
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Берченко Григорій Валерійович 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

«Конституційний контроль за установчою владою: практика зарубіжних країн і України» (1,5 

друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

«Конституційний контроль за установчою владою: практика зарубіжних країн і України»  (3,45 

друк. арк.). 

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

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

Статті, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Доведено, що нині сформувалася значна практика участі органів конституційної юрисдикції у 

розгляді у форму попереднього або наступного контрою за законопроектами/законами про 

внесення змін до конституції. Водночас цей підхід має свої позитивні і негативні сторони. При 

цьому в деяких країнах панує доктрина заперечення юрисдикції органу конституційного контролю 

щодо відповідних актів про внесення змін до конституції.. 

Обґрунтовано, що лише в деяких країнах конституційний суд має право брати участь в 

процедурі внесення змін до конституції. Попередній контроль є доволі рідкісним процедурним 

механізмом.  У правовій доктрині і в практиці органів конституційного контролю різних країн 

сформувалось два різних підходи щодо наступного контролю. Відповідно до першого підходу 

орган конституційного контролю не наділений повноваженнями перевірки законів про внесення 

змін до конституції (Франція, Бельгія, Мексика). Протилежний підхід полягає у наявності права 

органу конституційного контролю перевіряти конституційність закону про внесення змін до 

Конституції (Молдова, Німеччина). 

Зроблено висновок про те, що досвід наступного контролю за законом про внесення змін до 

Конституції є вкрай важливим для того, щоб зробити висновки щодо юридичної позиції КСУ в 

рішенні від 30 вересня 2010 року, щодо інтерпретації якої до сих пір точаться активні і гострі 

дискусії. Важливим є передусім позиція відносно того, що апріорі наявність або відсутність права 

наступного конституційного контролю за внесенням змін до конституції відрізняється залежно від 

конституційного регулювання і позиції самого органу конституційного контролю з цього приводу 

у відповідній країні. Таким чином, скоріше варто аналізувати не саме право щодо такого 

контролю, заперечуючи (чи схвалюючи) його апріорі, а механізм його реалізації, а також можливі 

юридичні проблеми в цьому плані. 

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 
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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 Мойсика В.Р. від 07.09.2020 р. № 356-005-16/3486  з приводу 

питань, порушених в конституційному поданні від 22.07.2020 р. щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Закону України «Про Вищий антикорупційний 

суд»; 

- Відповідь на депутатське звернення народного депутата України Буймістер Л.А. від 30.07.2020 р. № 

(04-16)0796 (разом з Є.В. Ткаченком, А.М.Ісаєвим, Ю.М. Походзіло, А.П. Гетьманом). 

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). 

- IV Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» (16 жовтня 2020 р., м. Чернівці). 

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

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

Статті у фахових виданнях, категорія «Б»: 

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

Конституційного Суду України // Право і суспільство. –   № 6-1. –  2019. – С. 9-16  (0,7 друк. 

арк.) 

- Берченко Г.В.  Установча влада і набуття чинності Конституцією України // Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. –  2020. –   № 4. –  С. 20-28 (0,5 

друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Конституційний контроль за внесенням змін до конституції: зарубіжний 

досвід // Публічне право. –  2020. –  № 3. – С. 15-24 (0,5 друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Конституційне право на опір // Проблеми законності. –  2020. –  № 4. – С. 14-

30  (0,7 друк. арк.) 

- Кузьменко  О.В.,  Берченко   Г.В.  Статус Конституційного Суду України як судового 

органу влади // Прикарпатський юридичний вісник. –  2020. –    № 4. –  С. 6-10 (0,25 друк. 

арк.) 

Статті у виданнях, що не входять до переліку фахових: 

- Берченко Г. Право НАБУ обращаться в суд с исками о признании сделок 

недействительными противоречит Конституции: возможен ли пересмотр решения суда? // 

Бухгалтер. – № 47. – 2019. – С. 14-15. (0,3 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей:  

- Берченко Г.В.  Концепція войовничої демократії в рішенні Конституційного Суду України від 16 

липня 2019 року № 9-р/2019 // Юридична осінь 2019 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. 

учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 29 листоп. 2019 р.) / за заг. ред. 

А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2019. – С. 31-35. (0,25 

друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Дієвість конституційної скарги крізь призму перегляду судових рішень за 

виключними обставинами // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: 

Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк 

(голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. С. 178-180  (0,25 

друк. арк.) 
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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. 

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

Польща) 

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

Конституційного Суду України // Право і суспільство. –   № 6-1. –  2019. – С. 9-16  (0,7 друк. 

