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

Теоретичні основи конституційного реформування системи публічної влади, 1 друк. арк. 

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

Теоретичні основи конституційного реформування системи публічної влади, 1,8 друк. 

арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- встановлено, що академічна доктрина залишається «у форватері» офіційної 

конституційної доктрини, не маючи змогу запропонувати конституційному судочинству 

оригінальні підходи при вирішенні складних питань; 

- визначені основні напрямки підвищення функціональності інституту конституційної 

скарги в Україні через зміну інтепритаційних підходів судів загальної юрисдикції щодо 

розуміння сутності такої стадії юрисдикційного процесу, як «виконання судового 

рішення». 

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 у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

• Голова Науково-консультативної ради Конституційного Суду України; 

• Заступник голови робочої групи  з питань підготовки пропозицій щодо внесення 

змін до Конституції України Комісії з правової реформи при Президентові 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.  

− Взяв участь як спеціаліст у пленарному засіданні Великої палати Конституційного 

Суду України у справі за конституційним поданням 142 народних депутатів України 

щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули 

Конституції України. 

6.3.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Лекції практичним працівникам не 

читав. 
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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 місцевої ради, до складу інших органів місцевого самоврядування не 

входжу. 

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

проведення).  

• Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки Європейської Комісії „За 

демократію через право“ і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 

конституційному судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року). 

• Щорічна науково-практична конференція, присвячена Дню Конституції Литви 

«Конституційний принцип поділу влад» (23 жовтня 2020 року, м. Вільнюс, Литва, 

Університет Миколаса Ромеріса) 

• Міжнародна онлайн-конференція «Актуальні питання правової системи» (23 квітня 

2020 року, м. Рига, Латвія, Факультет права Університету Рижського університету 

імені Страдиня) 

• Слухання у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України на 

тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи» 

(11 листопада 2020 року) 

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

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Тези: 

1. Барабаш Ю. Роль академічної думки у формуванні офіційної конституційної доктрини: 

збірник матеріалів і тез Міжнародної онлайн-конференції «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії „За демократію через право“ і органів конституційної юстиції та проблеми 

тлумачення у конституційному судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року) / Київ : ВАІТЕ, 

2020. С. 39-44 (0,3 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science.  

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

даних. 

1. Iurii H. Barabash, Oleksandr V. Serdiuk, Volodymyr M. Steshenko. Ukraine in European 

Human Rights Regime: Breaking Path Dependence from Russia. The EU in the 21st Century  

Challenges and Opportunities for the European Integration Process. Political Science and 

International Relations : European Union Politics. Publisher Name Springer, Cham. 1st ed. 2020, 

X, 317 p. P. 247-270 (1,5 друк. арк.) 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редакційної колегії журналів  «Вісник Конституційного Суду України», «Право 

України», «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 у звітному періоді не був. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Прощаєва В.В. «Розвідувальні органи в 

системі державної влади: конституційно-правове дослідження» 

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

стипендії/премії). 

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. 

Не отримував. 

 

 

07.12.2020 р. 

 

Д.ю.н., професор кафедри                                                                       Юрій БАРАБАШ 

конституційного права України 

 


