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1. Ковтун Віталій Іванович 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

3.  Ідейні (генетичні) джерела концепції соціальних прав та свобод (1,5 друк. арк.)   

4. Ідейні (генетичні) джерела концепції соціальних прав та свобод  (1,6 друк. арк.)  

4.1. Підготовлено низку наукових статей і тези наукових доповідей. 

4.2. Під час здійснення досліджень обґрунтовано, що в умовах пандемії 

виникають політичні труднощі по’вязані з заходами жорсткої економії. Періоди 

серйозних фінансових труднощів не повинні розглядатися як надзвичайні ситуації, 

що автоматично призводять до зменшення соціально-економічних прав та 

погіршення стану вразливих соціальних груп. Держави повинні розглядати такі 

періоди як можливості для перегляду своїх національних систем захисту прав 

людини та реорганізації своїх власних «бюрократичних адміністрацій» з метою 

побудови та/або підвищення ефективності реального впровадження соціального 

забезпечення. 

Загальний огляд виконання міжнародних зобов’язань дає змогу стверджувати,  

що Європейська опора соціальних прав  перетворює принципи в конкретні дії-вигоди 

для громадян. У документі декларовано досягти головних цілей для ЄС до 2030 року, 

які виступають наміром відновити здатність до соціальної інтеграції європейського 

проекту за допомогою розробки нової політики з особливим соціальним змістом і 

відновлення соціального діалогу, який був перерваний під час кризи. Забезпечення 

основних соціальних прав є спільною відповідальністю для інституцій ЄС, 

національних, регіональних та місцевих органів влади, соціальних партнерів та 

громадянського суспільства. 

Визначено, що практика захисту прав людини все більше рухається у напрямку 

нормативного та інституційного гарантування, тобто інструменту запобігання 

демократичної регресії в контексті верховенства права. 

 

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

5.1. Не готував 

5.2. Законопроект «Про місцевий референдум», винесений для громадського 

обговорення, на запит від Першого заступника Голови Верховної Ради України № 

121-01-611 від 02.04.2021 року; 

 

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. Науковий висновок кафедри конституційного права України та кафедри 

кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за зверненням Служби Безпеки України (вих. № 58-6-54 від 

13.01.2021)(спільно з проф. Слінько Т.М.). 

7. Не є 

8. Участь у конференціях: 

Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці. ХІV Тодиківські читання, м. Харків, (11 червня 2021 року); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» (29 жовтня 2021р.). Чернівці: 2021.  

 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Ковтун В. І. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод. 

Підприємництво, господарство і право. № 2. 2021. С. 148-152. (0,7 друк. арк.). 

2. Ковтун В. І., Зезуль Ю. В. Адміністративно-територіальний устрій як елемент 

конституційного дизайну. Підприємництво, господарство і право. № 5. 2021. С. 127-

131. (автор 0,4 друк. арк.). 

Тези: 

1. Ковтун В. І. Політична демократизація та розвиток соціальної держави. 

Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

наукової конференції (11 червня 2021 року) за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини»», 2021. С. 101-103 (0,2 друк. арк.). 

2. Ковтун В. І. Європейський план дій із соціальних прав: сучасні виклики. 

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V 

Міжнар. наук-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та 

ін. - Чернівці: 2021. - 445 с. С. 15-17. (0,3 друк. арк.)  

 

Всього надруковано 5 найменувань наукової продукції обсягом – 1.6 друк. арк. 

 Із них: наукові статті – 2 (1.1 друк. арк.), тези доповіді – 2 (0.5 друк. арк.). 

 

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

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

1. Ковтун В. І. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та 

свобод. Підприємництво, господарство і право. № 2. 2021. С. 148-152. (0,6 друк. 

арк.). (Index Copernicus). 

2. Ковтун В. І., Зезуль Ю. В. Адміністративно-територіальний устрій як 

елемент конституційного дизайну. Підприємництво, господарство і право. № 5. 2021. 

С. 127-131. (автор 0,4 друк. арк.). (Index Copernicus). 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.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 отримував 

     Інше: 

1. Certificate №CE-00272 issued by the International Foundation for Electoral Systems (Ifes) 

to forsuccessfulparticipation in all sessions of the “Virtual U.S.Election Program–2020 

(USEP)”(15 hours) Kyiv, November 4th, 2020. 

2. Сертифікат «Адміністративний ресурс і як йому протидіяти» обсягом (0,2 кредиту 

ЄКТС (6 годин)) НАДС від 16 квітня 2021 р. 

3. Сертифікат «Цифрова грамотність 1.0.», що засвідчує успішне проходження 

базового курсу з цифрової грамотності обсягом (0,1 кредит ЄКТС (3 години)) квітень 

2021 р. 

4. Сертифікат «Викладання Європейської Соціальної Хартії та практики 

Європейського Комітету з соціальних прав», (1.5 кредит ЄКТС (45 годин)) 14-25 

червня 2021 р. 

 

22.11.2021 р. 

 

Доцент кафедри 

конституційного права України                                                        Віталій КОВТУН 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № 4 від             

29 листопада 2021 р.) 

 


