
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

1. Кушніренко Олександр Георгійович 

2. кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

3.  «Правова регламентація цінностей конституційного ладу України», 

обсягом 1,5 д.а. 

4. «Правова регламентація цінностей конституційного ладу України» 1,5 

друк. арк. 

4.1. Публікації в 2-х наукових посібниках, 2-х наукових статтях і тези 

наукових доповідей  і повідомлень 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Як не дивно, існують розбіжності в розумінні цінностей конституційного 

ладу, а також трактування співвідношень термінів «Конституційна цінність» 

та «принципів конституційного ладу». Не існує єдиного погляду на кількість 

цих цінностей. Результати проведеного дослідження дають всі підстави 

стверджувати, що встановити вичерпний перелік всіх цінностей 

конституційного ладу практично не можливо. Для практичної реалізації 

цінностей конституційного ладу необхідно здійснити їх правову 

регламентацію на рівні законів, оскільки реалізація цінностей безпосередньо 

лише на підставі існуючих конституційних норм бавгато в чому знижує їх 

ціннісний потенціал. 

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

5.1. Не приймав. 

5.2. Не приймав. 

5.3. Не є. 

5.4. Не був. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не приймав. 

6.2. Не готував. 

6.3. Не приймав. 

6.4. Не читав. 

6.5. Не готував. 

7. Не був. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення): 

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

правового, економічного та соціального розвитку держави», Харківський 

університет внутрішніх справ, 20.11.2017 р.; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 25.05.2018 р.  

- Міжнародна науково-практична конференція «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 

19-20.04.2018 р., Сєвєродонецьк 



- Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст» (ХІ Тодиківські читання) (26-27 жовтня 2018 р., 

м. Харків); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», Х., 25.05.2018 р., Харків, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

- Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах» (до 100-річчя ЗУНР). 27.11.2018 р., Харків, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

9. Видавнича діяльність: 

- навчальні посібники:  

1) Конституційне право України: посібник для підготовки до іспитів. 

Видання 5, перероблене та доповнене. Х., «Право», 2018, С. 71-99, С. 104-

119, С. 140-142; 

2) Порівняльне конституційне право. Х., 2018, С. 79-102, С. 292-309 (в 

співавторстві), 324 с. 

- статті: 

1) Вища освіта та система професійної орієнтації: проблеми нормативно-

правового регулювання. Вісник Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна. Серія «Право», вип. 25, Х, 2018 р., 0,5 д.а. 

2) Конституційний Суд України в механізмі забезпечення права громадян 

України на достатній рівень життя. Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право», вип.   , Х, 2018 р., 0,5 д.а. 

-тези: 

1) Стабільність конституційного ладу та правова культура громадян. 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави», Х, 2017, 0,2 д.а.  

2) Державні символи України та їх відмінність від національних символів. 

Всеукр. науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», Т.1, Х., 25.05.2018, 0,2 д.а.; 

3) Поняття, юридична природа та гарантії реалізації конституційних прав, 

свобод та обов’язків людини та громадянина. ХІ Тодиківські читання 

«Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст» (26-27 жовтня 

2018 р., м. Харків), Х., «Права людини», 2018 р., 0,2 д.а.;  

4) До питання перегляду рішень Конституційного Суду України. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», 25.05.18, Х. 2018, Т.», 0,1 д.а.;  

5) Право людини та громадянина на життя як невід’ємне і природне право. 

Міжнародна науково-практична конференція «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 

Сєверодонецьк, 19-20.04.2018, 0,2 д.а. 

6) Людська гідність як невід’ємне природне право. Збірник тез 

Міжнародної науково-практично конференції «Людська гідність і права 

людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 



19-20 жовтня 2018 р.). Хмельницький: Хмельницький університет 

управління та права, 2018 -  С. 185-187 - 411 с., 0,2 д.а. 

9.2. Не має. 

10. Не був. 

11. Не був. 

12. Не був. 

13. Не готував. 

14. Не був. 

15. Не приймав. 

16. Не приймав. 

17. Не приймав. 

18. Не отримував. 
 

 


