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1. Кушніренко Олександр Георгійович 

2. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного 

права України 

3. «Цінності конституційного ладу, що стосуються прав і свобод людини 

та громадянина» (1,5 друк. арк.) 

4. «Цінності конституційного ладу, що стосуються прав і свобод людини 

та громадянина» (1,5друк. арк.) 

4.1. Розділи монографії, підручник, навчального посібника, наукових статей 

та ін.) 

4.2. Обґрунтована низка теоретичних положень і висновків, практичних 

рекомендацій по вдосконаленню конституційного регулювання цінностей 

конституційного ладу України, зокрема надано визначення цінностей 

конституційного ладу як основоположних принципів, які закріплені в 

Конституції України, а також сформульовані в рішеннях та юридичних 

позиціях Конституційного суду України. Вдосконалена теза про те, що саме 

КСУ повинен гарантувати при винесенні рішення  конституційні цінності. 

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

5.1. Не готував. 

5.2. Не здійснював. 

5.3. Не працював. 

5.4. Не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не готував. 

6.2. Не готував. 

6.3. Не приймав. 

6.4. Лекції не читав. 

6.5. Не готував. 

7.    Ні. 

8. Участь у конференціях: 

- Круглий стіл «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

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

- ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Від 

громадянського  суспільства – до правової держави» (21 квітня 2017 р., м. 

Харків); 

- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських реаліях» ХХХ Харківські політологічні 

читання (м. Харків, 16 червня 2017 р.); Наукова конференція 

«Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделей безпеки» (м. 

Харків, 3 листопада 2017 р.); Міжнародна наукова конференція «Історія 

державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 



утворення Української Народної Республіки)» (м. Харків, 23 листопада 2017 

р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

· наукова стаття «Соціальна держава як базова цінність та принцип 

конституційного ладу України». Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна, серія «Право», вип. 23, Х., 2017, С. 53-58 (0,5 

друк. арк.). 

· тези:  

- «Моделі конституційної юстиції: світовий досвід» ХІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Від громадянського суспільства до 

правової держави». Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики 

і тенденції. 21.04.2017 р. м. Харків, Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна, 2017, С. 167-170 (0,2 друк. арк.); 

- «До питання засад конституційного статусу людини та громадянина».                              

Х Тодиківські читання «Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм». Зб. тез. наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (27-28 жовтня 2017 р.), м. Харків, «Права 

людини», 2017, С. 64-65               (0,2 друк. арк.). 

- «Правові підстави набуття та припинення громадянства» // Історія 

державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 

утворення Української Народної Республіки): зб. матеріалів між народ. наук. 

конф. (м. Харків, 23 листопада 2017 р.). – С.333-337 (0,2 друк. арк.); 

- «Стабільність конституційного ладу і правова культура громадян». VI 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави». м. Харків, Харківський нац. 

університет внутрішніх справ (0,2 друк. арк.); 

- «Імунітет депутата як одна із гарантій діяльності народного представника» 

Вісник Нац. академії правових наук України. Зб. наукових праць, № 2 (89), 

2017, Х., «Право», 2017, с. 231(0,2 друк. арк.). 

9.1. Не маю. 

9.2. Не маю. 

10. Ні. 

11. Не являюсь. 

12. Був офіційним опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Грабової Яніни Олександрівни «Право особи на 

притулок в Україні: конституційно-правове дослідження», захист якої 

відбувався 17.11.2017 р. на засіданні спеціалізованої ради Д. 41.086.01 Нац. 

університету «Одеська юридична академія». 

13. Не готував. 

14. Не був. 

15. Участі не приймав. 

16. Участі не приймав. 

17. Участі не приймав. 



18. Не отримував. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри          О.Г. Кушніренко  

конституційного права України                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України 

(протокол № __  від   ___ ______________  2017 р.) 

 

 


