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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові: Ковтун Марина Сергіївна  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права  

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

«Нормативно-правові засади міграційної політики в Україні» 1,5 друк. арк. 

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

«Нормативно-правові засади міграційної політики в Україні» 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.).    

Всього опубліковано – 4,16 друк. арк. 

Статті у  фахових виданнях: 

1. Ковтун М. С. Правова природа дисциплінарної відповідальності 

державних службовців / Ковтун М. С., Крамінська Д. М., Головащенко Д. С. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2021. URL:  

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136. (0,2 друк. арк.). 

2. Ковтун М. С.  Правове регулювання окремих адміністративно-

господарських санкцій, що застосовуються  Державною службою України з 

безпеки на транспорті / Ковтун М. С.  Шиманський Б.І. Гаркуша В.В. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 4 (38) 

/ 1 том. 2021. (0,2 друк. арк.). 

3. Ковтун М. С. Особливості здійснення адміністративної діяльності 

поліції під час проведення масових заходів / Ковтун М. С., Іванюк А. О. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 8. 2020. URL:  

http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130. (0,3 друк. арк.). 

Тези:  

1. Щодо питання реформування системи реєстрації місця проживання в 

Україні // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 травня 2021 р.): електрон. наук. вид. 

[Електроний ресур ]/ Нац. юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. 

права, Каф. адміністр. права та адмін. діяльності ; уклад.  : Н. П. Матюхіна, М. С. 

Ковтун, С. А. Федчишин. Харків : Право, 2021. (0,2 друк. арк.). 

Енциклопедії: 

1. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.5: Адміністративне 

право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. 960 с. (0,6 друк. арк.). 

 

 



Розділи підручника: 

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, 2021. (0,5 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. 6-те, допов. та перероб. З оороюна 

законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. Харків: Право, 2021. 196 с. (0,56 друк. 

арк.). 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, Ю.П. 

Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної.  Х. : Право, 2021.  238с. 

(1,6 друк. арк.). 

  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Ситуація в постковідному світі та існуючі українські реалії  викликають 

необхідність зміни існуючих підходів державного  регулювання  міграційної 

політики. Цільове призначення науково-дослідної роботи полягає у дослідженні 

нормативно-правових засад міграційної політики в Україні, встановлення 

ієрархії вказаних засад, пошук шляхів вдосконалення нормативних положень. 

 У результаті наукових пошуків було сформульовано та запропоновано 

низку нових наукових положень та висновків щодо вдосконалення нормативно-

правових засад міграційної політики в Україні. 

 

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 –  
1. Експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України до  проєкту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

процесуального кодексу України стосовно удосконалення державної політики 

управління об’єктами державної і комунальної власності» (реєстр. № 4573 від 

04.01.2021 р.) (вих. №04-27/3-2021/4766 від 11.01.2021 р.; вх. № 121-01- 48 від 

12.01.2021 р.) 

2. Експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України до  проєкту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за вчинення їх дітьми 



окремих правопорушень у сферах безпеки дорожнього руху та торгівлі» (реєстр. 

№ 5396 від 16.04.2021 р.). (вих. №04-27/3-2021/135713 від 20.04.2021р.). 

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – Короткострокова 

програма підвищення кваліфікації державних службовців за темою 

«Реалізація законодавства у сфері державної служби», програму затверджено 

наказом ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого від 08.09.2021 № 240. Цільова 

група - Державні службовці Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в 

Одеській області (філія ГСЦ МВС). Строки проведення з 28.09.2021р. по 

01.10.2021р. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не 

здійснювала.          

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 (20-21 травня 2021року).  

2) Особливості надання правничої допомоги у справах про притягнення до 

матеріальної відповідальності найманих працівників за шкоду, заподіяну 

роботодавцям. Вебінар з підвищення кваліфікації. Національна асоціація 

адвокатів України, Вища школа адвокатури, 29 січня 2021 р.  

