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1. Байрачна Лариса Кімівна 
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3.   Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Транзитивна демократія і легітимність влади: конституційно-правовий вимір. 

 (2 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

Транзитивна демократія і легітимність влади: конституційно-правовий вимір. 

 (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 умовах транзитивної демократії. Наукові доробки    

присвячені осмисленню еволюції поняття політична влада, зроблена спроба 

розгляду деяких питань пов'язаних з різними концепціями складної і 

багаторівневої природи влади, аналізуються різні підходи до визначення 

поняття «політична влада», досліджується взаємозв'язок політичної влади і 

легітимності.   

       Виходячи з визнання унікальності  історичного процесу, який переживає 

держава, спираючись на попередні результати, отримані вітчизняними та 

зарубіжними вченими,  проаналізовано процес затвердження легітимності 

влади, доведено що  Конституція є одним з головних факторів легітимації 

державної влади, легітимація Конституції простежена на різних  рівнях (рівень    

пов'язаний зі способом підготовки і прийняття конституції.  рівні статусної 

легітимації, процедурної легітимації, функціональної легітимації), виявлені 

технології забезпечення самолегітимації.  

      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. - Не готувала. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

дату та місце проведення).  

     Участь у роботі XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» за напрямом 

«Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції) (21 

квітня 2017 року, м. Харків, юридичний факультет Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна); 

     Участь у «Круглому столі» «Історія українського парламентаризму» (до 100-

річчя утворення Української Центральної Ради) (27 квітня 2017 року, Харків, 

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 

     Участь у  Міжнародній науковій конференції «Конституція України в 

контексті сучасних конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання) (27 – 28 

жовтня 2017 року, Харків, Національний юридичний університет України імені 

Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність:  Тези: 

1.Байрачна Л.К. КОНСТИТУЦІЯ  ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕГІТИМАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ   ВЛАДИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ // XIII Міжнародної 

науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – до правової 

держави» за напрямом «Конституційне реформування в Україні: сучасні 

виклики та тенденції) (21 квітня 2017 року, м. Харків, юридичний факультет 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) (0.3 др.арк.) 

2. Байрачна Л.К. ПІДСТАВИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 

РАЦІОНАЛІЗМ І ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ // Міжнародній науковій конференції 

«Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм» (Х 

Тодиківські читання) (27 – 28 жовтня 2017 року, Харків, Національний 

юридичний університет України імені Ярослава Мудрого). (0.3 др.арк.) 

Статті: 

1. Байрачна Л.К.  КОНСТИТУЦІЯ  ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕГІТИМАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ   ВЛАДИ. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2017.- № 4.том 1. - С.41-46. (0, 7 

др.арк.) 



2. Байрачна Л.К.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ВЛАСТЬ  И  ЛЕГИТИМНОСТЬ: К 

ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ //  «Legea si Viata». («Закон и Жизнь») 

Кишинев. 2017. № 8/2. - С. 8-12. (0, 7 друк. арк.) 

Посібник:  
      Конституційне право України. Посіб. для підготовки до іспитів /Ю.Г. 

Барабаш, Т. М. Слінько, Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін. – 4-є вид., переробл. та 

допов. – Х.: Право, 2017. – С. 19-22, 76-77, 129-130. – 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. -  Не отримала. 

 16. Співробітництво з закордонними організаціями. - Не було. 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - Не 

приймала. 

 

К.ю.н., доцент кафедри           Л.К. Байрачна 

конституційного права України                                          
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