
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 

1. Берченко Григорій Валерійович 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

«Конституційний розвиток в Україні в аспекті концепції установчої влади» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

«Конституційний розвиток в Україні в аспекті концепції установчої влади»  (1,7 друк. арк.). 

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

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

Стаття, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Доведено, що норми Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (Закон 

№ 317-VIII)  є передусім декомунізаційними, зважаючи на історичні реалії України, і ґрунтуються 

на підході, що отримав назву «озброєної демократії». Мова йде про наявність встановлених 

законом матеріальних (змістовних) обмежень на здійснення політичної дискусії (а не лише одних 

формальних процедурних вимог допуску до участі в політичному процесі). Такими обмеженнями 

Законом визнається заборона пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки. 

Обґрунтовано, що з формальної точки хору Конституція України у ст. 15 цілком допускає 

наявність обмежень щодо політичної діяльності, встановленої законом. Такими законами є Закон 

№ 317-VIII і Закон «Про політичні партії». Окрім формального критерію принципово важливою є  

легітимність мети Закону № 317-VIII. Доведено, що концепція озброєної демократії якраз і 

полягає в тому, щоб вивести з політичного поля партії, які посягають на конституцій цінності та 

встановити інші обмеження щодо політичної діяльності. Історично  комуністичний і націонал-

соціалістичний режими несли тоталітаризм і злочини цих режимів були неодноразово засуджені в 

світі. Тоталітаризм є прямо протилежним визнаним Україною принципом демократичної держави 

(ст. 1 Конституції України) і пропаганда тоталітарних режимів, отже, є антиконституційною, 

вочевидь, така пропаганда входить в суперечність  з конституційними цінностями української 

держави.  

Зроблено висновок про те, що Закон № 317-VIII спрямований на досягнення легітимної мети, є 

необхідним для подальшого демократичного поступу України. При цьому він не позбавлений 

окремих недоліків в частині дотримання в його окремих положеннях принципу верховенства 

права, пов’язаних і з вимогами  пропорційності та правової визначеності. 

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 здійснював 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

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 готував 

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

Не готував 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. 
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Не брав 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Не читав 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

- Відповідь на лист судді Конституційного Суду України Гультая М.М. від 03.01.2017 № 342-

16/6 (стосовно конституційності окремого положення частини дев’ятої статті 46 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року № 794-VII) – спільно з 

Є.В. Ткаченком. 

- Відповідь на лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19 жовтня 

2017 року № 1-2326/17-107 з приводу конституційного подання Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення 

частини першої статті 9 Конституції 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. 

7. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

- Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Конституція 

України в контексті сучасних конституційних парадигм: Х Тодиківські читання» (27-28 

жовтня 2017 р.) 

- XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» (8 груд. 2017 р.) 

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

надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

Берченко Г. В. Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти // Форум права: 

електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. ХХ–ХХ. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf (1,3 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей:  

Берченко Г.В. Декомунізація як елемент озброєної демократії // Конституція України в 

контексті сучасних конституційних парадигм : Х Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (27-28 жовт. 2017 р.) / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Права людини, 2017. – С. 40-42. (0,2 друк. арк.) 

Берченко Г.В.  Проблеми віднесення стенограми Кабінету Міністрів України до 

конфіденційної інформації  / Г. В. Берченко // Теорія та практика сучасної юриспруденції : 

матеріали XIV Всеукр. наук.-практич. конф. (8 груд. 2017 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2017. 

− С. 227-229 (0, 2 друк. арк.) 

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

Web of Science. 

Немає 

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

Наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща):  

Берченко Г. В. Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти // Форум права: 

електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. ХХ–ХХ. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf (1,3 друк. арк.) 

Міжнародна наукометрична база Scientific Indexing Services (SIS): 

Берченко Г. В. Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти // Форум права: 

електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. ХХ–ХХ. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf (1,3 друк. арк.) 

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

Не є  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не був 

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. 

Не отримував 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри   

конституційного права України                                         Г. В. Берченко                                  
 

 

 

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

___ ______________  2017 р.) 

 


