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3. «Принцип соціальної держави як вектор розвитку соціальних прав» (1,5 друк. 

арк.)  

4. «Принцип соціальної держави як вектор розвитку соціальних прав» (2.0 друк. 

арк.)  

4.1. Підготовлено низку наукових статей і тези наукових доповідей. 

4.2. Під час здійснення досліджень виявлені характерні ознаки соціальної 

держави. Встановлено, що конституційний принцип соціальної держави надає 

юридичне вираження концепції «соціального громадянства», яка підкріплена 

історичним розвитком європейської соціальної моделі.  

Обґрунтовано, що конституційні реформи пов’язані з глобальною світовою 

кризою направлені на збалансування національних бюджетів (продемонстровано 

на прикладі європейських держав). У кожній державі оновлення текстів 

Основного Закону мало різну форму закріплення, але змістовне наповнення 

відповідає загальним критеріям стабілізаційних норм Європейського Союзу, 

щодо принципу бюджетної рівноваги. Перед новими урядами європейських 

країн постало складне завдання: забезпечити підтримання соціального миру в 

умовах застосування заходів жорсткої економії.   

Виявлено специфіку, що історія позитивних прав (rights of recipients) 

пронизана дискусіями про протистояння індивідуалізму та колективізму, 

держави та ринку, та пов’язаними з ними дихотоміями. 

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

5.1. Не готував 

5.2. Науково-експертний висновок на законопроект «Про внесення змін до 

статей 111, 151 Конституції України (щодо удосконалення порядку імпічменту 

Президента України), наданого народним депутатом України Є. В. Мураєвим. 

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: 



ІІІ-і Харківські міжнародно-правові читання «Євроатлантична інтеграція 

України: свідомий вибір моделі безпеки», присвячених пам'яті проф. М. В. 

Яновського і В. С. Семенова, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, (3 листопада 2017 р.); 

Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking 

and practice, Lublin, Republic of Poland (April 17, 2018); 

«Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 

практика», м. Харків, (5 жовтня, 2018); 

Міжнародна науково-практична конференція «Політико правова доктрина 

державного суверенітету в умовах глобалізації», присвячена 100-річчю зі дня 

народження доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова, м. Одеса, (26 

жовтня 2018 року; 

Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські 

читання, м. Харків, (26-27 жовтня 2018 року). 

9. Видавнича діяльність: 

 

1. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / О. 

М. Дроздов, О. В. Дроздова; за заг. ред. О. М. Дроздова, М. С.Ковтун, В. І. 

Ковтуна. – Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. – 624 с. (39 

друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Social rights after the global financial crisis: European dimension / V. I. 

Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit activity: problems of theory and practice 

– 2018. – № 1. – С. 426-433. (автор 0,4 друк. арк.). 

2. Німецька модель соціальної держави / Право і суспільство. Дніпро. 

2018. –  № 5  – С. 8-13. (0,6 друк. арк.). 

Тези наукових виступів: 

1. Соціальні права в динаміці європейської інтеграції / В. І. Ковтун // 

Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки: зб. наук. 

статей за матеріалами ІІІ-х Харківських міжнар.-прав. читань, присвячених 

пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 2017 р.: у 2 

ч. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. В. Яковюк, С. М. Мельник та ін. – Харків, 2017. – 

С. 63-65. (0,2 друк. арк.). 

2.  Ґенеза конституційних положень соціального спрямування / В. І. Ковтун 

// Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking 

and practice (Lublin, Republic of Poland, April 17, 2018). С. 97-100. (0,2 друк. 

арк.). 

3. Деякі аспекти обґрунтування соціальних прав / В. І. Ковтун // Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика» тези доп. 

та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф.  (Харків, 5 

жовтня, 2018). С. 249-252 (0,2 друк. арк.). 

4. Питання конституційного забезпечення міждержавної політики в Україні 

/ В. І. Ковтун // «Політико правова доктрина державного суверенітету в умовах 

глобалізації», присвячена 100-річчю зі дня народження доктора юридичних 

наук, професора Л.М. Стрельцова, 2018. – С.148-151.  (0,2 друк. арк.). 

http://fkd.org.ua/article/view/128234


5. Фінансування соціальної держави: посткризова реакція / В. І. Ковтун // 

Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські 

читання. (26-27 жовтня 2018 року) / за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. – Харків: 

ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2018. – С.172-174. (0,2 друк. арк.). 

Всього надруковано 7 найменувань наукової продукції обсягом – 2.0 друк. арк. 

 Із них: наукові статті – 2 (1.0 друк. арк.), тези доповіді – 5 (1.0 друк. арк.). 

 

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

Kovtun V. I. Social rights after the global financial crisis: european dimension / V. I. 

Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit activity: problems of theory and practice 

– 2018. – № 1. – С. 426-433. (Web of Science) 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

Німецька модель соціальної держави / Право і суспільство. Дніпро. 2018. –  № 

5  – С. 8-13.  (Index Copernicus); 

10. Не є 

11. Не є 

12. Не був 

13. Відгук на автореферат дисертації Журавльової Ганни Семенівни на тему: 

«Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора 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. Подяка за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів з нагоди Дня Конституції 

України (Голова Харківської Обласної Ради – Сергій Чернов). 

2.  Certificate of completion (IFES) Interactive Civil Education Teaching 

Methodology Workshop for University Educators (February 4-7, 2018) Poltava, 

Ukraine. 

3.    Certificate of participation in the International scientific conference «Modern 

jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» 

(April 2018) Lublin, Republic of Poland; 

4. Certificate of participant ХIII Institutional Study Visit Council of Europe, 

European Court of Human Rights, European Parliament, European Commission (July 

2018); 

5. Certificate of completion (IFES) Interactive Civil Education Teaching 

Methodology Workshop for University Educators (August 3-6, 2018) Odesa, Ukraine. 

19. Інше:  

Навчальний візит до Європейського парламенту, Європейської комісії, 

Європейського суду з прав людини, Ради Європи, Рейхстагу (липень 2018 р.)  

Програма інституційного навчального візиту включала: 

відвідання Європейського парламенту (European Parliament) (м. Брюссель, 

Бельгія) (лекції з представниками Європейського Парламенту); 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F


візит до Європейської комісії (European Commission) (м. Брюссель, 

Бельгія); 

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

Rights) (м. Страсбург, Франція) (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) (м. Страсбург, Франція); 

відвідання Рейхстагу (Reichstag) (м. Берлін, Німеччина) (лекція про основи 

конституційного ладу та правової системи Німеччини) 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри  

конституційного права 
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В. І. Ковтун 
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