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1. Берченко Григорій Валерійович  

2.  Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

К.ю.н., доцент кафедри конституційного права України 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької 

роботи  

Установча влада: історичний розвиток і основні сучасні концепції (1,5 

друк. арк.). 

4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи  

Установча влада: історичний розвиток і основні сучасні концепції  (1,7  

друк. арк.). 

4.1  Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукової статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Статті,тези 

4.2  Наукова новизна отриманих результатів  

Зроблено висновок про те, що на сьогодні існують формальні 

аргументи на користь положення про невідповідність Закону «Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України» від  21.02.2014 року 

і постанови «Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, 

із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 

року № 2222–IV, від 1 лютого 2011 року № 2952–VI, від 19 вересня 2013 року 

№ 586–VII» від 22.02.2014 року Конституції України – з процедурних 

причин. З іншого боку, ці акти розглядаються передусім у матеріальному 

аспекті як прояв установчої влади народу і визнаються легітимними. 

Досліджено зв'язок концепції установчої влади із відновленням тексту 

Конституції України 30 вересня 2010 року Конституційним Судом України, а 

також українським парламентом 21-22 лютого 2014 р.  

Доведено, що підтвердження конституційності трансформацій 2014 

року чи відповідне самоусунення КСУ, у разі звернення з відповідним 

поданням, не зможе остаточно розв’язати проблему легітимності чинного 

конституційного тексту. Ідеальним виходом у цьому випадку була би нова 

конституційна реформа, проведена із дотриманням існуючої процедури, і яка 

би дозволила все почати «із чистого аркушу», «стерти» з конституційного 

тексту шлейф подій 2004, 2010 і 2014 років. Важливим процесом було би 

також втілення в тексті реформованої Конституції способів реалізації 



інституційної установчої влади в майбутньому, а саме чітких механізмів 

внесення змін до Конституції України і прийняття нової Конституції, які би 

обов’язково передбачали процедури народної легітимації. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів.  

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  

Не готував  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. Не готував  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради. Не працював  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади.  

Не працював  

6. Зв'язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. Не здійснював  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів. Не готував  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. Не готував  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не здійснював  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Н. К. Шаптали 

стосовно конституційності Закону України від 4 лютого 2015 р. № 144-VIII 

«Про позбавлення В. Януковича звання Президента України»  (спільно з Л.І. 

Летнянчиним) 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не є  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення).  

VI Всеукраїнська науково-практична  конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» (2 лист. 2015 р.), м. Харків 

IV Міжнародна науково-практична  конференція «Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (26 трав. 2016 

р.), м. Полтава 

Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія сучасного 

українського конституціоналізму» (15 червня 2016 р.), м. Харків  



Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і 

студентів «Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 

України» IX Тодиківські читання (4-5 листоп. 2016 р.), м. Харків. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р., їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

Берченко Г. В. Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції 

установчої влади / Г. В. Берченко // Форум права. – 2016. – № 4. – С. ХХ–ХХ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf  (1 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей:  

Берченко Г.В.  Проблеми реалізації установчої влади в Україні [Текст] / 

Г. В. Берченко // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VI 

Всеукр. наук.-практич. конф. (2 лист. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. - Харків : 

ФОП Бровін О. В., 2015. − С. 227-229 (0, 25 друк. арк.) 

Берченко Г.В. Відновлення дії тексту Конституції України в контексті 

концепції установчої влади [Текст] / Г. В. Берченко // Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. 

доп. і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / 

Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ держав. буд-ва та місцевого самоврядування, Асоціація 

випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". − Харків : Права людини, 2016. − 

С. 8-12 . (0, 25 друк. арк.) 

Берченко  Г. В.    Конституція України як прояв установчої влади народу 

(«Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія сучасного 

українського конституціоналізму») / Г. В. Берченко // Вісник національної 

академії правових наук України. – 2016. – № 2. – С. 214-215 (0,1 друк. арк.) 

Берченко  Г. В.    Позбавлення звання Президента України: теорія та 

практика застосування  [Текст] / Г. В. Берченко, Л.І. Летнянчин // Принципи 

сучасного конституціоналізму та Основний Закон України : ІХ Тодиків. 

читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, 

аспірантів і студентів (4-5 листоп. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Права людини, 2016. – С. 189-191. (0,1 друк. арк.) 

9.1. −  

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

Не є  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був  

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3c.%3eA=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%92.$%3C.%3E%29
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3c.%3eA=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%92.$%3C.%3E%29


13.Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

кандидатські 

Постол К.А. «Правові механізми взаємодії інститутів громадянського 

суспільства і держави», поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право.  

докторські 

− 

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 Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору  

 Не брав 

18.Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році  

 Не отримував 

 

 


