
Індивідуальний звіт 

про науково-дослідницьку діяльність за 2020 р. 

 

1. Кушніренко Олександр Георгійович 

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

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. «Республіканська форма правління як принцип конституційного ладу 

України» (1,5 друк. арк.). 

4. «Республіканська форма правління як принцип конституційного ладу 

України»  (1,9 друк. арк.): 

   4.1. Наукові статті, тези наукових повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Більше 160 суверенних держав світу на сьогодні мають 

республіканську форму правління і саме вона має серйозні переваги перед 

державами-монархіями. Закріплення в Конституції України статусу України 

як республіки по суті всі наукові дослідження спрямовує в з’ясуванні переваг 

Республіки з точки зору їх різновиду: президентської, парламентської та 

змішаної (президентсько-парламентської чи парламентсько-президентської). 

Оскільки ч. 2 ст. 2 Конституції України не вказує різновид республіканської 

форми правління, за роки незалежності кілька разів відбувався перехід 

різновиду, причому в рамках змішаної форми правління, що 

супроводжувалася численними змінами до Конституції України та 

законодавства. Аналіз подій за цей час, які відбулися і відбуваються сьогодні 

практично в усіх сферах суспільного життя, безкінечне реформування вже 

реформованого тощо, дозволяє сумніватися, що змішана форма правління 

будь-якого різновиду для України є оптимальною. Як видається, в 

майбутньому Україна має стати парламентською республікою, що є 

предметом окремого дослідження. 

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) Міжнародна наукова конференція ХIIІ Тодиківські читання 

«Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня» (19 черв. 2020 року, 



Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого); 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики в XXI столітті». 16–17 жовтня 2020 року у м. 

Рівне. 

 

9. Видавнича діяльність: 

Статті:  

 1. Кушніренко О.Г. Соціальні гарантії як елемент ефективної 

соціальної держави. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія 

«Юридичні науки». Випуск 10 (32). Київ. 2020. С. 72-77 (0,7 друк. арк.) 

 2. Кушніренко О.Г. Національна модель соціальної держави в Україні: 

проблеми формування. «Вісник Запорізького національного університету». 

Серія «Юридичні науки», 2020 р. № 4, С.33-47 (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових повідомлень:  

1. Кушніренко О.Г. Правовий статус монарха Великої Британії в 

Співдружності Націй за Декларацією Бальфура 1926 року. «Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання) :  збірка тез 

наук. доп. і повідомл. Міжнародної наукової конференції (19 черв. 2020 р.) / 

За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : 

ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2020. С. 67-69, (0,3 друк. арк.);  

2. Кушніренко О.Г. Правова культура народних депутатів України як 

показник конституційно-правового статусу парламентарія. Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та 

практики в XXI столітті». 16–17 жовтня 2020 року у м. Рівне. С.112-114 (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 № 5  

від   03 грудня  2020 р.) 


