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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Ковтун Марина Сергіївна  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, доцент  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Поточний антимонопольний контроль: правові засади, сутність та порядок 

проведення» 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Поточний антимонопольний контроль: правові засади, сутність та порядок 

проведення» 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 – 6,6 друк. арк. 

Наукові статті: 

1.. Social rights after the global financial crisis: european dimension / V. I. 

Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 

2018. № 1. (0,4 друк.арк.). 

2. Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку. / М. С. Ковтун, Н. О.   

Хрякова // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С.66-73. URL : 

http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf (0,4 друк.арк.). 

3. Втручання органів державної влади у приватне життя особи: 

адміністративно-правовий аспект. / М. С. Ковтун, В. А. Сокуренко //  Форум 

права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. 142–150. URL: 

http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf (0,4 друк. 

арк.). 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Суспільно корисні роботи vs громадські роботи: що потрібно знати 

старості // Радник старости. №1. 2018. С. 20-23 (0,3 друк. арк.). 

Тези:  

1. Контрольні заходи за проведенням соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам // «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. 

Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : «Точка», 

2018.  С.123-125. (0,2 друк. арк.). 

http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf


2. Окремі аспекти контрольних процедур у антикорупційному 

законодавстві / М. С. Ковтун // Modern jurisprudence of the european union: the 

interaction of law, rulemaking and practice (Lublin,Republic of Poland, April 17, 

2018). (0,2 друк. арк.). 

3. Забезпечення права на житло осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб / М. С. Ковтун // Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання. (26-27 жовтня 2018 року) / за 

заг. ред. проф. А. П. Гетьмана.  Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 

2018. (0,2 друк. арк.). 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / уклад.: 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 2-ге, допов. та перероб.  

Харків : Право, 2017. С. 43-45, 136-139, 172-175. 186 с. (0,5 друк. арк.). 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / уклад.: 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-тє, допов. та перероб.  

Харків : Право, 2018. 186 с. С. 45-47, 139-142, 173-176. (0,5 друк. арк.). 

3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 

2018. – 172 с., 1,5 друк. арк. 

Посібник (39,0 друк. арк.) за загальною редакцію Ковтун М. С.: 

1. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / 

О.М. Дроздов, О.В. Дроздова; за заг. ред. О.М. Дроздова, М.С.Ковтун, В.І. 

Ковтуна. Харків: Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с. (2,0 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Українські реалії викликають необхідність зміни існуючих підходів 

здійснення поточного антимонопольного контролю. 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 контрольних заходів, що вимагає прийняття 

низки важливих змін до чинного законодавства. Дослідження цього 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 поточного контролю. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - 

 не здійснювала 

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

здійснювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 

не здійснювала. 

 



6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду  

та їх рецензування – не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснювала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  
1. Правовий висновок на запит Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України з приводу заходів (дій) поліції, що охоплюються 

або можуть охоплюватися поняттям «виявлення адміністративних 

правопорушень» в розумінні пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про 

Національну поліцію» (вих. №2442/39/04-2018 від 27.02.2018 р.) (вх. № 125-01-

493 від 13.03.2018 р.). 

2. Правове роз’яснення на запит Прокуратури Харківської області з 

приводу наявності конфлікту інтересів та складу адміністративного 

правопорушення передбаченого статтею 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (вих. №32-20вих-18 від 15.02.2018 р.) (вх. № 

125-01-329 від 15.02.2018 р.). 

3. Науково правовий висновок на запит ТОВ «Гранд Вінд» щодо 

тлумачення статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» на предмет 

встановлених законодавцем критеріїв визнання наявності чи відсутності 

конфлікту інтересів між керівником Харківського управління з питань експертиз 

та досліджень  Департаменту  податкових та митних експертиз Державної 

фіскальної служби України та ТОВ «Гранд Вінд» (вх. № 21/03-18  від 21.03.2018 

р.).  

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

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

та місце проведення). 

1) Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення. Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків (12-13 квітня 2018 року).  

2) Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rule 

making and practice, Lublin, Republic of Poland (April 17, 2018). 

3) Семінар Національної асоціації адвокатів України для адвокатів 

Харківської області, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків, (20 жовтня 2018 року). 

4) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські 

читання, м. Харків, (26-27 жовтня 2018 року). 

