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3. «Сучасні міжнародно-правові форми визнання і закріплення соціальних прав» 

(1,5 друк. арк.)  

4. «Сучасні міжнародно-правові форми визнання і закріплення соціальних прав» 

(2.6 друк. арк.)  

4.1. Підготовлено низку наукових статей і тези наукових доповідей. 

4.2. Під час здійснення досліджень проаналізовано міжнародно-правову 

практику визнання і закріплення соціальних прав. Позитивні права часто 

розглядають як розпливчасті наміри, обсяг та зміст яких важко визначити. 

Вважається, що проблема їх реалізації знаходиться у сфері політичного процесу, 

а не правових механізмів, що забезпечують захист фундаментальних прав. 

Проте, Основні Закони країн Європи містять фундаментальні соціальні права або 

директивні принципи, відповідно до яких держави зобов'язані забезпечити певні 

соціальні блага. Однак ці конституційні положення зазвичай розглядаються не як 

ті, що породжують суб'єктивні права, а як об'єктивні норми або керівні цінності, 

які можуть братися до уваги судами при тлумаченні законодавства та розгляді 

питання відповідності національного права та політики конституційним 

принципам. 

Виявлено специфіку, що у випадках фінансової кризи держава змушена 

зменшити розміри соціальних виплат, а в деяких – змінити механізм їх виплати. 

Тому існує необхідність вироблення певних критеріїв, які дозволять оцінити, 

встановити припустимість та прийнятність подібних обмежень. При цьому будь-

які модифікації не мають підривати соціальний захист усіх членів суспільства і 

не повинні перетворювати систему соціального забезпечення в систему 

соціальної допомоги. 

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

5.1. Не готував 

5.2. Підготовка науково-експертного висновку на звернення Представника 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо положень Законів 

України «Про театри та театральну справу» та «Про культуру». 

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. Прочитано лекції для працівників органів Служби Безпеки України – 

(4 години). 

 6.5. Не готував 

7. Не є 

8. Участь у конференціях: 

Міжнародна наукова конференція «Публічне управління у забезпеченні 

сталого розвитку країни», м. Харків, Україна (24.11.2016 р.); 

Науково-практична конференції «Вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні», м. 

Харків, Україна (05.04.2017 р.); 

Конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Методика, дидактика та освітні 

практики», м. Харків, (07.05.2017 р); 

Круглий стіл «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

утворення Української Центральної Ради)», м. Харків, Україна (21.09.2017р.); 

Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання удосконалення 

законодавства про працю та соціальне забезпечення», м. Харків, Україна 

(29.09.2017 р.); 

The 1
st 

Kharkiv Internetional Legal Forum «Law and Problems of Sustainable 

Development in a Globalized World» (October 3-6, 2017), Yaroslav Mudryi National 

Law University,  Kharkiv, Ukraine. 

Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, (27-28 жовтня 2017 

р.); 

 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Соціальні параметри іспанської конституції // Форум права. – Х., 2016. – 

№ 5. – С. 63-67 (0.6 друк. арк.) : [Електрон. ресурс] // Режим доступу: 

http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJR

N&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_i

ndex.htm_2016_5_19.pdf ( фахове видання ); 

2. Вплив «бюджетного пакту» на механізм реалізації соціальних прав //  

Право і суспільство. – Дніпро, 2017.– № 5 (02). – С. 21-25 (0.6 друк. арк.) : 

[Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive 

/2017/5_2017/part_2/7.pdf  (фахове видання). 

 

Статті в інших виданнях (не фахових): 

1.  Правовий статус постраждалих від чорнобильської катастрофи // Vivat lex. – 

Харків, 2017. – № 6 (347) – С. 4. (0.1 друк. арк.); 

2. Конституція України – погляд у майбутнє  // Vivat lex. – Харків, 2017. – № 9 

(350) – С. 4. (0.1 друк. арк.). 

Тези наукових виступів: 

1.   Соціальний діалог як елемент реалізації державної соціальної політики // 

Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення 

http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf


здійснення соціального діалогу в Україні (матеріали науково-практичної 

конференції за участю: Національної служби посередництва і примирення; 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; Харківського 

університетського консорціуму, 05 квітня 2017 р.) (0.2 друк. арк.) [Електрон. 

