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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

«Незмінювані конституційні положення крізь призму концепції конституційної ідентичності» 

(1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

«Незмінювані конституційні положення крізь призму концепції конституційної ідентичності»  

(9,3 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 преамбула кожної конституції (в разі ї наявності) може відігравати різну роль в 

правовій системі в силу специфіки юридичної техніки. Звичайно, це не виключає певних науково-

теоретичних узагальнень, проте все одно вони мають враховувати особливості національної 

конституційно-правової практики. Зарубіжний досвід, хоч і в одиничних випадках, загалом, 

демонструє принципову можливість внесення зміни до преамбули конституції. Інша справа, що 

кожен такий випадок був унікальним і зміни преамбули мали досить значуще обґрунтування через 

історичні причини (ФРН, Латвія) або вписувалися у вже існуючі доктринальні конструкції 

(Франція). При цьому, наприклад, Австралія, до сих пір не може вирішити проблему преамбули 

свої конституції. Звичайно, вносячи зміни до преамбули, ми тим самим, прямо чи опосередковано, 

очікуємо певних нормативних наслідків таких змін. Саме цей дискурс щодо нормативних 

наслідків і стримує довгий час Австралію від оновлення (створення) преамбули конституції. В 

Україні ж внесення змін преамбули Конституції відбулося відносно легко, хоч, звичайно, не всі 

судді КСУ, парламентарі і юристи підтримали цю ідею. При цьому до сих пір питання 

нормативного значення преамбули  так достеменно і не з’ясовано. 

Обґрунтовано, що поширення популізму, що може охоплювати різну палітру політичних сил і 

поглядів, є справжньою проблемою. Загальною ознакою популізму варто визнати антиплюралізм. 

При цьому популізм втілює свої антиплюралістичні погляди в конкретних юридичних механізмах, 

пов’язаних із особливим трактуванням і використанням концепцій народного суверенітету, 

установчої влади і конституційної ідентичності. Часто популістські лідери і сили намагаються 

підкорити антиплюралістичній логіці і безпосередньо собі судову владу. Досвід зарубіжних країн, 

передусім, Угорщини і Венесуели, мають продемонструвати небезпеки, які потенційно можуть 

очікувати в цьому плані Україну. Маніпулювання концепцією установчої влади можливе шляхом 

виключення із цього процесу опозиції і втілення власних вузькопартійних і антиплюралістичних 

ідей в тексті нового основного закону або ж використання інструментів скликання Установчих 

зборів і референдуму для боротьби з легітимними гілками влади. 

Встановлено, що концепція прогалин в конституції є своєрідною «terra incognita» в науці. 

Маємо досить авторитетні приклади, коли доктрина визнає, або ж навпаки, заперечує прогалини в 

конституції. Будь-яка концепція прогалин в конституції або її заперечення будуть сприйняті 

неоднозначно, враховуючи різні доктринальні підходи до розуміння конституції і прогалин в 

праві. Теорія прогалин в конституції завдячує своїм розвитком німецькій доктрині, де активно 

використовується. Ідею прогалин в конституції можна знайти і в конституційній юриспруденції 

Венесуели. Державою, в якій домінує теорія «безпрогальності» конституції, є Литва. Відповідна 

позиція підкріплюється конституційною юриспруденцією (офіційною конституційною 

доктриною) Конституційного Суду Литви (рішення від 25 травня 2004 р., 13 грудня 2004 р., 28 

березня 2006 р., 24 січня 2014 р). Паралельно ідею безпрогальності Конституції проводить 

Конституційний Суд Молдови (висновок від 22 вересня 2014 р. № 1). Юриспруденція КСУ пішла 

по шляху визнання прогалин в Конституції, хоча ця позиція залишається дискусійною. Ми маємо 
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лише одне рішення КСУ, в якому той зафіксував теорію прогалин в конституції (від 17 

вересня 2008 року № 16-рп/2008). 

Зроблено висновок про те, що історично висловлення різного роду думок рекомендаційного 

характеру у мотивувальній частині висновку щодо відповідності законопроекту статтям 157-158 

Конституції – винахід КСУ, який він почав застосовувати з 2000 року, саме такі думки згодом 

набули статусу «застережень» в його висновках. Варто внести зміни до Регламенту Верховної 

Ради України і врегулювати це питання більш чітко, оскільки нинішній термін «застереження 

Конституційного Суду України» сприймається неоднозначно. Потрібно у Регламенті ВРУ точніше 

прописати процедуру щодо випадків, коли КСУ визнав невідповідність законопроекту в цілому 

або в окремих його частинах статтям 157-158 Конституції України. Доводиться, що 

Конституційний Суд України – це не експерт, який залучається як дорадчий орган, а суб’єкт, 

юридичні позиція якого повинні мати обов’язковий характер. 

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. 

Готував зауваження до законопроекту «Про державну політику перехідного періоду». 

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. 

- Науковий висновок за зверненням віце-прем’єр-міністр О. Резнікова  Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 24.12. 2020 р. № 22/1-

4795-20 (спільно з проф. Слінько Т.М.). 
- Відповідь на лист судді КСУ Завгородньої І.М. від від 13.09. 2021 р. № 360-005-16/3092 з 

приводу питань, порушених в конституційній скарзі  Труби Романа Миколайовича 

ставиться питання по відповідності Конституції  положень абзацу другого частини першої 

статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 

794-VII. 

- Відповідь на лист  заступника Голови Служби безпеки України В. Т. Горбенка від 16.06.2021 

р. №30/6512. 

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). 

