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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Ковтун Марина Сергіївна  
2. Вчене звання, посада. 
    Кандидат юридичних наук, асистент  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Контроль за економічною концентрацією як вид попереднього 
антимонопольного контролю», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Контроль за економічною концентрацією як вид попереднього 
антимонопольного контролю»  в повному обсязі. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,0 друк. арк. 
         Наукові статті: 

1. Права внутренне перемещенных лиц в Украине: международные 
стандарты  // Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и 
реализации в национальных правовых системах : сб. статей междунар. науч.-
практ. конф., Новополоцк, 28–29 окт. 2016 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. 
учеб.-науч.-практ. Юрид. центр ; ред. кол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – 
Новополоцк : ПГУ (Беларусь), 2016. – Т. 1, 0,7 друк. арк. 

2. Ковтун М. С. Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів 
Антимонопольного комітету України / М. С. Ковтун // Форум права. – 2016. – № 
4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_19.pdf  0,6 друк. арк. 
          Тези:  

1. Щодо принципу політичної неупередженості державної служби // 
Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: 
тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів – З.: ЗНУ, 
2016, 0,2 друк. арк.  

2. Щодо забезпечення політичних прав внутрішньопереміщених осіб в 
Україні // «Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. 
ІХ Тодиківські читання». Збірник тез наук. повідомл. Міжнар. наук. конф. (4-5 
листопада 2016 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво 
«Права людини», 2016, 0,2 друк. арк. 
 
 
 
 



         Навчальні посібники: 
 1. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / уклад.: Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 
2016, 0,3 друк.арк. 
            

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Українські реалії викликають необхідність зміни існуючих підходів 

здійснення контролю за концентрацією суб’єктів господарювання. Передусім це 
зумовлено потребою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами. У зв’язку із цим виникає нагальна потреба зміни 
умов та процедури проведення концентрації суб’єктів господарювання, що 
вимагає прийняття низки важливих змін до чинного законодавства. Дослідження 
даного виду контролю є важливим для вдосконалення процедури попередження 
монополізації  товарних  ринків, зловживання   монопольним   (домінуючим)   
становищем,   обмеження конкуренції.  У результаті наукових пошуків 
сформульовано та запропоновано низку нових наукових положень та висновків 
щодо дослідження контролю за економічною концентрацією. 

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). – 
5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. –  
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  – 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.– 

 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень.  

Узагальнення практики застосування Харківським обласним 
територіальним відділенням Антимонопольного комітету України заходів 
державного контролю за 2015 рік. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. – 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  
  Висновок на звернення Генеральної прокуратури України від 13.09.16 р. 
№ 32 – 391 вих. - 16 щодо застосування окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції». 
 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). –  



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

1) Всеукраїнський форум «Актуальні питання реалізації нового Закону 
України «Про державну службу», м. Запоріжжя, Україна (21 квітня 2016 р.);  

2) Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного 
конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання», м. 
Харків, Україна (04-05 листопада 2016 р.). 

 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.)   
Наукові статті: 
1. Права внутренне перемещенных лиц в Украине: международные 

стандарты  // Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и 
реализации в национальных правовых системах : сб. статей междунар. науч.-
практ. конф., Новополоцк, 28–29 окт. 2016 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. 
учеб.-науч.-практ. Юрид. центр ; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – 
Новополоцк : ПГУ (Беларусь), 2016. – Т. 1. – С. 191-197, 0,7 друк.арк. (наукове 
друковане іноземне видання). 

2. Ковтун М. С. Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів 
Антимонопольного комітету України / М. С. Ковтун // Форум права. – 2016. – № 
4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_19.pdf  0,6 друк.арк. (фахове видання); 
 
          Тези:  

1. Щодо принципу політичної неупередженості державної служби // 
Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: 
тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів – З.: ЗНУ, 
2016. – С. 143-146, 0,2 друк. арк. 

2. Щодо забезпечення політичних прав внутрішньопереміщених осіб в 
Україні // «Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. 
ІХ Тодиківські читання». Збірник тез наук. повідомл. Міжнар. наук. конф. (4-5 
листопада 2016 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво 
«Права людини», 2016. – С. 145-147, 0,2 друк. арк. 
          

Навчальні посібники: 
1. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / уклад.: Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 
2016, С. 40-42, 101-103, 135-137, 0,3 друк.арк. 
 
Всього надруковано 5 найменувань наукової продукції обсягом – 2 друк. арк. 

 
         9.1. Index Copernicus:  

Ковтун М. С. Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів 
Антимонопольного комітету України / М. С. Ковтун // Форум права. – 2016. – № 
4. – С. 105-109 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-



pdf/FP_index.htm_2016_4_19.pdf  (0,6 друк.арк.) 
 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. – 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). – 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. – 
16. Співробітництво з закордонними організаціями. – 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – 
  
 к.ю.н., асистент кафедри       М.С. Ковтун 
 адміністративного права 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
адміністративного права 

 Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 


