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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. 

«Громадський контроль у сфері антимонопольної діяльності»1,5 друк. арк. 

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

«Громадський контроль у сфері антимонопольної діяльності» 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 – 2,36 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Миграционные процессы: административно-правовой аспект. Legea si 

Viata. 2019. № 12/2, 0,6 друк. арк. 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Робота старости з молоддю: попередження булінгу. Радник старости. 

№1. 2019, 0,4 друк. арк. 

Тези:  

1. Індикатори управління міграцією як важливий інструмент 

вдосконалення міграційної політики. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  

матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019, 0,2 друк. арк. 

2. Щодо вдосконалення антикорупційної стратегії  з урахуванням світових 

тенденції цифрової трансформації. Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження  Р. С. Павловського): матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.) 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019, 0,3 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2019. 186 с., 0,56 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство  в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І.М. Балакарєва, М.І. 

Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2019.  190 

с., 0,3 друк. арк. 

  



4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Українські реалії викликають необхідність зміни існуючих підходів 

здійснення громадського контролю у сфері антимонопольної діяльності. 

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 громадського контролю у сфері антимонопольної діяльності. 

 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. – 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. – 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду  

та їх рецензування. – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – підвищення 

кваліфікації працівників державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (ІІ 

група) з 08 по 19 квітня 2019 року (8 годин). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

          1. Наукова позиція фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на запит судді Конституційного Суду України Мойсика В. Р. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 

частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону 

України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» (вих. № 

356-16/4454 від 03.12.2018 р.) (вх. № 125-01-2351 від 05.12.2018 р.). 

2. Наукова  думка щодо розуміння положень статті 172-4 Кодексу України  

про адміністративні правопорушення та пункту 1 частини першої статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» фахівців Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого на запит Генеральної прокуратури України  

(вих. № 05/09/2-559вих19 від 13.09.2019 р.) (вх. № 125-01-1538 від 19.09.2019 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. III Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя дня народження  Р. С. 

Павловського)» в рамках III Харківського міжнародного юридичного форуму, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 26 

вересня 2019 р. 

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

та ін.):  

Наукові статті: 

1. Миграционные процессы: административно-правовой аспект. Legea si 

Viata. 2019. № 12/2. С. 64-68, 0,6 друк. арк. 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Робота старости з молоддю: попередження булінгу. Радник старости. 

№1. 2019. С. 32-37, 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. Індикатори управління міграцією як важливий інструмент 

вдосконалення міграційної політики. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  

матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019.  С.123-125, 0,2 друк. арк. 

2. Щодо вдосконалення антикорупційної стратегії  з урахуванням світових 

тенденції цифрової трансформації. Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження  Р. С. Павловського): матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  С.110-113, 0,3 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2018. 186 с. С. 45-47, 139-142, 175-177, 0,56 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство  в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І.М. Балакарєва, М.І. 

Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2019. 190 

с. С. 106-113, 0,3 друк. арк. 

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

science. –  

9.2. Статті, включені до інших наукометричних баз даних:  

1. Миграционные процессы: административно-правовой аспект. Legea si 

Viata. 2019. № 12/2. С. 64-68, 0,6 друк. арк. (міжнародне видання, Index 

Copernicus). 



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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої 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. Співробітництво з закордонними організаціями. – 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –  

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році. – 

19. Інше.  

 Керівництво науковою роботою студентів 

Статті: 

1. Врещ Ю.О., Радченко О.А. Запобігання та протидії корупції в органах 

Державної фіскальної служби України: реалії та перспективи. Молодий вчений. 

2019.  № 5. С. 183-187. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2019/5/40.pdf. 

2. Єременко Є.В. Свобода розсуду в адміністративному праві: теоретико-

правовий аналіз. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2019. № 6. URL: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15561147497480.pdf. 

3. Петруновська О.І. Принцип політичної неупередженості державної 

служби. Молодий вчений. 2019. № 4 (2). С. 412-415. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/molv_2019_4(2)__51. 

4. Чепурненко С.О., Данилюк О.О. Режим зони надзвичайної екологічної 

ситуації в системі адміністративно-правових режимів. Світ науки та освіти: 

наук.-практ. журнал. Вип. №3. 2019. С. 39 -44.  

5. Крікорова Е.К. Адміністративне правопорушення, злочин та 

кримінальний проступок: підстави та проблеми їх розмежування. Світ науки та 

освіти: наук.-практ. журнал. Вип. № 3. 2019. С. 45-50. 

Тези: 

1. Біла Ю.О. Інститут адміністративного договору: досвід Німеччини. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019.  С. 227-229. 

2. Дегтяр Ю.М. Проблеми визначення принципів адміністративного 

судочинства. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019.  С. 117-

120. 

3. Єременко Є.В. Щодо питання визначення меж адміністративного 

розсуду. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019.  С. 123-

126. 

4. Засипка В.В. Щодо окремих аспектів реформування системи 

національної безпеки та оборони України. Сучасні виміри безпеки: зб. тез доп. та 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/40.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15561147497480.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/molv_2019_4(2)__51
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/molv_2019_4(2)__51


наук. повідомл. учасників ІІ Всеукр. студент. Форуму (Харків, 17 травня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019.  С. 24-27. 

5. Красюк Р.С. Щодо різноаспектності поняття національної безпеки. 

Сучасні виміри безпеки: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників ІІ Всеукр. 

студент. форуму (Харків, 17 травня 2019 р.). Харків: Право, 2019.  С. 41-44. 

6. Крікорова Е.К. Щодо проблеми розмежування адміністративного 

правопорушення, кримінального проступку та злочину. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019.  С.138-141. 

7. Кузнецова В. Інформаційні заходи запобігання корупції в Україні. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019.  С. 312-315. 

8. Шепілов М.І. Заходи адміністративного припинення спеціального 

призначення: проблемні питання. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр.  за  

матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019.  С. 544-547. 

 

 К.ю.н., доцент кафедри                  М.С. Ковтун 

 адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  
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