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2.  Доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної  роботи 

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

                    «Заборона партій як форма конституційно-правовї 

відповідальності та елемент «войовничої демократії»,  2 друк. арк. 

 

4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

                    «Заборона партій як форма конституційно-правовї 

відповідальності та елемент «войовничої демократії»,  2 друк. 

арк.   

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ монографії,  

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

- доведено, що комуністична ідеологія до сьогодні в конституційно-

правовому виміру цього питання остаточно не заборонена (хоча, аналіз 

окремих ідеологічних позицій, зокрема таких, як ліквідація поділу влад та 

нівелювання свящєнності права приватної власності може дати 

механізмам «войовничої демократії» привід для дії).   

− продемонстрована необхідність зосередження уваги владних структур 

на питанні про потребу у повсякденному моніторингу ідеологічних течій, 

які виникають на різних щаблях вітчизняного політикуму. Зокрема, 

вказується, що чекати, коли можливо політики, що пропагають 

сепаратистко-радикальні ідеї, будуть вдаватись до недемократичних 

засобів просування своїх потенційно шкідливих для державності ідей 

дуже небезпечно для керованості процесів державного управління, 

особливо, коли йдеться про виборчу кампанію. Війна-АТО є особливими 

умовами існування демократичних інститутів в державі. А отже 

Центральна виборча комісія, діючи як незалежний та неупереджений 

орган адміністрування виборчого процесу, повинна більше уваги 

приділяти ідеологічній стороні передвиборної агітації, в тому числі і 

використовуючи такий засіб реагування, як попередження. При цьому 

вкрай важливою залишається кооперація з цього питання ЦВК, 

Міністерства юстиції (як органу легалізації політичних партій) та органів 

охорони правопорядку, які не повинні абстрагуватись від виборчого 

процесу.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

       Є членом Робочої групи із підготовки проекту Концепції 

реформування юридичної освіти 

 

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

       Участі не брав 
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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. 

       1. Член Колегії Державної інспекції навчальних закладів України 

       2. Був залучений Конституційним Судом України як спеціаліст у 

справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І 

Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 

76–VIII 

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 готував 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

          Не брав участі 

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 депутатом 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 

1. Міжнародна конференція «Європейський Союз та Євразійській 

Економічний Союз: рухаючись назустріч співпраці» (Міланський 

університет, Італія, 6-7 березня 2016 року) 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Виборче право України в 

контексті європейських демократичних стандартів» (Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», 26-27 травня 2016 року)   

    

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 
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1. Барабаш Ю.Г. Вибори та собода вираження поглядів: чи можливе 

співіснування в умовах неологолошеної війни та розпочатої демокмунізації?// 

Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: 

Збірка тез доповідей. − К.: Інститут виборчого права, 2016. − С.30-36 (0,5 друк. 

арк.); 

2. Барабаш Ю. Беззахисні права чи необґрунтовані сподівання? (Роздуми 

правника з приводу конституційних засобів захисту соціальних прав) // Голос 

України. − 2016. − № 81 (0,5 д.а.); 

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

 Член редакційної колегії журналів  «Вісник Конституційного                 

Суду       України», «Право України», «Публічне право», «Проблеми 

законності» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Д 64.086.04 при Національному юридичному університеті 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не брав участі в опонуванні 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

1. Георгієвського Ю.В. “Компетенція органів публічної влади: теорія і 

практика застосування”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

        Не був 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. 

        Не отримав 

16. Співробітництво з закордонними організаціями. 

        Не працював 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

       Не брав участі 

 

 

 

 

Професор                                                             д.ю.н. Барабаш Ю.Г. 

 

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

від   ___ ______________  2016 р.) 
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