- круглий стіл «Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї 

річниці незалежності України та 25-річчя конституції України)» (27 травня. 2021 р., м. 

Харків); 



 3 

- Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права» (28–29 травня 2021 року, м. Харків); 

- Міжнародна наукова  конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування 

та застосування в юрисдикційній практиці» ХIV Тодиківські читання (11 червня 2021 року, 

м. Харків). 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті у фахових виданнях, категорія «Б»: 

1. Берченко Г.В. Застереження Конституційного Суду України як елемент процедури 

внесення змін до Конституції України // Актуальні проблеми політики. – 2020. – № 66. – С. 118-

123. (0,5 друк. арк.) 

2. Берченко Г.В. Концепт «установча влада» у сучасному українському науковому дискурсі // 

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. – 2020. – Том 31 (70) № 6. – 

2020. – С. 13-18. (0,5 друк. арк.) 

3. Берченко Г.В. Установча влада: еволюція і сучасні інтерпретації // Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету. – 2020. – № 45. – С. 26-29. (0,5 друк. арк.) 

4. Берченко Г.В. Конституція і основний закон: співвідношення // Juris Europensis Scientia. – 

2020. – № 4. – С. 25-29. (0,5 друк. арк.) 

5. Берченко Г.В. Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення 

незалежності в аспекті доктрини конституційного блоку // Право та державне управління. – 2020. – 

№ 4. – С. 24-30. (0,5 друк. арк.) 

6. Берченко Г.В. Політичний популізм і установча влада народу // Juris Europensis Scientia. – 

2020. – № 3. – С. 7-11.  (0,5 друк. арк.) 

7. Берченко Г.В. Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення змін // 

Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. –  № 5 (34). – С. 44-48. (0,5  друк. арк.) 

8. Берченко Г.В. Конституція як основний закон: проблеми теорії і практики // Юридичний 

вісник. – 2020. – № 6. – С. 39-46. (0,5  друк. арк.) 

9. Берченко Г.В. Розвиток конституції шляхом її судового тлумачення і установча влада // 

Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – № 80. – С. 18-24. (0,5 друк. арк.) 

10. Берченко Г.В. Розвиток учення про конституцію: теорія і практика // Публічне право. – 

2020. – № 4. – С. 6-13. (0,5 друк. арк.) 

11. Берченко Г.В. Прогалини в конституції: постановка проблеми // Право і суспільство. –

2020. – № 6. – С. 3-9. (0,5  друк. арк.) 

12. Берченко Г.В.  Право народу визначати і змінювати конституційний лад в аспекті 

здійснення установчої влади //  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 

2020. – № 46. – C. 10-14. (0,5 друк. арк.) 

13. Берченко Г. Предмет законодавчого регулювання і його межі в контексті нормативного 

регулювання цін (тарифів)  // Юридичний вісник. – 2020. – № 5. – 48-55. (0,5 друк. арк.) 

14. Берченко Г. Установча влада в юридичних позиціях Конституційного Суду України // 

Юридичний бюлетень. –  2020. –  Випуск 16. –  С. 11-17. (0,5 друк. арк.) 

15. Берченко Г. В., Нікіта Д. Р. Принципи діяльності українського парламенту // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 

5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7214 (0,3 друк. арк.) 

 

Статті у виданнях, що не входять до переліку фахових: 

1. Берченко, Г.    Тарифный плен: [законодательное регулирование тарифов] [Текст] / Г. 

Берченко // Юрид. практика : газ. укр. юристов. — 2020. - N 48(1 декабря). — С. 32-33 (0,5 друк. 

арк.) 

2. Барабаш Ю.Г. Берченко Г.В. Ефективність індивідуальної конституційної скарги як засобу 

захисту прав особи в Україні //  Вісник Конституційного Суду України. –  2021. –  № 5. –  С. 9-21. 

(0,4 друк. арк.) 

 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7214
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Тези наукових доповідей:  

1. Берченко Г.В.  Право народу визначати і змінювати конституційний лад в  Конституції 

України   //  Матеріали круглого столу «Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції України)». м. Харків, 27 

травня. 2021 р. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 58-60. (0,2 друк. арк.) 

2. Берченко Г.В.  Межі установчої влади: судовий конституційний контроль  за змінами до 

конституції  //   Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права: Тези доповідей 

Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (28–29 травня 2021 року) / уклад.: К. 

Буряковська, С. Максимов, Н. Сатохіна, О. Стовба. — Харків, 2021. – С. 10-13. (0,2 друк. арк.) 

3. Берченко Г.В. Конформне (узгоджене з Конституцією) тлумачення законів 

Конституційним Судом України // Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (11 червня 2021 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: ТОВ «Видавництво 

„Права людини“», 2021. С. 132-134. (0,2 друк. арк.) 
 

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

Science. 

1. Berchenko H. Maryniv A., Fedchyshyn S. Some Issues of Constitutional Justice in Ukraine.  // 

Access to Justice in Eastern Europe. –  2021.–  № 2. –  P.128-145.  (0,5 друк. арк.) Scopus, Web of 

Science 

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

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

Польща) 

1. Берченко Г.В. Застереження Конституційного Суду України як елемент процедури 

внесення змін до Конституції України // Актуальні проблеми політики. – 2020. – № 66. – С. 118-

123. (0,5 друк. арк.) 

2. Берченко Г.В. Концепт «установча влада» у сучасному українському науковому дискурсі // 

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. – 2020. – Том 31 (70) № 6. – 

2020. – С. 13-18. (0,5 друк. арк.) 

3. Берченко Г.В. Установча влада: еволюція і сучасні інтерпретації // Науковий вісник 
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