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1. Берченко Григорій Валерійович 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

«Конституційний процес на сучасному етапі в Україні» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

«Конституційний процес на сучасному етапі в Україні»  (1,8 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 доктрина установчої влади в Україні має будуватися на відповідних концептах, 

які завдячують своїй появі зародження конституціоналізму в світі як такого і революційних подій, 

передусім у Франції ХVIII ст. Вважаємо, що український концепт установчої влади має 

ґрунтуватися на фундаментальних розробках Карла Шмітта, Ж-П. Жакке, Ендрю Арато та інших 

вчених та має пов’язуватися із процесом ухвалення Конституції та внесенням до неї змін.   При 

цьому установча влада є одночасно науковою концепцією, яка пояснює і певним чином легітимує 

відповідні суспільні вища. Мова йде про виокремлення первісної і інституційної установчої влади 

народу. Первісна установча влада близька концептуально до суверенної диктатури (за К. Шмітом). 

Широке розуміння установчої влади і її змішування з народним суверенітетом видається 

недостатньо обґрунтованим, натомість мова повинна йти виключно про прийняття конституції і 

внесення до неї змін. 

Обґрунтовано, що практика внесення змін до Конституції України показала неузгодженість в 

розумінні первісної і інституційної установчої влади. Мова йде про конституційну реформу 2004 

р., втручання в цю реформу Конституційним Судом України у 2010 році і її повернення 

парламентом у 2014 році. У 2004 році критики зауважували, зокрема, про узурпацію установчої 

влади парламентом, у 2010 році – Конституційним Судом України і в 2014 році – знову 

парламентом. Причому за критичної оцінки тричі все відбувалося всупереч встановленим 

процедурам здійснення інституційної установчої влади. Отже, подальші доктринальні 

дослідження установчої влади є вкрай необхідними, заради недопущення таких випадків у 

майбутньому.  

Зроблено висновок про те, що однією з ключових проблем звільнення суддів 

Конституційного Суду України у 2014 році є можливе порушення Верховною Радою України 

навіть не національного українського законодавства, а ст. 6 Європейської конвенції про захист 

прав і свобод людини 1950 р. У рішенні від 09 січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти 

України» Європейський суд з прав людини піддав критиці процедуру притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності парламентом на парламентському комітеті та пленарному 

засіданні, зазначивши, що пленарне засідання не було належним місцем для розгляду питань 

факту та права, оцінки доказів та юридичної кваліфікації фактів.  

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. 
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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. 

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 звернення голови підкомітету з питань запобігання і протидії політичній 

корупції, народного депутата України Юрія Буглака №461/2018/04-03 від 16 квітня 2018 р. 

щодо наукового обґрунтування до розробки проекту закону України (стосовно 

встановлення напрямків, за якими політичні партії можуть або не можуть використовувати 

кошти державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності) − спільно з Т.М. 

Слінько, Б.С. Мохончуком; 

- Відповідь на лист судді Конституційного Суду України Шаптали  Н.К. від 16.07.2018 р. № 

345-16/2335 стосовно оцінки аргументів, висловлених у конституційному поданні  45 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

пункту шостого частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2017 

№ 1556-VII. 

- Відповідь на звернення першого заступника голови комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти О.В. Співаковського з приводу аргументації стосовно 

неконституційності Закону «Про освіту»,  від 04-23/17-1100  – спільно з Є.В. Ткаченком. 

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: ХI Тодиківські читання» (26-27 

жовтня 2018 р., м. Харків) 

- Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Юридична осінь 2018 року»  (14 листоп. 

2018 р. м. Харків) 

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

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

Статті: 

Berchenko H., Fedchyshyn S. Сonstituent power: the theory and practice of its implementation in 

Ukraine  Russian Law Journal.  2018.  № 6(4).   P. 37-61.  (1,2 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей:  

Берченко Г.В. Перспективи впровадження дистанційного навчання  Освітні технології та 

педагогічний етос. Частина 2: тези доповідей та повідомлень учасників ХІ конференції школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за 

заг. ред. В.В. Комарова.  Х. Нац. юрид. уг-т іменя Ярослава Мудрого, 2017.  С. 3-5. (0,2 друк. арк.) 

Берченко Г.В. Звільнення суддів Конституційного Суду України за порушення присяги: 

судова практика   Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХI Тодиків. читання : 

зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2018 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого.  Харків : Права людини, 2018.  С. 216-218. (0,2 друк. арк.) 

Берченко Г.В. Інституційна установча влада і Конституція України Юридична осінь 2018 

року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих учених : 14 листоп. 

2018 р. м. Харків / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Рада 

молодих учених, Студент. наук. т-во.  Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2017.  С. 3-7. (0,2 

друк. арк.) 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

Наукометрична база Scopus:  

Berchenko H., Fedchyshyn S. Сonstituent power: the theory and practice of its implementation in 

Ukraine  Russian Law Journal.  2018.  № 6(4).   P. 37-61.  (1,2 друк. арк.) 

Наукометрична база Web of Science: 

Berchenko H., Fedchyshyn S. Сonstituent power: the theory and practice of its implementation in 

Ukraine  Russian Law Journal.  2018.  № 6(4).   P. 37-61.  (1,2 друк. арк.) 

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

Немає 

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 

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

Відгук на автореферат О.В. Стрельцової «Конституціоналізація процесу асоціації з 

Європейським Союзом»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право   (спільно з Ю.Г. Барабашем). 

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 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

