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1.  Барабаш Юрій Григорович 

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

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

                    «Правові засоби захисту демократії (український сценарій)»,                 

1 друк. арк. 

 

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

             «Правові засоби захисту демократії (український сценарій)», «Шляхи 

реформування правничої (юридичної) освіти в Україні»,  1 друк. 

арк.   

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукова стаття  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

1. Реформа правничої освіти є необхідною складовою і запорукою успіху 

реалізації судової реформи 2016 року. Концептуальне оновлення 

конституційних засад здійснення судочинства та збільшення ролі і 

відповідальності правників за реалізацію цієї важливої державної функції 

зумовлює істотний перегляд підходів до підготовки юристів з орієнтацією 

на «суддєвоцентричність» такої підготовки.  

2. Україна не є першою на цьому шляху. Успішне оновлення системи 

підготовки правників до того було здійснено в Японії, Тайвані, Південній 

Кореї та інших державах. Та навіть і в тих країнах, де формування 

корпусу майбутніх правників має свої давні традиції, постійно 

відбуваються певні трансформації, зумовлені глобалізацією ринкових 

процесів, поглибленням інтернаціоналізації гуманітарної освіти, 

потребою у фахівцях, здатних вирішувати складні питання в комплексі та 

продукувати нові проекти. 

3. Першим викликом, який повинен бути подоланий на шляху реформи, 

має стати суттєве оновлення змісту навчання в правничих школах. 

Насамперед, у викладанні галузевих дисциплін повинен домінувати кейс-

метод. В той же час вивчення фундаментальних дисциплін повинно не 

тільки збільшувати кругозір студента, але й надавати йому відповідне 

філософсько-методологічне підґрунтя для вирішення практичних 

правових завдань. 

4. Важливим  трендом в правничій освіті має стати її інтернаціоналізація, 

надання студентам можливостей вивчення правових систем інших 

держав, насамперед за рахунок розширення можливостей академічної 

мобільності та запровадження програм «двох дипломів».  

5. Зміст навчання повинен бути чітко гармонізований з потребами 

практики. З цією метою варто максимально збільшити форми кооперації 

правничих шкіл із представниками правничих професій та їх асоціацій.  
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6. Має бути збільшений обсяг академічних свобод студентів, 

насамперед за рахунок можливостей самостійно формувати істотну 

частину індивідуального навчального плану. Однак індивідуальна 

траекторія навчання повинна включати в себе не тільки цикл вибіркових 

дисциплін, але і прив’язку до цього циклу (блоку) за тематичною 

спрямованістю практичної підготовки. Здобуття практичних навичок 

повинно  відбуватись в тому числі і за рахунок використання 

можливостей клінічної освіти.  

7. Запропонований проект Концепції реформи правничої школи цілком 

можливо перетворити на «дорожню карту» такої реформи, виокремивши 

заходи, які в найближчому часі можна реалізувати шляхом новелізації 

актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України 

та інших центральних органів виконавчої влади, а також через 

реформування підходів у підготовки правників на рівні конкретних 

юридичних вишів. Зокрема, першочерговим кроком має стати 

затвердження МОН (за погодженням із НАЗЯВО) освітнього стандарту з 

права, де мають відображені продемонстровані раніш «реформаторські» 

кроки, а також спрощення механізмів фінансування, які б дозволили 

залучати (на привабливих умовах) до процесу викладання, передовсім у 

«клінічній» освіті, практикуючих правників,  а також іноземних 

науковців. Другою складовою «дорожньої карти» є необхідні законодавчі 

зміни, передовсім в частині запровадження в освітнє законодавство 

концепту регульованої професії, та запровадження державного 

кваліфіспиту як головної атестаційної процедури доступу до правничої 

професії. 

  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

       Участі не брав 

 

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

       Участі 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. 

       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: 
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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 “Правнича освіта в Європі, що змінюється» 

(Європейська асоціація правничих факультетів, Чехія, м. Брно, 19-21 

квітня 2017 року) 

2. Круглий стіл «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як передумова 

доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та способи 

впровадження в Україні» (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 4 жовтня 2017 року) 

3. Круглий стіл «Реформи в освіті. Роль програм академічних обмінів» 

(Міністерство освіти і науки України, м. Київ, 12 жовтня 2017 року)  

4. Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання) 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 27 

жовтня 2017 року) 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

1. Барабаш Ю.Г. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації 

// Право України. − 2017. − № 10. − С.9-19 (1 друк. арк.); 

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 опануванні 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

1. Автореферат дисертації Д.Я.Гараджаєва на тему «Конституційний Суд 

Азербайджанської Республіки: теорія та практика»,   поданої   на здобуття   

наукового   ступеня   доктора   юридичних   наук   за спеціальністю 12.00.02 - 

конституційне право; муніципальне право 

2. Автореферат дисертації А.П. Ставнійчук «Місцевий референдум як форма 

безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 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                                                             Ю.Г. Барабаш  

 

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

від   ___ ______________  2017 р.) 
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