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4. «Соціальні права громадянина в умовах глобальної фінансової кризи» (2.9 

друк. арк.) 

4.1. Підготовлено низку наукових статей і тези наукових доповідей. 

4.2.Під час здійснення досліджень визначено, що соціальне забезпечення в 

європейських країнах стало однією з найбільш гострих проблем, якій 

приділяється значна увага як в правлячих колах і парламентах, так і серед 

науковців та громадськості. Проблема фінансування соціального забезпечення 

загострилася в останні роки у всіх країнах світової спільноти. Уряд та приватний 

бізнес зайняті пошуками шляхів скорочення витрат на соціальне забезпечення. 

Обґрунтовано, що принцип соціальної держави необхідно досліджувати у 

взаємозв'язку з іншими основними принципами конституційної демократії і з 

урахуванням глобалізації та європейської інтеграції в контексті багаторівневого 

конституціоналізму та конституційного плюралізму. 

Виокремлено специфіку судового захисту соціальних прав людини, 

пов’язаних з особливостями їх реалізації в умовах політики жорстокої економії. 

Обсяг гарантованих соціальних прав українською державою дає можливість 

стверджувати про спостереження занепаду соціал-демократичних цінностей у 

європейському конституціоналізмі. Про це свідчить і той факт, що серед 

представників політикуму знизився рівень заклопотаності про економічну 

нерівність у державі. У свою чергу, це може привести до появи нової загрози під 

назвою «конфлікт поколінь», саме серед працюючих громадян та громадян 

пенсійного віку в момент забезпечення соціальних прав. 

 

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

5.1. Не готував 

5.2. Не готував  

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.   Відповідь на запит Харківської обласної організації всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо законопроекту «про 



громадян України, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

7. Не є 

8. Участь у конференціях: 

«Юридична осінь 2018 року»,м. Харків, (14 листопада 2018 р.); 

«Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», м. 

Харків (24 червня 2019 року); 

Парадигма конституційного права: історія та сучасність. ХІІ Тодиківські 

читання, м. Харків, (1-2 листопада 2019 року). 

 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Захист конвенційних прав в умовах політики жорсткої економії: 

аналітичний огляд. Вісник Національної асоціації адвокатів України. № 12 (49), 

2018. С. 40-47. (0,8 друк. арк.). 

 

Тези наукових виступів: 

1. Щодо конституційного принципу «боргове гальмо». Юридична осінь 2018 

року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих 

вчених та студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.) за заг. ред. А. П. Гетьмана. – 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2018.С. 46-48.(0,2 друк. арк.). 

2. Деякі питання правового захисту соціальних пільг. Матеріали круглого 

столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого , Національна академія 

правових наук України, Асоціація випускників(Харків, 24 червня, 2019). С.71-73 

(0,2 друк. арк.). 

3. Щодо базових механізмів функціонування соціальної держави. 

Парадигма конституційного права: історія та сучасність. ХІІ Тодиківські 

читання, м. Харків, (1-2 листопада 2019 року) за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

– Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2019. – С.131-132. (0,2 друк. 

арк.). 

 

Підручник: 

Ковтун В.І.  Конституційне право України : підручник / Т. М. Слінько, Л. 

І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.; за заг ред. Т. М. Слінько. – Харків: 

Право, 2019    (авторські питання: 6.1-6.2, 7.3-7.4, 17.1-17.2 – загальний обсяг 1,5 

друк. арк.) 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus,WebofScience–  

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних -  

10. Не є 

11. Не є 

12. Не був 

13. Не готував 

14. Не був 

15. Не співпрацював  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


16. Не приймав 

17. Не приймав 

18. Не отримував 

 

Інше: 

1. Certificate of completion (IFES) Training instruments of Public Participation for 

educators of IFES’ Civil Education university course (April11-12, 2019) Poltava, 

Ukraine; 

2. Certificate of completion (IFES) Training “Facilitation in Teaching. Human 

Rights” for educators of IFES’ Civil Education university course (May 16-17, 2019) 

Lviv, Ukraine; 

3. Certificate of completion (IFES) Training on Action Projects for educators of 

IFES’ Civil Education university course (June 21-22, 2019) Kyiv, Ukraine. 
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