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1. Романюк Павло Віталійович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Тема науково-дослідницької роботи – Місцеві вибори: сучасні проблеми та 

шляхи реформування виборчої системи (1,5 друк. арк.). 

4. Запланована тема опрацьована повністю, обсяг фактично виконаної науково-

дослідницької роботи - 1.5 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз сучасних 

проблем та шляхів реформування виборчої системи, що застосовується на 

місцевих виборах в Україні. Також з’ясовано правову природу мандата 

депутата місцевої ради, що зумовлена особливим характером представництва та 

характеризується низкою принципів, зокрема виборності, представництва, 

імперативного мандату, непорушності депутатських повноважень, індемнітету 

та несумісності, а також характером взаємозв’язків депутата з територіальною 

громадою. Розкрито окремі теоретичні та практичні проблеми реалізації 

зазначених засад, зокрема щодо існування можливих перепон у використанні 

виборцями права на відкликання депутата місцевої ради.  

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

приймав. 

5.1 Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не приймав. 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не проводив. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працював. 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнення практики не проводив. 

Участі в підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів не приймав. 

6.2. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

їх рецензування не приймав. 

6.3. Лекції практичним працівникам не читав. 

6.4. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готував. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 

самоврядування не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

- Навчальний тренінг «Участь ВПО у виборчих процесах», що організований 

IFES Ukraine (м. Харків, 27-28 березня 2017 р.). 
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- Виборча НеКонференція #ElectionCamp17, що організована громадською 

організацією «ОПОРА» (м. Київ, 23-25 квітня 2017 року). 

- Тренінг за методологією BRIDGE (Building Resources in Democracy, 

Governance and Elections) на тему «Виборчі системи», що організований IFES 

Ukraine та Центром управління навчанням учасників виборчих процесів при 

Центральній виборчій комісії (м. Київ, 23-25 травня 2017 р.). 

- Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми виборчого права і 

методологія його викладання у вищих навчальних закладах України» (м. Київ, 22-

23 червня 2017 р.).  

 - Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм (Х Тодиківські читання)» (м. Харків, 27-28 жовтня 2017 

р.). 

 - II Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація правової 

системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 

аспекти», м. Полтава, 23 листопада 2017 року.  

9. Видавнича діяльність (1,5 д.а.). 

Статті: 

Романюк П.В. Мандат депутата місцевої ради як елемент муніципальної 

демократії / П.В. Романюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : 

зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. (0,9 д.а.) 

Тези: 

Романюк П.В. Реформування виборчого законодавства: сучасні виклики та 

перспективи / П.В. Романюк // Сучасні проблеми виборчого права і методологія 

його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей 

Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) / Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 

228-231. (0,2 д.а.) 

Романюк П.В. Депутатська недоторканність: «to be or not to be» / П.В. Романюк 

// Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм: Х 

Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 

27-28 жовтня 2017 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво 

«Права людини», 2017. – С. 208-210. (0,2 д.а.) 

Романюк П.В. Виборність суддів: «pro et contra» // Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : 

матеріали II Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. Полтава, 23 

листопада 2017 року): у 2 ч. / Ред. кол.. Лахижа М.І, Божко В.М., Лемешко О.М. – 

Полтава: Россава, 2017. – Ч. 1. – С. 81 – 85 (0,2 д.а.). 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science - відсутні. 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних (Index Copernicus): 

Романюк П.В. Мандат депутата місцевої ради як елемент муніципальної 

демократії / П.В. Романюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : 

зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. (0,9 д.а.) 

10. Член редакційної колегії збірки тез наукових доповідей та повідомлень тез 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції 

«Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. Х 

Тодиківські читання», яка відбулася 27-28 жовтня 2017 року. 

11. Не є членом спеціалізованої вченої ради. 

12. Не був опонентом дисертаційних захистів. 

13. Не готував відгуків на автореферати. 

14. Не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймав. 

18. Відзнаки чи нагороди у звітному році не отримував. 

 

 

К.ю.н., асистент кафедри                         П.В. Романюк 

конституційного права України 
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