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1. Романюк Павло Віталійович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Підготовка до захисту дисертаційної роботи за темою «Конституційно-правові 

засади інституту представницького мандату» (8,8 друк. арк.), а також заплановано 

річну науково-дослідницьку роботу на тему «Виборча система щодо виборів 

народних депутатів України: особливості та шляхи трансформації» (1,5 друк. арк.). 

4. Дисертаційна робота «Конституційно-правові засади інституту представницького 

мандату» (8,8 друк. арк.), а також фактично виконано науково-дослідницьку роботу 

на тему «Виборча система щодо виборів народних депутатів України: особливості та 

шляхи трансформації» (1,5 друк. арк.). 

4.1. Захищено дисертаційну роботу, підготовлено автореферат дисертаційної роботи 

та низку тез наукових доповідей. 

4.2. Досліджено конституційно-правові засади інституту представницького мандату в 

Україні. З’ясовано теоретичні та практичні аспекти реалізації представницького мандату 

у вітчизняній та зарубіжній конституційній практиці.  

Розглянуто становлення ідей народного представництва та сучасні теорії щодо його 

розуміння. Проаналізовано концептуальні підходи до розуміння представницького 

мандату та з’ясовано його сутність (зміст), конституційно-правову природу, характерні 

риси. Виявлено головні тенденції та чинники, що впливають на зміст представницького 

мандату. Розглянуто особливості функціонування представницьких систем за умов 

вільного та імперативного мандатів. 

Визначено конституційні засади (принципи) представницького мандату депутатів 

парламенту та місцевих рад крізь призму теоретичних та практичних проблем їхньої 

реалізації, а також охарактеризовано особливості здійснення мандату Президентом 

України та міським (сільським, селищним) головою. 

Надано рекомендації та окреслено ключові напрями розвитку правового регулювання 

інституту представницького мандату в Україні з метою вдосконалення механізму його 

реалізації. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Не брав участі. 

5.2. Не готував. 

5.3. Не працював. 

5.4. Не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не проводив. 

6.2. Не готував. 

6.3. Не брав участі. 

6.4. Не читав. 

6.5. Не готував. 

7. Не є. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення): 

«Школа професійної майстерності» за навчальною програмою «Проблеми теорії 

та педагогіки вищої школи» (І) з 30 березня по 4 квітня 2016 р. (10 год.) (м. Харків); 

Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 

Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи (19-20 

травня 2016 року, м. Харків); 
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Літня школа з виборчого права, що організована спільно Радою Європи в 

рамках проекту «Реформа виборчої практики в Україні» та Всеукраїнською 

громадською організацією «Інститут виборчого права» з 17 по 28 липня 2016 року 

(сертифікат від 28 липня 2016 року м. Яремче, Івано-Франківська область); 

Виборча школа «Роль громадянського суспільства у виборчому процесі», що 

організована Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) (сертифікат від 19 

вересня 2016 року, м Харків); 

Міжнародна наукова конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері 

місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (21-22 жовтня 2016 

року, м Харків); 

Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного конституціоналізму та 

Основний Закон України: ІХ Тодиківські читання» (4-5 листопада 2016 року, м. Харків); 

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

перелік надрукованих у 2016 році робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Романюк П.В. Конституційно-правові засади інституту представницького мандату 

в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. 

«конституційне право; муніципальне право» / П.В. Романюк; – Харків: 2016. – 20 с. (0,9 

друк. арк.); 

Романюк П.В. Дистанційне навчання: переваги та недоліки // Сучасні практики 

вищої юридичної освіти і педагогіки: тези доповідей та повідомлень учасників ХХ 

конференції школи педагогічної майстерності – Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2016. – С. 190-193. (0,2 друк. арк.);  

Романюк П.В. Деякі питання несумісності представницького мандату Президента 

України / П.В Романюк // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини 

і громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 26 

травня 2016 р., м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г . Барабаш, Н. О . Гуторова та 

ін. – Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2016. – С. 417-420. (0.3 друк. арк.) 

Романюк П.В. Шляхи реформування Центральної виборчої комісії / П.В. Романюк 

// Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України: ІХ Тодиківські 

читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 4-5 листопада 

2016 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. – 

С. 236-237. (0.3 друк. арк.). 

Всього надруковано 4 найменування наукової продукції обсягом – 1,7 друк. арк. 

9.1. Відсутні. 

10. Член редакційної колегії:  

Збірки тез наукових доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції 

«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України: ІХ Тодиківські 

читання» (4-5 листопада 2016 року, м. Харків); 

Збірки тез наукових доповідей та повідомлень ІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 

громадянина» (26 травня 2016 року, м. Полтава). 

11. Не є. 

12. Не був. 

13. Не готував. 

14. Не був. 

15. Не співпрацював. 

16. Не брав. 

17. Не брав. 

18. Не отримував. 

 


