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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. 

    «Державний контроль контроль у сфері природних монополій: правові засади 

та особливості здійснення»1,5 друк. арк. 

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

     «Державний контроль у сфері природних монополій: правові засади та 

особливості здійснення»      

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,26 друк. арк. 

Підручник: 

1. Муніципальна адміністрація (Параграф 3 Глава 8). Бюджетні установи 

(Параграф  4 Глава 8). Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк 

(кер.авт.кол.), І. М. Балакарєва, І. В, Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. 

Харків : Право, 2020. (0,6 друк. арк.). 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Діяльність ООН в управлінні міграційними процесами: український 

досвід // 75 років Організації Об’єднаних Націй: зб. наук. статей за матер. VІ-х 

Харківських міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 10 листопада 2020 р. Редкол.: А. П. 

Гетьман, В. М. Стешенко та ін. Харків, 2020. (0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Правові засади обмеження міграційних процесів в умовах карантину // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / 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. (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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. (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, 2020. 238 с.  (0,3 

друк. арк.). 

  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Українські реалії викликають необхідність зміни існуючих підходів 

державного   регулювання  природних монополій,  що обумовлене 

неефективністю  антимонопольної політики та механізмів їх державного 

регулювання. Це, у свою чергу, ускладнює  створення  конкурентного  

середовища  в  економіці.   У зв’язку із цим виникає нагальна потреба 

вироблення нових  підходів  до управління    економікою    з    поступовою    

заміною     прямого адміністративного  втручання  на  встановлення  правових  

меж щодо здійснення економічної діяльності та рівня регулювання  діяльності  

суб'єктів  господарювання,  які  виробляють (реалізують) товари на  

ринку,  що перебуває у стані природної  монополії,  та  діяльності  

суб'єктів  господарювання,  що  діють на суміжних ринках,  а також  

адаптації законодавства України з  питань  державного  регулювання  

природної монополії до законодавства Європейського Союзу. 

У результаті наукових пошуків сформульовано та запропоновано низку 

нових наукових положень та висновків щодо удосконалення антимонопольного 

контролю у сфері природних монополій. 

 

 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 – Експертний висновок (пропозиції та 

зауваження) фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого на «Проект Закону про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у 

зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 

року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309) та «Проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю суддями» (реєстр. 

№ 4312) за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України вх.121-01-1755 від 06.11.2020 р.. 

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.          

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 (9-10 квітня 2020 року).  

2) 75 років Організації Об’єднаних Націй: VІ Харківські міжнародно-

правові читання, присвячені пам’яті професорів М. В. Яновського і 

В. С. Семенова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків, 10 листопада 2020 р.  

3) COVID-19 : застосування цивільного, сімейного, трудового 

законодавства. Вебінар з підвищення кваліфікації. Національна асоціація 

адвокатів України, Вища школа адвокатури, 07 липня 2020 р.  

4) Участь адвоката в судовому засіданні за допомогою відеоконференції : 

Вебінар з підвищення кваліфікації. Національна асоціація адвокатів України, 

Вища школа адвокатури, 26 червня 2020 р.  

5) Практичні аспекти застосування адвокатом законодавства про 

фінансовий моніторинг. Вебінар з підвищення кваліфікації. Національна 

асоціація адвокатів України, Вища школа адвокатури, 26 червня 2020 р. 

6) Відповідальність за порушення адвокатами фінансового моніторингу" 

Вебінар з підвищення кваліфікації. Національна асоціація адвокатів України, 

Вища школа адвокатури, 25 червня 2020 р. 

7) VII Україно-Німецький форум адвокатів. Національна асоціація 

адвокатів України, Вища школа адвокатури, 25 червня 2020 р. 

 

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

та ін.):  

 

Підручник: 

1. Муніципальна адміністрація (Параграф 3 Глава 8). Бюджетні установи 

(Параграф  4 Глава 8). Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк 

(кер.авт.кол.), І.М. Балакарєва. І.В, Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: 

Право, 2020. C. 125-133. (0,6 друк. арк.). 

 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Діяльність ООН в управлінні міграційними процесами: український 

досвід // 75 років Організації Об’єднаних Націй: зб. наук. статей за матер. VІ-х 

Харківських міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 10 листопада 2020 р. Редкол.: А. П. 

Гетьман, В. М. Стешенко та ін. Харків, 2020. С. 115–118. (0,5 друк. арк.). 



 

Тези:  

1. Правові засади обмеження міграційних процесів в умовах карантину // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / 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. С. 393-396. (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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 192 с. С. 47-49, 

143-147, 180-183.  (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, 2020. 238 с.  С. 106-

113. (0,3 друк. арк.). 

 

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

science: не було.  

9.2. Статті, включені до інших наукометричних баз даних: не було. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої 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 – не було. 

19. Інше –  

1) Сертифікат підвищення кваліфікації за 2020 рік Ковтун М.С. (свідоцтво 

№ 1654 виданий Радою адвокатів Харківської області 18.02.2015 р.) від 

07.07.2020 р. 

          2) Керівництво науковою роботою студентів 

Студентські статті: 

Гончаров В. О., Зайцев В. Б. Адміністративно-правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства: права й обов’язки. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". 2020.  № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2020/5/5816. 

Турчин Н. В. Нелегальна міграція в Україні: підходи до розуміння. Світ 

науки та освіти: наук.-практ. журнал. 2019. № 4. С.78-85. 

 

Студентські тези: 



Вареня А. Є. Особливості притягнення до адміністративної 

відповідальності водіїв за порушення правил увімкнення денних ходових вогнів 

чи ближнього світла фар у світлу пору доби. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. 

пр.  за  матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 

р.) / 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.  С.86-88.  

Гуржій В. О. Акти «м'якого права» в системі джерел адміністративного 

права. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / 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.  С.90-93 

Левковська А. В. Щодо особливостей притягнення до адміністративної 

відповідальності фізичних осіб-підприємців за найману працю без оформлення 

трудового договору. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / 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.  С.112-115.  

Шмонько Ю. М. Щодо окремих аспектів удосконалення адміністративної 

відповідальності неповнолітніх. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / 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.  С.135-137.  

Бойко A. О. Обмеження щодо отримання подарунків як один із способів 

протидії корупції. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / 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.  С.254-257.  

Пітя  В. С. Цифровізація адміністратвиних послуг в електронному 

додатку«Дія». Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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