арк.) 

- Берченко Г.В.  Установча влада і набуття чинності Конституцією України // Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. –  2020. –   № 4. –  С. 20-28 (0,5 

друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Конституційний контроль за внесенням змін до конституції: зарубіжний 

досвід // Публічне право. –  2020. –  № 3. – С. 15-24 (0,5 друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Конституційне право на опір // Проблеми законності. –  2020. –  № 4. – С. 14-

30  (0,7 друк. арк.) 

- Кузьменко  О.В.,  Берченко   Г.В.  Статус Конституційного Суду України як судового 

органу влади // Прикарпатський юридичний вісник. –  2020. –    № 4. –  С. 6-10 (0,25 друк. 

арк.) 

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

Рецензент наукового збірника «Проблеми законності».  

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 Федоренко Тетяни Анатоліївни: «Механізм участі громадськості в 

формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні», поданий на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 

«Механізми державного управління». 

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 

 

 

26.11.2020 р.                                                                 Доцент кафедри  

                                                                                       конституційного права України 

                                                                                       Берченко Г. В. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Додаток 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових 

видань України: 

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

позиції Конституційного Суду України // Право і суспільство. –   № 6-1. –  

2019. – С. 9-16  (0,7 друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Конституційний контроль за внесенням змін до 

конституції: зарубіжний досвід // Публічне право. –  2020. –  № 3. – С. ХХ 

(0,5 друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Установча влада і набуття чинності Конституцією України 

// Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. –  

2020. –   № 4. –  С. ХХ (0,5 друк. арк.) 

- Берченко Г.В.  Конституційне право на опір // Проблеми законності. –  

2020. –  № 4. – С. ХХ  (0,7 друк. арк.) 

- Кузьменко  О.В.,  Берченко   Г.В.  Статус Конституційного Суду України 

як судового органу влади // Прикарпатський юридичний вісник. –  2020. –    

№ 4. –  С. ХХ (0,25 друк. арк.) 

530 

4 

Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку наукових 

фахових видань України: 

Берченко Г. Право НАБУ обращаться в суд с исками о признании сделок 

недействительными противоречит Конституции: возможен ли пересмотр решения 

суда? // Бухгалтер. – № 47. – 2019. – С. 14-15. (0,3 друк. арк.) 

25 

15 

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

виступу на відповідному заході, що проходив в Україні: 

- Берченко Г.В.  Концепція войовничої демократії в рішенні Конституційного 

Суду України від 16 липня 2019 року № 9-р/2019 // Юридична осінь 2019 року: зб. 

тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

учених (Харків, 29 листоп. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2019. – С. 31-35. (0,25 друк. арк.) 

- Берченко Г.В. Дієвість конституційної скарги крізь призму перегляду судових 

рішень за виключними обставинами // Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 

16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) 

та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. С. 178-180  (0,25 друк. арк.) 

40 

16 

Рецензування наукових статей: 

- п’ять  статей, поданих до публікації в збірник «Проблеми законності» (на 

умовах сліпого анонімного рецензування, право розголошувати назви статей не 

маю)  0.5 д.а. – 15 годин 

 Рецензування автореферату:  

Федоренко Тетяна Анатоліївна : «Механізм участі громадськості в формуванні та 

реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні», поданий на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»  0,2 д.а.– 6 годин 

21 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки статей: 

- Пащенко А.С., Небогатікова  С.Г. «До питання про право на людську 

гідність» 

- Кенева О. «Щодо особливостей правового регулювання прав сіамських 

близнюків.» 

- Ситенька О.С. Макарчук Ю.В.  «Домашнє насильство у сучасній сім’ї» 

- Цюпка Б.М. «Правовий режим надзвичайного стану в умовах пандемії 

140 



 5 

коронавірусу: законодавче регулювання в Україні» 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки статей: 

- Логойко О. «Конституційно-правове регулювання права на свободу думки 

і свободу масової інформації». 

20 

Надання науково-практичних висновків на запити:  

- Відповідь на лист судді КСУ Мойсика В.Р. від 07.09.2020 р. № 356-005-

16/3486  з приводу питань, порушених в конституційному поданні від 

22.07.2020 р. щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». 

- Відповідь на депутатське звернення народного депутата України Буймістер 

Л.А. від 30 липня 2020 р. № (04-16)0796 (разом з Є.В. Ткаченко, 

А.М.Ісаєвим, Ю.М. Походзіло, А.П. Гетьманом). 

120 

 
                                                                                                                    УСЬОГО:                    876 

 


