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КОВТУНА ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА 

асистента кафедри  
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1. Ковтун Віталій Іванович 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права 

України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

3. «Правова природа соціальних прав громадян» (1,5 друк. арк.)  

4. «Правова природа соціальних прав громадян» (3 друк. арк.)  

4.1. Підготовлено низку наукових статей і тези наукових доповідей 

4.2. Під час здійснення досліджень проаналізовано системне 

переосмислення генези та правової природи соціальних прав людини. Так, у 

процесі історичного розвитку соціальних прав можна простежити їх 

змістовне становлення. При цьому необхідно підкреслити, що кожний 

наступний цикл успадковує цінності попереднього, збагачує їх і адаптує до 

вимог сучасного стану суспільства. Тому, за будь-яких умов конституювання 

соціальних прав дозволило розглядати їх як самостійну цінність  

Виявлено специфіку, що соціальні права перш за все апелюють до 

колективної вигоди і до підходу, пов'язаного зі статусом громадянина, їх 

реалізація неминуче залежить від позитивної діяльності держави, на відміну 

від громадянських та політичних прав, які передбачають і забезпечують 

індивідуальний вибір. Однак ігнорувати необхідність гарантування 

соціальних прав було б небезпечною помилкою. Слід погодитися з позицією, 

що стратегії, пов'язані з соціальними правами (позитивні права), залежать від 

контексту сильніше, ніж ті, які забезпечують політичні і громадянські права 

(негативні права).  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

5.1. Не готував 
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5.2. Підготовка науково-експертного висновку на проект Закону «Про 

публічний контроль», реєстр. № 2297а від 06.07.2015 р. 

5.3. Не працював 

5.4. Не працював 

6. Зв'язок з практикою: 

 6.1. Не проводив  

 6.2. Не готував 

 6.3. Не готував 

 6.4. Не читав 

 6.5. Не готував 

7. Не є 

8. Участь у конференціях: 

Всеукраїнський форум «Актуальні питання реалізації нового Закону 

України «Про державну службу», м. Запоріжжя, Україна (21.04.2016 р.);  

Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму», м. Харків, Україна (15.06.2016 р.); 

Международная науч.-практ. конф. «Конституционные права и 

свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых 

системах», г. Новополоцк, Белорусь (28-29.10.2016 г.); 

Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання», м. 

Харків, Україна (04-05.11.2016 р.). 

 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід // Форум 

права. – Х., 2016. – № 1. – С. 105-109 (0.6 друк. арк.) : [Електрон. ресурс] // 

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
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_19.pdf ( фахове видання ); 

2. Соотношение гражданских свобод и социальных обязанностей 

государства // Eurasian Academic Research Journal. – Ереван, 2016. – №1 (01). 

– С. 75-79 (0.7 друк. арк.) : [Електрон. ресурс] // Режим доступу: 

http://www.earj.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_01_EARJ.pdf (наукове 

друковане іноземне видання); 

3. Соціальні права в аспекті системи прав людини // Право і суспільство. 

– Дніпро, 2016. – № 3. – С. 17-21 (0.6 друк. арк.) : [Електрон. ресурс] // Режим 

доступу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/3_2016/part_1/6.pdf  

( фахове видання ); 

4. Социальные права: украинские реалии // 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. 184-191 (0.7 друк. арк.) (наукове друковане іноземне видання). 

 

Тези наукових виступів: 

1. Щодо соціального забезпечення державних службовців // Актуальні 

питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: тези 

доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів – З.: ЗНУ, 

2016. – С. 140-142.(0.2 друк. арк.); 

2. Щодо принципу правової визначеності // «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. 

61-42 (0.2 друк. арк.). 

Всього надруковано 6 найменувань наукової продукції обсягом – 3 друк. 

арк. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://www.earj.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_01_EARJ.pdf
http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/3_2016/part_1/6.pdf
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 Із них: наукові статті – 4 (2.6 друк. арк.), тези доповіді – 2 (0.4 друк. 

арк.). 

 

9.1. Index Copernicus: 

Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід // Форум 

права. – Х., 2016. – № 1. – С. 105-109 (0.6 друк. арк.) : [Електрон. ресурс] 

// Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR

N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_

2016_1_19.pdf 

10. Не є 

11. Не є 

12. Не був 

13. Не готував 

14. Не був 

15. Не співпрацював 

16. Не приймав 

17. Не приймав 

18. Не мав. 

 

К.ю.н., асистент кафедри  

конституційного права 

України  

 
В. І. Ковтун 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf

