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4.1. Підготовлено низку наукових статей і тези наукових доповідей. 

4.2. Під час здійснення досліджень обґрунтовано, що у процесі осягнення 

феномену соціальної держави (особливостей американської та європейської 

конституціоналізації)  необхідно звертатись до норм поточного законодавства, 

судової практики та аналізу існуючих традицій. Таким чином, формування її 

моделі відбувається в процесі руху від висунення загального поняття соціальної 

держави та далі, через аналіз позитивно-правової конкретики. 

 Визначено, що у вітчизняному конституційному судочинстві виникла 

ситуація можливості вибору лише між двома діаметрально різними підходами – з 

одного боку, заборона будь-якого перегляду в бік зменшення соціальних виплат, 

ліквідації пільг та гарантій, а з іншого – дозвіл на повну дискрецію законодавця у 

проведенні політики в сфері соціального захисту. Отже, треба застосовувати 

комбінаторику ключових засад конституційного ладу України – правової та 

соціальної держави при вирішенні соціальних питань, які включають принципи 

правової визначеності (певності), юридичної безпеки та правової стабільності. 

Пандемія коронавірусної хвороби (Covid-19) постає небаченим 

випробуванням, яка загрожує побудованій соціальній солідарності та 

розширенню захисту прав людини. Початкові реакції держав передбачають 

безпрецедентну цільову фіскальну та монетарну політику забезпечити соціальний 

захист, одночасно стимулюючи економічний пошук, щоб запобігти падінню в 

глобальну депресію. Проте термінові заходи, частіш за все, в обхід звичних 

механізмів участі та прийнятих демократичних стримувань та противаг, можуть 

призвести до непередбачених обставин. 

 

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. Правова позиція на лист-запит Судді Конституційного Суду України                 

В. В. Лемака, стосовно питань, порушених у конституційній скарзі Кошик Олени 

Валеріївни щодо відповідності Закону України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII у взаємозв’язку з положеннями частини першої, 

другої статті 21, пункту 8 частини другої статті 46 цього закону (вх. № 125-01-

1465 від 18.09.2020 р.). 

 6.4. Не читав 

 6.5. Не готував 

7. Не є 

8. Участь у конференціях: 

Международная научно-практическая конференция «Верховенство права в 

национальном и международном праве как приоритет деятельности ООН и 

суверенных государств», г. Нур-Султан, Республика Казахстан (6-7 сентября, 

2019); 

Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня. ХІІІ Тодиківські читання, 

м. Харків, (19 червня 2020 року); 

Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний 

захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників Х міжнар наук.-практ. конф.,                      

м. Харків, (9 жовтня 2020 р.); 

VІ-х Харківських міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, (10 листопада 2020 р.); 

 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Сучасні виклики щодо захисту соціальних прав : конституційні аспекти. 

Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: Ужгородський національний 

університет. № 3, 2019. С. 33-36. (0,6 друк. арк.). 

2. Юстициабельность социальных прав на национальном и 

международном уровнях. Верховенство права на национальном и 

международном уровнях как приоритет деятельности ООН и суверенных 

государств: Материалы международной научно-практической конференции / под 

ред. Е.М. Абайдельдинова, А.Х. Абашидзе, Р.К.Сарпекова, М.Ж. Куликпаевой. – 

Нур-Султан, 2019. С. 412-422. (0,6 друк. арк.). (наукове друковане іноземне 

видання). 

 

                             Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Конституційний дизайн соціальних прав: теоретичний аспект. 75 років 

Організації Об’єднаних Націй: зб. наук. статей за матер. VІ-х Харківських 

міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів М. В. Яновського і 

В. С. Семенова, м. Харків, 10 листопада 2020 р. Редкол.: А. П. Гетьман, 

В. М. Стешенко та ін., м. Харків, 2020. С. 42–43. (0,2 друк. арк.). 

 

Тези наукових виступів: 

1. Роль держави в соціальному захисті : теоретичний аспект. Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня . ХІІІ Тодиківські читання, м. Харків, (19 

червня 2020 року) за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 



юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини»», 2020. – С.126-128. (0,2 друк. арк.). 

2. Щодо особливостей гарантування соціальних прав у часи глобальної кризи. 

Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний 

захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників Х міжнар наук.-практ. 

Конф (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) уклад. : О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, 

О.В. Соловойв; за ред. О.М, Ярошенка. – Харків : Право, 2020 – С. 482-486. 

(0,3 друк. арк.). 
 

Всього надруковано 5 найменувань наукової продукції обсягом – 1.9 друк. арк. 

 Із них: наукові статті – 3 (1.4 друк. арк.), тези доповіді – 3 (0.5 друк. арк.). 

 

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

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

Сучасні виклики щодо захисту соціальних прав : конституційні аспекти. 

Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: Ужгородський національний 

університет. № 3, 2019. С. 33-36. (0,6 друк. арк.). (Index Copernicus). 

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 отримував 

     Інше: 

1. Сертифікат виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 

IFES в Україні участь в мережевій зустрічі викладачів курсу «Демократія: 

від теорії до практики» обсягом 12 годин (з 16 по 17 лютого 2020 року), 

2. Сертифікат виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 

IFES в Україні участь в «Неможливе можливо? як дистанційно викладати 

курс «Демократія: від теорії до практики» обсягом 8 годин № CE-00217 (від 

11 квітня 2020 року), 

3. Сертифікат виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 

IFES в Україні онлайн-тренінг з презентації оновленого контенту з цифрової 

грамотності  курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до 

практики» обсягом 4 години  № CE-00261 (від 17 серпня 2020 року). 
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доцент кафедри конституційного 

права України  
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