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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  

«Теоретико-практичні проблеми реалізації установчої влади в Україні» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

«Теоретико-практичні проблеми реалізації установчої влади в Україні»  (4,2 друк. арк.). 

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

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

Розділи підручника, статті, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Доведено, що тлумачення статті 151-2 Конституції України можливе за двома підходами. Перший - 

формальний. Принцип обов’язковості, остаточності і неоскаржуваності не поширюється на випадки його 

постанови та інші акти (ухвали, забезпечувальні накази). Питання щодо надання відповідним актам 

Конституційного Суду України статуту обов’язковості, остаточності і неоскаржуваності можливе лише 

після внесення змін до Конституції України або шляхом зміни законодавчого регулювання цього питання. 

Водночас в частині звільнення судді, щодо чого відповідно до Конституції України ухвалюється 

«рішення» (ч. 3 ст. 149-1), є підстави вважати, що воно може мати властивості обов’язковості, остаточності 

і неоскаржуваності. В такому випадку постає питання щодо визнання низки положень Закону України 

«Про Конституційний Суд України» неконституційними. Другий підхід, що є протилежним формальному, 

вимагає визнання обов’язковості, остаточності і неоскаржуваності щодо всіх актів КСУ, незалежно від їх 

форми і, відповідно, означає розширювальне тлумачення статті 151-2 Конституції України. 

Обґрунтовано, що у  висновках Конституційного Суду України на  законопроекти щодо внесення 

змін до Конституції України часто йдеться про повноваження і статус органів державної влади і досить 

опосередковані обмеження прав людини. Причому Суд часто використовує конструкцію «можуть 

призвести до обмеження прав», «опосередковано може призвести до обмеження права», а не констатує 

факт скасування або обмеження прав пропонованими змінами. КСУ робить припущення про можливість 

обмеження, що юридично дорівнює самому обмеженню і робить висновок про порушення ч. 1 статті 157. 

Іноді – за наявності схожої аргументації («може призвести до … обмеження конституційних прав 

громадян») КСУ просто констатує це як своє занепокоєння в мотивувальній частині рішення і робить 

протилежний висновок – зміни відповідають статтям 157 і 158. Все залежить від того, чи схиляються судді 

до судового активізму, чи до самообмеження, не кажучи про глибинні причини різного підходу до 

висновків. Проте найяскравіший приклад суддівського активізму – закриття провадження у випадку 

«неузгодженості» змін, а також їх «блокування» через суперечність іншим статтям Конституції України. 

Зауважимо, що починаючи з 2015 року взагалі не надав жодного негативного (хоча б частково) висновку 

на законопроект про внесення змін до Конституції України, обмежуючись час від часу тим, що він сам 

називає «застереженнями». Починаючи з цього періоду загалом почався період «стриманості» в діяльності 

українського КСУ, принаймні в частині надання висновків на законопроекти про винесення змін до 

Конституції України (останнього разу – у висновку від 16 липня 2015 року КСУ зробив висновок про 

неможливість бути предметом регулювання законопроекту про внесення змін до Конституції України 

окремих положень його розділу «Прикінцеві положення» через порушення принципу верховенства права). 

Зроблено висновок про те, Конституційний Суд України найчастіше відмовляє у відкритті 

конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами на підставі п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону 

«Про Конституційний Суд України». Типовими випадками, які колегії та сенати кваліфікують як 

порушення є: 1. Цитування без аргументації; 2. Аргументація щодо неконституційності окремої норми, а 

не всього закону; 3. Незгода з судовим рішенням чи законодавчим регулюванням; 4. Посилання лише на 

рішення Європейського суду з прав людини; 5. Відсутність законодавчого регулювання та законодавча 

неузгодженість, неоднозначність; 6. Відсутність демонстрації зв'язку норми закону з обмеженням права; 7. 

