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1. Байрачна Лариса Кімівна 

2.К.ф.н., доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

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

Легітимація державної влади в суспільстві яке трансформується: структурно-змістовний та 

конституційний аспекти. (2 друк. арк.). 

4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

Легітимація державної влади в суспільстві яке трансформується: структурно-змістовний та 

конституційний аспекти. (3,2 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези,  підрозділи навчального 

посібника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні  легітимації державної влади 

в суспільстві яке трансформується. Виходячи з визнання унікальності  історичного процесу, 

який переживає держава, спираючись на попередні результати, отримані вітчизняними та 

зарубіжними вченими,  проаналізовано процес затвердження легітимності влади, розкрито 

історичні та типологічні особливості процесів легітимації, виявлені основні моделі 

становлення демократичної легітимації влади як імперативу сталого розвитку держави. 

Зроблено   аналіз специфіки формування інформаційного суспільства,  розкрито проблемне 

поле інформаційного суспільства і окреслений  предметний зміст його правового 

регулювання. Доводиться, що впровадження через систему правозастосування норм що 

регулюють інформаційне суспільство, стане  ефективним засобом регулювання конфліктів в 

інформаційно-технологічній сфері та сфері легітимації державної влади. 

Вивчення заявленої теми дозволяє  визначити подальший розвиток і вдосконалювання 

механізму легітимації державної влади в Україні в епоху транзитивної демократії. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

Участі не брала 

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

Участі не брала 

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

нормативно-правових актів. 

Не проводила 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Не працювала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Не працювала 

6.Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. 

Не проводила 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Не готувала 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування. 



Участі не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Не читала. 

 

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

самоврядування, організацій та громадян. 
Висновок на запит судді Конституційного Суду України С.В.Шевчука стосовно 

відповідності  Конституції України частини п'ятої статті 21 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987- ХII зі змінами; 

Відповідь на запит  Харківської Обласної Адміністрації , відділ у Справах релігій, 

головного спеціаліста О.Б.Лімонова щодо роз'яснення застосування частини шостої Ст. 14 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 № 987-XII; а 

саме хто від релігійної громади має право   підписувати   заяву  про  внесення  змін  та  

доповнень до Статуту релігійної  громади(лист № 01 – 33 /528 від 15.09.2016). 

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 практичну конференція  «Сучасні правові системи світу в 

умовах глобалізації: реалії та перспективи»(11–12 березня 2016 р. у м. Київ ); 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина» (26 травня 2016 р., м. Полтава); 

Круглий стіл «25-річчя проголошення незалежності України» (8 червня 2016 р.); 

Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків); 

Міжнародна конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 

самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (21-22 жовтня 2016 р., м. Харків, 

Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Вишеградський фонд); 

Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного конституціоналізму та 

Основний Закон України (ІХ Тодиківські читання) (4-5 листопада 2016 р.) 

9. Видавнича діяльність:Тези: 

1.Байрачна Л.К.  ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ 

ПАРАДИГМИ// 11–12 березня 2016 р. у м. Київ  Центр правових наукових досліджень 

проводитиме  Міжнародну науково практичну конференцію  «Сучасні правові системи світу 

в умовах глобалізації:  

реалії та перспективи». – Київ,2016. – С.8-11.(0.3 др.арк.) 

2.Байрачна Л.К. ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА // Міжнародна 

інтернет-конференції «Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти 

та правового виховання», 25 травня 2016 р. на сайті наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого http://library.nlu.edu.ua/. .  (0.3 др.арк.) 

http://library.nlu.edu.ua/


3. Байрачна Л.К.ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ТРАНЗИТИВНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ (УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД)//// Правові засади гарантування та захисту прав і 

свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 

(26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Полтав. юрид. ін-т, 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та місцевого самоврядування , Асоціація 

випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Права людини, 2016. - С. 265-268 – 0, 2 

друк. арк. (тези доповіді на конференції); 

4. Байрачна Л.К.ЛЕГІТИМНІСТЬ ЯК РАЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ СЕНС 

СУЧАСНОСТІ // Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України.IХ  

Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової 

конференції (4-5 листопада 2016 року)– Харків: «Права людини». – 2016. – С 50-52.  (0.3 

др.арк.) 

5. Байрачна Л.К. СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО ЗОВНІШНЯ ЛЕГІТИМАЦІЯ // 

Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С. 210-212. – 0,2 

друк. арк. (тези доповіді на «круглому столі» до 20-ї річниці Конституції України «Історія 

українського конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків)- – 0, 2 друк. арк. 

6. Байрачна Л.К. КОНСТИТУЦІЯ  ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ   ВЛАДИ 

// Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С. 217-218. – 0,2 

друк. арк. (тези доповіді на «круглому столі» до 20-ї річниці Конституції України «Історія 

українського конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків) - 0, 2 друк. арк. 

Статті: 1. Байрачна Л.К.  ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ЯК ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ// Право і суспільство. Науковий  фаховий  журнал  – 2016. - №1 – С. 

8 – 14 (0, 7 др.арк.) 

2.Байрачна Л.К.  ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

// Інформація і право. Науковий журнал. Зареєстрований Міністерством юстиції 

України(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:Серія 

КВ № 17541-6291Р від 18.03.11 р – 2016. - № 2(17)   - С. 77-85(1 др.арк). 

Посібник:Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів /Ю.Г. Барабаш, 

Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін. – 3-є вид., переробл. та допов. – Х.: Право, 2016. – С. 19-22, 

76-77, 125-126. – 1 друк. арк. 

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

Не являюсь 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не являюсь 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була 

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

Не готувала 

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

стипендії/премії). 

Не була 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. 

Грамота від департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, досягнуті 

успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді. 

Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

сумлінну і тривалу роботу в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

 



16. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не було 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не приймала. 

 

 

 

 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України.  

Протокол  №                             від                     2016 р.  

 

 

 

К.ф.н., доцент                                                                   Л.К.Байрачна 