ресурс] // Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-2/ 

doc/2/06.pdf ; 

2.  Соціально-економічні умови становлення та розвитку України // Публічне 

управління у забезпеченні сталого розвитку країни (Збірник тез науково-

практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної 

науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до 

Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року) (0.2 друк. арк.) [Електрон. 

ресурс] // Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/index.html; 

3. Конституційне право на освіту: окремі аспекти // Методика, дидактика та 

освітні практики  (тези доповідей та повідомлень учасників ХІ конференції 

школи педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого / за заг. ред. В. В. Комарова. –  м. Харків: Нац. Юрид. Ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2017 – С. 67-70. (0.2 друк. арк.); 

4. Роль українського парламенту щодо забезпечення стандартів у соціальній 

сфері // Вісник Національної академії правових наук України –№ 2(89). – 2017. – 

С. 237-238. (0.1 друк. арк.); 

5. Окремі аспекти європейської правової системи соціального забезпечення // 

Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 

забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. наук-практ. 

конф. (м. Харків, 29 вересня 2017р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Харків : Право, 

2017 – С. 427-430. (0.2 друк. арк.); 

6. Конституціоналізація соціальних прав в умовах жорсткої економії // 

«Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. Х 

Тодиківські читання». Збірка тез наук. допов. та повідомл. Міжнар. наук. конф. 

(27-28 жовтня 2017 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво 

«Права людини», 2017. – С.122-124. (0.3 друк. арк.). 

 

Всього надруковано 10 найменувань наукової продукції обсягом – 2.6 друк. арк. 

 Із них: наукові статті – 2 (1.6 друк. арк.), статті в інших виданнях (не 

фахових) – 2 (0.2 друк. арк.), тези доповіді – 6 (1.2 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – не 

маю.  

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

Index Copernicus:  
1. Соціальні параметри іспанської конституції // Форум права. – Х., 2016. –  

№ 5. – С. 63-67 (0.6 друк. арк.) : [Електрон. ресурс] // Режим доступу: 

http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJR

N&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_i

ndex.htm_2016_5_19.pdf ( фахове видання ); 

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-2/%20doc/2/06.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-2/%20doc/2/06.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/index.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf


2. Вплив «бюджетного пакту» на механізм реалізації соціальних прав //  

Право і суспільство. – Дніпро, 2017. – № 5 (02). – С. 21-25. (0.6 друк. арк.) : 

[Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive 

/2017/5_2017/part_2/7.pdf  (фахове видання). 

10. Не є 

11. Не є 

12. Не був 

13. Відгук на автореферат дисертації Товпеко Яни Костянтинівни на тему: 

«Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо сексуальних 

меншин: порівняльно-правове дослідження», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право. 

14. Не був 

15. Не співпрацював 

16. Не приймав 

17. Не приймав 

18.     1. Certificate of participant IV Institutional Study Visit Council of Europe, 

European Court of Human Rights, World Trade Organization, United National,  World 

Intellectual Property Organization (July 2017); 

2. Certificate of participation in the Round table «Business human rights 

responsibilities of  V4 and Baltic states for Ukraine» (October 2017) Yaroslav Mudryi 

National Law University, Kharkiv, Ukraine. 

19. Інше:  

Навчальний візит до Європейського суду з прав людини, Ради Європи, 

Віденського офісу ООН, Світової Організації Торгівлі та Всесвітньої Організації 

Інтелектуальної Власності (липень 2017 р.)  

Програма інституційного навчального візиту включала: 

- відвідання Віденського офісу ООН (United National) (лекції з 

представниками ООН); 

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

Rights) (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); 

- візит до Світової Організації Торгівлі (World Trade Organization, WTO) 

(лекції з представниками Установи); 

- візит до Світової Організації Інтелектуальної Власності (World Intellectual 

Property Organization) (лекції з представниками Установи). 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри  

конституційного права 

України  

 
В. І. Ковтун 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол 

№ __  від   ___ ______________  2017 р.) 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf

