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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Барабаш Юрій Григорович. 

2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Розуміння та значення 

принципу поділу влади в сучасній академічній та вітчизняній офіційних конституційних 

доктринах (1,5 друк.арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Розуміння та значення 

принципу поділу влади в сучасній академічній та вітчизняній офіційних конституційних 

доктринах (2, 4 друк.арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Розділ монографії, наукові 

статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проаналізовано судову практику з питань застосування Рішень Конституційного Суду України у 

справах за конституційними скаргами громадян та юридичних осіб. Проілюстрована практика 

застосування конституційними судами зарубіжних держав інституту конституційної скарги із 

відповідною диференціацією залежно від застосованого типу скарги. Для формування повноцінного 

бачення варіантів вирішення проблеми використані рекомендації та висновки Венеційської комісії 

та юридичні позиції Європейського суду з прав людини. 

Аналізується ефективність реалізації інституту конституційної скарги в Україні в контексті 

перегляду судових рішень за виключними обставинами, відшкодування шкоди, завданої 

неконституційними актами, зворотної сили рішень Конституційного Суду України, забезпечення 

балансу із принципом res judicata. 

Доведена необхідність наданні при перегляді судових рішень пріоритетного значення правовій 

визначеності у справах, де відносини між сторонами носять горизонтальний характер, та захисту 

прав скаржника у відносинах вертикального формату, де однією зі сторін виступає держава. 

Проаналізовано можливі механізми реалізації норми ч.3 ст. 152 Конституції України, якою 

передбачене відшкодування школи, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що 

визнані неконституційними. 

Висвітлено розвиток офіційної конституційної доктрини України. На прикладі доктрин 

«установчої влади народу», «політичного питання», «обмеженого правління» та «дружнього 

ставлення до міжнародного права» спробували продемонструвати непростий шлях кристалізації в 

правозастосовній практиці та академічній думці уявлень про згадані політико-правові інститути та 

явища.  

Обгрунтовано можливість формування в Україні доктрини «конституційної ідентичності», 

основою формування якої можуть стати юридичні позиції, висловлені  Конституційним Судом 

України у Висновку від 24 грудня 2019 року №9-в/2019, який стосувався законопроєкту про 

внесення змін до Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення 

повноважень народного депутата України). 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 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: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

Не готував. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Не розробляв. 

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. 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 наукова конференція : Сучасні конституційні доктрини : проблеми формування 

та застосування в юрисдикційній практиці: XIV Тодиківські читання (м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 11 червня 2021 року); 

• Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 25-ї річниці Конституції України (м. 

Київ, 24 червня 2021 р.); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Конституція 1996 року: Україна в системі 

координат європейського конституціоналізму» (м. Київ, 24 червня 2021 р.); 

• V Харківський міжнародний юридичний форум (2-24 вересня 2021 року): Сателітний захід 

«Європейські цінності та конституційне правосуддя» (м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 20 вересня 2021 року). 

• Круглий стіл «Розробка майбутньої демократичної конституції Білорусі – уроки Східного 

сусідства» (Стокгольм, Швеція, 6 жовтня 2021 р.) 

• Міжнародний семінар з конституційної реформи у Республіці Білорусь (Відень, Австрія, 18 

листопада 2021р.) 

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

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

Підручники: 

1) Конституційне право: підручник / за загальною редакцією М.І. Козюбри. / Ю.Г. Барабаш, 

О.М. Бориславська, В.М. Венгер, М.І. Козюбра, О.М. Лисенко, А.А. Мелешевич. Київ. 

ВАІТЕ, 2021. 528 с. (особистий внесок 3, 6 друк. арк.) 

2) Барабаш Ю.Г., Летнянчин Л.І. Офіційна конституційна доктрина України: ґенеза та 

сучасний стан. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку 

: монографія / редкол.: О. В. Петришин (голова редкол.), В.А. Журавель (заст. голови 

редкол.), Н. С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. 

Харків. Право, 2021. С. 115 – 137 (усього 1,8 друк. арк., особистий внесок 0,8 друк. арк.); 

3) Барабаш Ю.Г. Берченко Г.В. Ефективність індивідуальної конституційної скарги як засобу 

захисту прав особи в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2021. № 5. С. 9-21. 

(0,5 друк. арк., особистий внесок 0,25 друк. арк.). 

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

Web of Science (окремо). 

1) Barabash, Y. G., Danilyan, O. G. (2021). Yaroslav Mudryi National Law University ‒ the leading 

law institution of Ukraine. Amazonia Investiga, 10(37), С. 7-8 (особистий внесок 0,1 друк. 

арк.). https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.0 (Web of Science) 

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

1) Barabash Iu., Mokhonchuk B. The principle of the law-governed state in the constitutional 

doctrine of Ukraine. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija 

Publishing”, 2021. 162 р. (P. 45-61). Барабаш Ю.Г., Мохончук Б.С. Принцип правової 

держави в конституційній доктрині України. Новий шлях до права. Колективна 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.0
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монографія/ Кер. авт. колективу А.О. Селіванов. Київ. Логос 2021. 208 с. (С. 49-

66, особистий внесок 0,5 друк. арк.) (Index Copernicus); 

2) Барабаш Ю. Г. Засіб захисту прав vs. юридична визначеність» як дилема вітчизняної 

офіційної конституційної доктрини в контексті функціонування інституту індивідуальної 

скарги. Український часопис конституційного права. №4. 2020. С. 47-60. URL: 

https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-

dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/ (дата звернення: 22.11.2021 р.) (0,6 друк. арк.) (Index 

Copernicus) 

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 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Офіційний опонент захисту дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Різника С. В. «Конституційність нормативних 

актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні». Спеціальність 12.00.02 

– конституційне право; муніципальне право (26 березня 2021 року, спеціалізована вчена рада Д 

26.236.03) 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Не готував. 

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. Не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

• Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України №526/2021 від 8 жовтня 

2021 р.) 

 

22.11.2021 р. 

 

Д.ю.н., професор кафедри                                                                       Юрій БАРАБАШ 

конституційного права України 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № 4 від                   

29 листопада 2021 р.) 

 

https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/
https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/

