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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. 

Політико правові конструкції легітимації державної влади. (1,5 друк. арк.). 

4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

Політико правові конструкції легітимації державної влади. (3,1 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  підстав, 

сутності та особливості процедури притягнення Голови Конституційного Суду 

України до дисциплінарної відповідальності. Здійснено  критичний огляд 

підстав і процедури притягнення Голови Конституційного Суду України до 

дисциплінарної відповідальності, а також  визначення недоліків  законодавства 

у цій сфері. 

Доведено що Голова Конституційного Суду України є особливим 

суб’єктом відповідальності  і дисциплінарне  провадження  може  бути 

ініційоване,  якщо доведені випадки  грубої та невибачної непрофесійної 

поведінки, які завдають шкоди репутації всього суддівського корпусу.  

Визначено сутність і значення управлінської діяльності Голови 

Конституційного Суду України. Проаналізовано процедуру обрання та 

призначення судді, який посідає адміністративну посаду в Конституційному 

Суді України. Констатується відсутність чіткості й однозначності 

нормативного регулювання підстав і процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Голови Конституційного Суду України. Виявлено прогалини 

та колізії у законодавстві, яке регулює питання притягнення до 

відповідальності Голови Конституційного Суду України.  

Вивчено  практику Європейського Суду з прав людини та міжнародні 

стандарти в сфері судочинства, загальні основоположні принципи, які 

регулюють дисциплінарне провадження щодо суддів.Відзначено що  права 

судді щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, гарантовані 

Конвенцією, розвинені у практиці Європейського суду з прав людини  або 

містяться у міжнародних документах. 

 Наголошується, що нагальним є вдосконалення механізму спрямованого 

на конкретизацію процедурних аспектів притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Голови Конституційного Суду.  

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 І.М.Завгородньої 

№ 360-16/204  від 24.05.2019 р. стосовно конституційного подання  щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до 

структури (є частиною) релігійної організації ( об'єднання), керівний центр 

(управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом 

визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово 

окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року N 2662-VIII 

(Голос України від 26.12.2018, N 248)  

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  II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції«Духовна культура України перед викликами часу.(м. Харків, 16 

квітня 2019 р.). Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого); 

   Участь у Всеукраїнській Науково практичної конференції 

«Суперечності  взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві»(м.  Харків,30 травня 2019 р.  Національний юридичний 

університет України імені Ярослава Мудрого); 



Участь у Круглому  столі «Український конституціоналізм у сучасному 

вимірі» 24 червня 2019 року. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Національна Академія Правових Наук України, Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Участь у  Міжнародній науковій конференції«Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність».ХII Тодиківські читання. (1-2 

листопада 2019 року)Харків, Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність: 

Стаття: 

   Web of Science Bayrachnaya, LK; Nadtochiy, YV; Isaev, AN; Surenovna. The 

crimes that affect the animal and plant world: the problems of penalization. No 

Amazonia in vestiga.  Volume: 7, Issue: 16, Pages: 380-390.  Published: SEP-OCT 

2018). (0,3 друк. арк.);   

Тези: 

 Байрачна Л. К. Гідність людини: аксіологічний вимір та конституційне 

закріплення. Духовна культура України перед викликами часу : тези доп. 

учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 2019 р.) / [редкол.: 

А.П.Гетьман (голова), В.О.Лозовой, О.А.Стасевьска, О.В.Уманець]. - Харків : 

Право, 2019. - С. 47-50. (0,3 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Конституційно-правова відповідальність як імператив 

діяльності органів публічної влади.  Суперечності  взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф., 30 

травня 2019 р.  С. 123-127. (0,3 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Підготовка і прийняття Конституції  як   вимога 

легітимації Основного закону держави. Матеріали круглого столу «Український 

конституціоналізм у сучасному вимірі» 24 червня 2019 року. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна Академія 

Правових Наук України, Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – Х.: 2019.с.11-14.(0,3 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Релігійна свобода: український досвід    закріплений у 

законодавстві. Парадигми конституційного права: історія та сучасність. 

ХIIТодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (1-2 листопада 2019 року)/ За заг.ред. проф. 

А.П Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

– Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2018. С. 95-96.(0,2 друк. арк.). 

Підручник: 

Байрачна Л.К. Конституційне право України : підручник / Т. М. Слінько, 

Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.; за заг ред. Т. М. Слінько. – Харків: 

Право, 2019.  (авторські питання: 6.4. – у співавторстві з Летнянчиним Л.І., 9.4., 

14.5, 20.5.,  (1,7 друк.арк.) 

 

Посібник: 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038


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

Барабаш, Т. М. Слінько, Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін. – 6-є вид., переробл. та 

допов. – Х.: Право, 2019. – 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 було 

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

стипендії/премії). Не була 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. Не було 

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   ___ ______________  2019 р.) 

 

 

 