3) Субсидіарна відповідальність засновників та керівників за доведення до 

банкрутства. Процедура банкрутства фізичних осіб : Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Національна асоціація адвокатів України, Вища школа адвокатури, 

24 лютого 2021 р. 

4) «Неформально про виконавче провадження. Поради ТОП-приватного 

виконавця»: Вебінар з підвищення кваліфікації. Національна асоціація адвокатів 

України, Вища школа адвокатури, 26 лютого 2021 р. 

5) Діяльність адвоката в умовах земельної реформи: Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Національна асоціація адвокатів України, Вища школа адвокатури, 

26 березня 2021 р.  

6) Вебінар з Правил адвокатської етики для адвокатів Запорізької, 

Дніпропетровської та Харківської областей. Вебінар з підвищення кваліфікації. 



Національна асоціація адвокатів України, Вища школа адвокатури,  27 березня 

2021 р. 

 

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

та ін.):  

Статті у фахових виданнях: 

1. Ковтун М. С. Правова природа дисциплінарної відповідальності 

державних службовців / Ковтун М. С., Крамінська Д. М., Головащенко Д. С. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2021. С.395-398. URL:  

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136. (0,2 друк. арк.). 

2. Ковтун М. С.  Правове регулювання окремих адміністративно-

господарських санкцій, що застосовуються  Державною службою України з 

безпеки на транспорті / Ковтун М. С.  Шиманський Б.І. Гаркуша В.В. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 4 (38) 

/ 1 том. 2021. С. 9-14.  (0,2 друк. арк.). 

3. Ковтун М. С. Особливості здійснення адміністративної діяльності 

поліції під час проведення масових заходів / Ковтун М. С., Іванюк А. О. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 8. 2020. С.287-290. URL:  

http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130. (0,3 друк. арк.). 

Тези:  

1. Щодо питання реформування системи реєстрації місця проживання в 

Україні // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 травня 2021 р.): електрон. наук. вид. 

[Електроний ресур ]/ Нац. юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. 

права, Каф. адміністр. права та адмін. діяльності ; уклад.  : Н. П. Матюхіна, М. С. 

Ковтун, С. А. Федчишин. Харків : Право, 2021.  С.188-191. (0,2 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. 6-те, допов. та перероб. З опороюна 

законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. Харків: Право, 2021. 196 с. С. 49-51, 146-

150, 184-186. (0,56 друк. арк.). 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, Ю.П. 

Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної.  Х. : Право, 2021. 238 с. 

С. 81-86, 164-177, 179-182. (1,6 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:  

Index Copernicus International: 

1. Ковтун М. С. Правова природа дисциплінарної відповідальності 

державних службовців / Ковтун М. С., Крамінська Д. М., Головащенко Д. С. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2021. С. 395-398. URL:  

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136. (0,2 друк. арк.). 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html


2. Ковтун М. С. Особливості здійснення адміністративної діяльності 

поліції під час проведення масових заходів / Ковтун М. С., Іванюк А. О. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 8. 2020. С.287-290. URL:  

http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130. (0,3 друк. арк.). 

  

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 2021 рік Ковтун М.С. (свідоцтво 

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

27.03.2021 р. 

 

          2) Керівництво науковою роботою студентів 

Студентські статті: 

Пустовіт В. Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного 

адміністрування // Наука онлайн : Міжнародний електронний науковий журнал. 

2021. №4. URL:  https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-

upravlenie/2021/4/2-3/ 

 

Тези: 

Найдьнова М. «Електронний суд» – спрощення доступу до правосуддя// 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

конф. (м. Харків, 20-21 травня 2021 р.): електрон. наук. вид. [Електроний ресур ]/ 

Нац. юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. права, Каф. адміністр. 

права та адмін. діяльності ; уклад.  : Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, С. А. 

Федчишин. Харків : Право, 2021.  С. 409-411. 

Джига Д. Щодо сучасного стану впровадження електронного урядування в 

Україні// Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 травня 2021 р.): електрон. наук. вид. 
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