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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи 

« 1. Феномен Конституції в посттоталітарній правовій свідомості, 1 друк. арк. 

 2. Проблеми реформування вітчизняної правничої освіти», 2 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично запланованої річної науково-дослідної роботи 

« 1. Феномен Конституції в посттоталітарній правовій свідомості, 1 друк. арк. 

 2. Проблеми реформування вітчизняної правничої освіти», 2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (наукові стаття, тези наукових 

доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Зроблено висновок, що на  відміну від принципів, що мають по суті 

яскраво виражений регулятивний вплив та суттєвий «інтерпретаційний» 

потенціал, цінності, як правило, мають орієнтуюче значення та 

використовуються як субсидіарний інструментарій в діяльності органів 

конституційного контролю. При зважуванні певних принципів саме цінності 

мають виступити тим мірилом, який дозволить ухвалити остаточне рішення 

по справі. Крім того, принципи, на відміну від цінностей, мають більш 

універсальний характер, тоді як цінності в багатьох конституційних системах 

зумовлені історико-політичним розвитком.  

 Доведено, що попри достатньо широку імплементацію в Основний 

Закон України ліберальних прав та свобод, не можна заперечувати того 

факту, що чинна Конституція не стала крапкою у розриві із радянським 

минулим, документом, в якому цінності лібералізму явно домінують на 

патерналістсько-соціалістичними началами. 

        Встановлено, що за певних обставин нинішній склад Конституційного 

Суду України, яке, порівняно зі своїми попередниками є прогресивнішим за 

способом мислення, здатен бути своїми рішеннями змінити аксіологічний 

вектор конституційного ладу. Однак, це скоріш буде нагадувати спробу 

видати бажане за дійсність. А отже без комплексного реформування базових 

розділів Основного Закону не обійтись. В противному випадку ‒ цінності, що 

поділяються суспільством, і базуються на виборі його майбутнього не будуть 

мати нічного спільного із аксіологічної основою його ж таки установчого 

акту. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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. 

          Консультантом комітетів Верховної ради не працював. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

      Член Колегії Державної інспекції навчальних закладів України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

        Узагальнення практики застосування законодавства не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

       Доповідні записки до судових, правозастосовних та інших державних 

органів не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

             Участі у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду              

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

        Лекції практичним працівникам не читав. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади           та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

             Відповіді (висновки) 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). 

Міжнародна конференція «Інновації в праві: правнича освіта в 21-ому 

сторіччі» (Іспанія, м. Барселона, Автономний університет Барселони, 25 

квітня 2018 року); 

Міжнародний науковий семінар «Конституційні цінності і права 

людини: виклики XXI століття» (м. Київ, Конституційний Суд України, 27 

червня 2018 року); 

VII Літня школа з конституційного права «Верховенство права та 

конституціоналізм» (м. Яремче, 24-25 липня 2018 року); 

Круглий стіл «Конституційний діалог: доступність та/або якість вищої 

освіти» (м. Київ, Міністерство освіти і науки України, 26 листопада 2018 

року) 

 

 

 



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

та ін.) дати перелік   

           Барабаш Ю.Г. Цінності   конституційного ладу України: між міфом і 

реальністю // Публічне право. − 2018. − Спеціальний випуск. −  С. 33-39 (0,6 

друк. арк.) 

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

наукометричних базах даних. 

Барабаш Ю.Г. Цінності  конституційного ладу України: між міфом і 

реальністю // Публічне право. − 2018. − Спеціальний випуск. −  С. 33-39 Index 

Copernicus International (0,6 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 імені 

Ярослава Мудрого 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

        Опонентом не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

          Відгуків на автореферати  не готував. 

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

назву стипендії/премії). 

Лауреатом/стипендіатом  не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

      Не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

      Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

      Участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

       Відзнаки чи нагороди   у звітному році не отримував. 

 

 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри конституційного права України 

4 грудня 2018 р., протокол №7. 

 

 

                                      


