. С.141-143. (0,2 друк.арк.). 

3. Костенко І. В. «ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ  ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЯК  СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ». Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами VІІ 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. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 318 c (с. 54-

56). (0,2 друк.арк.). 

4. Inesa Kostenko. «The impacts of the space industry on COVID-19 in the aspects of 

WHO Global Strategy on Health, Environment and Climate Change». 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. C.113-117. 

(0,3 друк.арк.) 
5. Inesa Kostenko, «Subjects of public administration in the sphere of space activities and 

their competence». Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15 квітня 2021 року. 

Частина 1, 2021, C.40-42. (0,2 друк.арк.) 

6. Inesa Kostenko, «The International Space Station: the Legal Framework». Сектор 

безпеки України: актуальні питання  науки та практики: збірник наукових статей , тез, 

доповідей та повідомлень за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції (15-16 квітня 2021 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: 

https://www.globalissues.org/article/69/militarization-and-weaponization-of-outer-space
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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.35-36. (0,2 друк.арк.) 

9.1. – 

9.2. – 

10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

    1) Міжнародне стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (Литва); 

Сертифікат виданий 07.05.2021 № 5 KV – 5961. 

    2) Січень 2021 — по теперішній час: членкиня ECSL - European Centre for Space Law 

ESA (Європейський центр космічного права Європейського космічного агентства). 

    3) Жовтень 2020 — по теперішній час: інтерн, доповідач в міжнародній організації 

Space Court Foundation (напрям діяльності: формування та наповнення міжнародного 

юридичного словника у сфері космічної діяльності). 

16. – 

17. – 

18. – 

 

К.ю.н., асистент       І.В . Костенко 
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