 

 



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

та ін.):  

 

Посібник (39,0 друк. арк.) за загальною редакцію Ковтун М. С.: 

1. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / 

О.М. Дроздов, О.В. Дроздова; за заг. ред. О.М. Дроздова, М.С.Ковтун, В.І. 

Ковтуна. Харків: Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с. (2,0 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Social rights after the global financial crisis: european dimension / V. I. 

Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 

2018. № 1. С. 426-433. (0,4 друк.арк.) 

2. Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку. / М. С. Ковтун, Н. О.   

Хрякова // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С.66-73. URL : 

http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf  (0,4 друк.арк.) 

(фахове видання). 

3. Втручання органів державної влади у приватне життя особи: 

адміністративно-правовий аспект. / М. С. Ковтун, В. А. Сокуренко //  Форум 

права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. 142–150. URL: 

http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf. (0,4 друк. 

арк. ) (фахове видання). 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Суспільно корисні роботи vs громадські роботи: що потрібно знати 

старості // Радник старости. №1. 2018. С. 20-23 (0,3 друк. арк.). 

Тези наукових виступів: 

1. Контрольні заходи за проведенням соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам // «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. 

Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : «Точка», 

2018.  С.123-125. (0,2 друк. арк.). 

2. Окремі аспекти контрольних процедур у антикорупційному 

законодавстві / М. С. Ковтун // Modern jurisprudence of the european union: the 

interaction of law, rulemaking and practice (Lublin,Republic of Poland, April 17, 

2018). С. 36-39. (0,2 друк. арк.). 

3. Забезпечення права на житло осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб / М. С. Ковтун // Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання. (26-27 жовтня 2018 року) / за 

заг. ред. проф. А. П. Гетьмана.  Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 

2018.  С.108-109. (0,2 друк. арк.). 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / уклад.: 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 2-ге, допов. та перероб.  

Харків : Право, 2017. С. 43-45, 136-139, 172-175. 186 с. (0,5 друк. арк.). 

http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf


2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / уклад.: 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-тє, допов. та перероб.  

Харків : Право, 2018. 186 с. С. 45-47, 139-142, 173-176. С.(0,5 друк. арк.). 

3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 

2018. – 172 с. – С. 79-82, 86-95, 112-121, 123-125, 127-130, 1,5 друк. арк. 

9.1. Статті, включені до наукометричних  баз даних Scopus, Web of 

science:  

1. Social rights after the global financial crisis: european dimension / V. I. 

Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 

2018. № 1. С. 426-433. 0,4 друк. арк.  (Web of science). 

9.2. Статті, включені до інших наукометричних баз даних:  

1. Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку. / М. С. Ковтун, Н. О.   

Хрякова // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С.66-73. URL : 

http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf  0,4 друк.арк. 

(фахове видання, Index Copernicus). 

2. Втручання органів державної влади у приватне життя особи: 

адміністративно-правовий аспект. / М. С. Ковтун, В. А. Сокуренко //  Форум 

права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. 142–150. URL: 

http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf. 0,4 друк. арк. 

(фахове видання, Index Copernicus). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не було. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не було. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році : 

1. Почесна грамота Ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та 

науки,високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, та з нагоди 

святкування Дня юриста (08 жовтня 2018 року).  

2. Сertificate of participation in the International scientific conference  «Modern 

jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» 

(April 2018) Lublin, Republic of Poland. 

3. Certificate of participant ХIII Institutional Study Visit Council of Europe, 

European Court of Human Rights, European Parliament, European Commission (July 

2018). 

19. Інше.  

          1. Стажування: 

Навчальний візит до Європейського парламенту, Європейської комісії, 

Європейського суду з прав людини, Ради Європи, Рейхстагу (липень 2018 р.).  

http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf


Програма інституційного навчального візиту включала: 
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Бельгія) (лекції з представниками Європейського Парламенту); 
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Бельгія); 

 візит до Європейського суду з прав людини (European Court of Human 

Rights) (м. Страсбург, Франція) (ознайомлення з роботою Суду та лекції щодо 

особливостей подання заяви до ЄСПЛ, новітньої практики ЄСПЛ, огляд 

порушень, які ЄСПЛ найчастіше констатує у справах проти України тощо); 

 лекції в Раді Європи (Council of Europe) (м. Страсбург, Франція); 

 відвідання Рейхстагу (Reichstag) (м. Берлін, Німеччина) (лекція про основи 

конституційного ладу та правової системи Німеччини). 
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