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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. 

Особливості  легітимації влади в період становлення демократії. (2 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

Особливості  легітимації влади в період становлення демократії. (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 

особливості  легітимації влади в період становлення демократії. Наукові 

доробки     присвячені правовим цінностям, закріпленим в Конституції України, 

і розвитку нового напряму в науці конституційного права - конституційної 

аксіології.  Висвітлино  різні методологічні підходи до поняття  конституційної 

аксіології, зокрема  димензиональний метод, розглянуто дихотомію «цінності 

права» і «цінності в праві», доведено детермінованість загальнолюдських 

цінностей, соціокультурними факторами; досліджено проблему аксіологічного 

виміру конституційних цінностей. 

     Визнаючи унікальність історичного процесу, який переживає держава 

Україна, спираючись на попередні результати, отримані вітчизняними та 

зарубіжними вченими, проаналізовано  значення  конституційних цінностей в 

умовах демократичного транзиту. Досліджено зміст поняття «демократичний 

транзит» як соціально-правової категорії, розкрито поняття та юридична 

природа конституційних цінностей, проаналізовано загрозу нігілістичної 



деформації конституційно-правових цінностей для становлення демократії та 

громадянського суспільства в сучасній Україні. 

  

         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   Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річча заснування 



«Просвіти»)» (м.  Харків, 23 квітня 2018 р.,  Національний юридичний 

університет України імені Ярослава Мудрого); 

   Участь у «Круглому столі»  «ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ», 

присвячений 1030-річчю Хрещення Київської Русі,( м.  Харків, 03 жовтня 2018 

року Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 

Участь в  Міжнародній науковій конференції «Сучасний вимір прав 

людини: конституційний контекст»  (ХI  Тодиківські читання) (27 – 28 

жовтня 2018 року, Харків, Національний юридичний університет України імені 

Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність:   

Тези: 

1.  Байрачна Л. К. НІГІЛІЗМ ЯК ПРОЯВ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ У 

ТРАНЗИТИВНИХ СУСПІЛЬСТВАХ . Духовна культура України перед 

викликами часу (до 150-річча заснування «Просвіти»): тези доповідей 

учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.  Харків, 23 

квітня 2018 р.). – Харків: Право, 2018. – 212 с. С. 47-50. 

 2. Байрачна Л. К. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС З ПИТАНЬ СВОБОДИ 

СОВІСТІ ТА СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ: КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВИЙ ВИМІР. Християнізація Київської Русі як фактор становлення та 

розвитку української культури: Проблеми законності. -  Збір. наук. праць.  - 

Вип. 143.  - Харків, 2018.  - С.  87-88 (тези, 0,1 друк. арк.). Круглий стіл 

відбувся 03 жовтня 2018 р.   

3. Байрачна Л. К. ПРАВО НА ОПІР  (jus resistendi): ВІД УНІВЕРСАЛІВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ. Сучасний 

вимір прав людини: конституційний контекст. ХI Тодиківські читання. Збірка 

тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (26-

27 жовтня 2018 року)/ За заг.ред.проф.А.П.Гетьмана. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. – Харьків: ТОВ «Видавництво «Права 

людини»», 2018. С. 95-96. 

Статті: 

1. Байрачна Л. К.  КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ В УМОВАХ 

ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. -   №4. том 1. - 

С. 55-63. (0, 7 др.арк.)  

2. Байрачна Л. К.  КОНСТИТУЦІЙНА АКСІОЛОГІЯ ЯК 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН.  Ужгородський національний 



університет.  «Конституційно-правові академічні студії». 2018. № 2. С.11-

19.  (0, 7 др.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, 2018. – 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. 

Відгук на автореферат дисертації  Борисової Катерини Сергіївни  

«Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні» представленої  

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  наук за спеціальністю 

12.00.02  - конституційне право, муніципальне право. 

 Робота виконана у відділі конституційного права та місцевого 

самоврядування  Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. 

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

стипендії/премії). 

       Не була 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. 

Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України. За 

сумлінне виконання своїх посадових обов'язків  та з нагоди  Дня Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

  

 16. Співробітництво з закордонними організаціями. 

       Не було 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

       Не приймала. 

 

 

 


