
Індивідуальний звіт 

про науково-дослідницьку діяльність за 2019 р. 

1. Кушніренко Олександр Георгійович 

2. к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. «Співвідношення конституційних принципів та цінностей конституційного 

ладу» (1,5 друк. арк.). 

4. «Співвідношення конституційних принципів та цінностей конституційного 

ладу»  (3 друк. арк.): 

   4.1. Підрозділи підручника,  навчального посібника ,в  науковій статті, 

тезах наукових повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

І Розділ Конституції України під назвою «Загальні засади», по суті 

потрібно вважати малою конституцією нашої держави, оскільки вони 

зумовлюють найважливіші ознаки конституційного ладу, форми правління, 

державного устрою, політичного режиму, принципи народовладдя та інші 

надзвичайно важливі положення, які дозволяють існувати Україні як державі 

суверенній та незалежній. Ці норми виступають в якості норм-принципів, 

норм-цілей і практично всі вони виступають в якості цінностей 

конституційного ладу. Аналіз цих норм дозволяє зробити висновок, що всі 

без винятку принципи конституційного ладу одночасно є його цінностями, і в 

той же час деякі цінності не можуть виступати в якості принципів, 

наприклад, державні символи України, державна мова та деякі інші. Чисельні 

ігнорування конституційних принципів та конституційних цінностей, яке має 

місце в державі, вимагає подальшого вдосконалення українського галузевого 

законодавства і більш суворої відповідальності за його порушення. Дуже 

бажано прийняти і закон про конституційну відповідальність.  

5. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів.  

5.1. Не приймав. 

 5.2. Не приймав. 

 5.3. Не є. 

5.4. Не є. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не приймав. 

6.2. Не приймав. 

6.3. Не приймав. 

 6.4. Не приймав. 

 6.5. Не приймав.  

7. Не є. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», Харків, 10.12.2018 р.; 



2) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

правового, економічного та соціального розвитку держави», 30.11.2018 р., 

Харків; 

3) Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 

2019 р., Харків; 

4) Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», 

24 червня 2019 року, Харків; 

5) Міжнародна наукова конференція ХII Тодиківські читання 

«Парадигми конституційного права: історія та сучасність» (1 – 2 листопада  

2019 року, Харків, Національний юридичний університет України імені 

Ярослава Мудрого); 

4) Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого), 24.09.2019 р., Харків; 

5) ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденція», 1.11.2019 р., Харків. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник 

  Кушніренко О.Г. 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: 11.2-11.4, загальний 

обсяг – 0,8 друк. арк.) 

Навчальний посібник  

Кушніренко О.Г. Конституційне право України. Посібник для 

підготовки до іспитів/ Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 

6-те вид., переробл. та допов. – Х.: Право, 2019. – 388 с.  (С. 23-34, 36-42, 51-

52) (1 друк. арк.). 

Наукова стаття  

Кушніренко О.Г. Міжнародно-правові стандарти прав людини на 

достатній рівень життя та їх імплементація в соціальній політиці України. 

Журнал «Право і суспільство», К., 2019//Журнал «Право і суспільство», К., 

2019, № 6., С.14-31 (0,8 друк. арк.). 

Тези наукових повідомлень конференцій та круглих столів:  

Кушніренко О.Г. Принцип пропорційності в діяльності 

Конституційного Суду України. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Т. 1. Х., 

10.12.2018 р. С. 22-24, (0,2 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Суспільний ідеал як базова цінність засад 

конституційного ладу. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», Х., 

30.11.2018 р., С. 63-64, (0,2 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Державно-правові аспекти захисту конституційного 

ладу та його засад. Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в 



Україні та зарубіжних країнах» (до 80-річчя незалежності Карпатської 

України), Х., 2019, с. 154, - С. 32-33, (0,1 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Особливості та специфіка конституційно-правової 

відповідальності. Матеріали круглого столу «Український конституціоналізм 

у сучасному вимірі», 24 червня 2019 року, Харків, С. 76-78, (0,2 друк. арк.); 

            Кушніренко О.Г. Конституційно-правові санкції: юридична природа 

та види, — ХІІ Тодиківські читання «Парадигми конституційного права: 

історія та сучасність». Харків, «Права людини», 1 – 2 листопада  2019 року, 

С. 63-65, (0,3 друк. арк.); 

   Кушніренко О.Г. Правовий статус монарха Великої Британії в 

конституціях країн-членів Співдружності Націй// Матеріали круглого  столу 

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)Асоціація 

випускників Національного юридичного  університету імені Ярослава 

Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 172 с., С. 71-73 (0,2 друк.арк.) 

              Кушніренко О.Г. Поняття засад конституційного ладу. ХХІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденція», 1.11.2019 р., Харків, с. 135-137 ,(0,2 друк. арк.). 

9.1. Не маю. 

9.2. Не маю. 
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. 

 

к. ю. н., доцент кафедри  

конституційного права 

України  

 
                          О.Г. Кушніренко 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України 

(протокол № __  від   ___ ______________  2019 р.) 

 


