
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Кушніренко Олександр Георгійович. 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Права людини та їх загальнотеоретична характеристика», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Права людини та 

їх загальнотеоретична характеристика», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). Наукові статті, тези доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

На підставі проведеного дослідження можна впевнено стверджувати, що основні 

права людини складають фундаментальну конституційну цінність, а їх гарантії є 

змістом конституційної держави та критерієм легітимності дій органів держави. Права 

людини визначають такі основні параметри як універсальний характер, нормативність, 

гарантованість, вираження приватної автономії особи, природний, невідчужуваний та 

невід’ємний характер. Основні права і свободи, які забезпечуються конституційним 

захистом, повинні діяти навіть у випадку відсутності закону, що конкретизує відповідні 

конституційні положення. Органи публічної влади не вправі відмовляти громадянину у 

захисті порушеного права, посилаючись на прогалини поточного законодавства. Закон 

не може бути голослівним і бути набором простих декларацій, оскільки це може бути 

свідченням того, що парламент не зовсім відповідально ставиться до проблеми 

правового регулювання, що в багатьох випадках як раз і має місце в Україні. Завданням 

же сучасної держави є захист гідності людини, її свободи самостійно приймати рішення 

і жити у відповідальності з ними до тих пір, поки це не порушує права інших людей.  

Здійснивши певний вибірковий аналіз діяльності органів державної влади України за 

останні роки автор зробив висновок, що права людини повинні бути захищені від 

свавільних дій влади незалежно від того, за згодою чи без згоди громадян ця влада 

здійснюється. Права і свободи кожної окремої людини є одночасно і виправданням для 

державної влади, і межами її здійснення. При цьому держава покликана діяти у 

відповідності до засад верховенства права та справедливості. 

В своїй діяльності влада повинна дотримуватися таких вимог до органів публічної 

влади як неприпустимість зловживань, неприпустимість надмірних повноважень у 

реалізації прав людини, неприпустимості надмірного формалізму, дотримання прав 

людини і балансу інтересів. В той же час, принцип верховенства права визначає, що 

фундаментальні права можуть бути обмежені виключно на правових засадах і з 

дотриманням вимог принципу пропорційності. Такі обставини повинні переслідувати 

легітимну мету. Як видається, такими критеріями можуть бути обмеження на основі 

закону; підстави для запровадження обмежень прав людини і основоположних прав. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не рецензував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не працював. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не 

працював. 
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6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. Не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не брав. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читав. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не готував. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є. 

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

проведення). 

Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал та перспективи 

розвитку юридичної науки», 26-27 березня.2021 року, м. Запоріжжя, Запорізький 

національний університет; 

ХХVII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків, 30 квітня 2021 року; 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків (30 травня 2021 року); 

Круглий стіл «Історія державотворчих процесів  в Україні і зарубіжних країнах»,  

присвяченого 30-й річниці Незалежності України та 25-річчю Конституції України  27 

травня 2021 НЮУ  імені Ярослава Мудрого. (спільно з кафедрою історії держави і 

права України та зарубіжних країн); 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми 

формування та застосування в юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 

червня 2021 року.) Харків, Національний юридичний університет України імені 

Ярослава Мудрого); 

ХХVIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків (30 травня 2021 року); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків (30 жовтня 2021 року); 

Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні читання «Права 

людини в сучасному світі проблеми теорії та практики», м. Хмельницький,  

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (1-2 

жовтня 2021 року); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні 

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

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

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Тези доповідей: 

1) Кушніренко О.Г. Доктрина «войовничої» демократії в 

діяльності Конституційного Суду України. 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. 307-310 (0,2 друк. арк.); 
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2) Кушніренко О. Г. Cтисла характеристика існуючих моделей 

омбудсмена. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної 

науково- практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права 

людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 

жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права імені Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. С. 221-222 (0,2 друк. арк.) 

3) Кушніренко О.Г. Співвідношення ретроспективного і позитивного аспектів у 

конституційній відповідальності. Міжнар. наук.-практ. конференція «Науковий 

потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» (26-27 березня 2021 р.), 

Запоріжжя. Запорізький національний університет. С.33-35 (0,2 друк. арк.) 

4) Кушніренко О.Г. Права дитини та їх гарантування в Україні. ХХVIIІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків (30 травня 2021 року). С. 101-102 (0,2 друк. арк.) 

5) Кушніренко О.Г. Базові цінності конституційного ладу. Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 червня 

2021 року.) Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого). С.43-44 (0,2 друк. арк.) 

6) Кушніренко О.Г. Доктрина верховенства права у практиці Конституційного Суду 

України. Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Випуск 2. 2021 р. 30 травня. 2021 р. Харків. 2021. 530 с. С. 155-

157 

7) Кушніренко О.Г. Конфіденційна інформація: теоретичні та практичні аспекти. 

Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». III Випуск, м. Харків, 30 жовтня. 2021 р. Харків, 2021. 203 с. С. 

100-101 

8) Кушніренко О.Г. Інтерпретація Конституції України та принципи її тлумачення. 

Матеріали  круглого  столу «Iсторія  державотворчих  процесів  в  Україні і 

зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції  

України)».  27 травня. 2021 р. Харків. 2021. 154 с. С.88-89 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (окремо). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

1) Кушніренко О. Г., Мічківський Р. В. Деякі аспекти правонаступництва України: 

правонаступниця УНР чи УРСР? Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Юридичні науки". 2020. 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6013 (Index 

Copernicus International).  

2) Кушніренко О. Г., Алиєва А. В., Мічківський Р. В., Стоянова В. О. Національні та 

міжнародні стандарти права на мирні зібрання. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-

2020-12-6716 (Index Copernicus International).  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не є. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Не 

готував. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6013
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6716
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6716
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував. 

 

22.11.2021 р. 

 

Доцент кафедри  

конституційного права України                                        Олександр КУШНІРЕНКО 

 

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

від 29 листопада 2021 р.) 

 