Доведення неоднозначності застосування норми; 8. Предметом скарги є інші акти (а також дії або 

бездіяльність), а не закон. Позиція самообмеження, яка є цілком доречною щодо конституційних подань і 

звернень виглядає занадто формальною при розгляді конституційних скарг. Конституційна скарга значною 

мірою розглядається конституцієдавцем і законодавцем з позицій суспільного значення, суспільного 

інтересу, характеризується спрямуванням на захист прав людини. КСУ при розгляді конституційної скарги 
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вправі визнати норму конституційною, а також дати оцінку її практиці тлумачення, що може не 

відповідати Конституції. 

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. 

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 КСУ Завгородньої І.І. щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 

Конституції України, а також інших питань, порушених у конституційному поданні 49 народних 

депутатів України від 24 червня 2019 р. № 044/19-2-0018; 

- Відповідь на запит Національної Академії правових наук України щодо наукового висновку стосовно 

застосування при вирішенні спорів в адміністративних судах норми частини 4 статті 7 Кодексу 

адміністративного судочинства України (спільно з В.М. Гаращуком і Т.М. Слінько). 

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). 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення»: (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). 

- круглий стіл кафедри конституційного права України «Український конституціоналізм у сучасному 

вимірі» (червень 2019 р.) 

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

конституційного права: історія і сучасність: ХIІ Тодиківські читання» (1-2 листопада 2019 

р., м. Харків) 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Підручник: 

   Берченко Г.В. Конституційне право України : підручник / Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. 

Веніславський та ін.; за заг ред. Т. М. Слінько. – Харків: Право, 2019.  (авторські питання: 2.1-2.4, 9.1, 9.3, 

9.5-у співавторстві зі Слінько Т.М.), 16.4, 22.1.-22.4 – у співавторстві з Ткаченко Є.В.) –  (2 друк. арк.)    

Статті: 

-Yurii Barabash, Hryhorii Berchenko. Freedom of Speech Militant Democracy: The History of Struggle 

against Separatism and Communism in Ukraine// Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Baltic 

Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 3-24 ( 0,5 друк. арк..); 
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- Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: 

теоретико-практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-114. (у співавт. з Є.В. 

Ткаченко) (0,5 друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і висновків Конституційного 

Суду України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 

58. – 2019. – С. 67-72  (0,6 друк.арк.) 

 

Тези наукових доповідей:  

- Берченко Г.В. Вдосконалення процедури внесення змін до Конституції України  // Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. 

наук. пр. матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 200-203.  (0,2 друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Природа Конституції України як акта установчої влади  // Матеріали круглого 

столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. - С. 21-23 

(0,2 друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Конституційний контроль за установчою владою в Україні: питання 

обмеження прав людини // ХIІ Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. 

(1-2 лист. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Права людини, 2019. –         

С.110-112 (0,2 друк. арк.) 

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

Science. 

 Yurii Barabash, Hryhorii Berchenko. Freedom of Speech Militant Democracy: The History of Struggle 

against Separatism and Communism in Ukraine// Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Baltic 

Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 3-24 ( 0,5 друк. арк..) 

 

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

Міжнародна наукометрична база даних «HeinOnline» (США) 

Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-

практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-114. (у співавт. з Є.В. Ткаченко) (0,5 друк. 

арк.) 

Міжнародна наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США) 
Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-

практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-114. (у співавт. з Є.В. Ткаченко) (0,5 друк. 

арк.) 

База даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США) 
Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-

практичні аспекти  Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-114. (у співавт. з Є.В. Ткаченко) (0,5 друк. арк.) 

База даних періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США) 
Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-

практичні аспекти // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-114. (у співавт. з Є.В. Ткаченко) (0,5 друк. 

арк.) 

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Варшава, 

Польща) 
- Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-

практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-114. (у співавт. з Є.В. Ткаченко) (0,5 

друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і висновків Конституційного 

Суду України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 

58. – 2019. – С. 67-72 (0,6 друк.арк.) 

 

Немає 

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

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

Не є 

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


 4 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не був 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
Відгук на автореферат Бернацького Богдана Віталійовича на тему: «Формування української моделі 

заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» (спільно з Б.С. 

Мохончуком). 

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. 

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну 

діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

______________  2019 р.) 

 

 



 5 

Додаток 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових 

видань України: 

- Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в 

Україні: теоретико-практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 12. – С. 92-

114. (у співавт. з Є.В. Ткаченко) (0,5 друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і 

висновків Конституційного Суду України // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – № 58. – 2019. – С. ХХ-ХХ (0,6 д.а.) 

 - Берченко Г.В. Попередній контроль за змінами Конституції: юридичні позиції 

Конституційного Суду України // Право і суспільство. – № 6. – 2019. - С. ХХ-ХХ  

(0,7 друк. арк.) 

360 

7 

Публікація підручника: 

Конституційне право України / За ред. Т.М. Слінько. – Х.: Право, 2019  (2 друк. 

арк.)  

100 

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) з 

виступом на відповідному заході, що проходив в Україні: 

Берченко Г.В. Природа Конституції України як акта установчої влади  // 

Матеріали круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». 

– Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 21-23 (0,2 друк. арк.) 

40 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без 

виступу на відповідному заході, що проходив в Україні: 

- Берченко Г.В. Вдосконалення процедури внесення змін до Конституції України  

// Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр. матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків: Право, 2019. – С. 200-203.  (0,2 друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Конституційний контроль за установчою владою в Україні: 

питання обмеження прав людини // ХIІ Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнар. наук. конф. (1-2 лист. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Права людини, 2019. –  С. 110-112 (0,2 друк. арк.) 

40 

16 

Рецензування навчального посібника:  

Ткаченко Є.В. Правовий захист прав етнічних та мовних меншин: навчальний 

посібник / Є.В. Ткаченко. – Х.: ФОП Лисенко І.Б., 2018. – 315 с. 0,2 д.а.-  6  годин 

Рецензування наукових статей: 

- двоє статей, поданих до публікації в журнал «Право України» (на умовах 

сліпого анонімного рецензування, право розголошувати назви статей не маю) 

(спільно з Ю.Г. Барабашем) 0.4 д.а. – 12 годин  

- двоє статей, поданих до публікації в журнал «BALTIC JOURNAL OF 

EUROPEAN STUDIES» (на умовах сліпого анонімного рецензування, право 

розголошувати назви статей не маю) (спільно з Ю.Г. Барабашем) 0.2 д.а. – 6 

годин 

Рецензування автореферату:  

Бернацький Богдан Віталійович: «Формування української моделі заборони 

політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик», поданий на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 

«Міжнародне право» (спільно з Б.С. Мохончуком)  0,2 д.а.– 6 годин 

30 



 6 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки статей: 

- Швая С., Рудик А.  «Проблема розвитку і реалізації трансплантології в 

Україні» 

- Кенева О. «Конституційне право на сексуальну орієнтацію» 

- Дерев’янко С. «Право на опір гнобленню» 

- Гриценко М. «Редагування» ДНК людини: необхідність чи 

зазіхання на людські права?» 

- Мустафаєва  С. «Деякі аспекти розуміння права на життя людини» 

 

150 

20 

Надання науково-практичних висновків на запити:  

- Відповідь на лист судді КСУ Завгородньої І.І. щодо офіційного тлумачення 

положень статті 151-2 Конституції України, а також інших питань, 

порушених у конституційному поданні 49 народних депутатів України від 

24 червня 2019 р. № 044/19-2-0018; 

- Відповідь на запит Національної Академії правових наук України щодо 

наукового висновку стосовно застосування при вирішенні спорів в 

адміністративних судах норми частини 4 статті 7 Кодексу 

адміністративного судочинства України (спільно з В.М. Гаращуком і Т.М. 

Слінько). 
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