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ЗА 2018 РІК 
1. Романюк Павло Віталійович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Тема науково-дослідницької роботи - Сучасні проблеми та шляхи 

реформування вітчизняного виборчого законодавства (1,5 друк. арк.). 

4. Обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи - 9.8 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – монографія, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз сучасних проблем 

та шляхів реформування виборчого законодавства в Україні. Також з’ясовано 

правову природу представницького мандата, розкрито окремі теоретичні та 

практичні проблеми реалізації його засад. Окрім того проаналізовано сучасні 

тенденції та напрацьовані законодавчі рекомендації у сфері виборчої освіти, 

забезпечення виборчих прав внутрішньо-переміщених осіб та апатридів в Україні 

й окремих країнах світу.  

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

5.1 Участь у підготовці законопроектів (кодексів, законів, підзаконних актів): 

у співпраці з МО «Пласт-НСУО» та Міністерством молоді та спорту України брав 

участь у розробці та адвокації (проведення тренінгів, воркшопів тощо) 

молодіжного законодавства, зокрема законопроекту «Про молодь» та Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про 

молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» від 20 грудня 

2017 р. № 1014. 

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: 
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1. Школа з підготовки виборчих омбудсменів, ГМ «Опора» (17-21 серпня 2018 

року, м. Львів; 6-9 жовтня 2018 року, м. Київ). 

2. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Юридична осінь 

2018 року» (14 листопада 2018 року, м. Харків). 

3. Круглий стіл в межах глобальної кампанії протидії апатризму за участі 

Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН) (5 листопада 2018 року, м. Харків). 

4. Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст. XI Тодикiвські читання» (26-27 жовтня 2018 року, 

м. Харків).  

5. Personal Democracy Forum - щорічна міжнародна конференція, яка об'єднує 

місцевих експертів для обговорення впливу технологій на уряд, політику, засоби 

масової інформації та майбутнє демократії (25-26 жовтня 2018 року, м. Харків). 

6. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум (25-28 вересня 2018, м. Харків). 

7. Діалоги про конституційну демократію за участю голови Конституційного 

Суду України Шевчука С.В. (організатори - координатор проектів ОБСЄ в Україні 

та Конституційний Суд України, 25 вересня 2018 року, м. Харків). 

8.  Зустріч випускників школи Верховенство права і конституціоналізм за участі 

голови Конституційного Суду України Шевчука С.В., Президента Національної 

академії правових наук України Петришина О.В., національного радника з 

юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні Водяннікова О.Ю. (25 

жовтня 2018 року, м. Харків). 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» (18-19 жовтня 2018 року, м. Чернівці,). 

10. Круглий стіл «Актуальні проблеми конституційного реформування на 

сучасному етапі» (організатор – кафедра конституційного права України, 11 

травня 2018 року, м. Харків). 

11. Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: 

кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні» (організатори 

Національна академія правових наук України спільно з партнерами: 

Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), проектом Ради Європи 

«Сприяння захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні», 

Управлінням Верховного Комісара ООН з питань захисту прав біженців, 

Громадською організацією українців Словаччини SME SPOLU за підтримки 

SlovakAid) (3-4 квітня 2018 року, м. Харків). 

12. Круглий стіл «Виборчі права внутрішньо переміщених осіб та інших 

мобільних груп населення» (співорганізатор - IFES Ukraine, 4 квітня 2018 року, м. 

Харків). 

13. Публічна дискусія «Нова якість ЦВК» з кандидатами на посаду членів ЦВК 

(організатор - Громадянська мережа ОПОРА, 7 лютого 2018 року, м. Київ). 

14. Член конкурсної комісії обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів, відділення «Правознавство», Мала академія 

наук (січень-лютий 2018 року, м. Харків). 
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9. Видавнича діяльність. 

Монографії: 

Підготовлена до рекомендації монографія Романюк П.В. Конституційно-

правові засади інституту представницького мандату в Україні (9 д.а.). 

Тези: 

Мохончук Б.С., Романюк П.В. Окремі аспекти забезпечення виборчих прав 

внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення. «Права 

біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейська практики та шляхи 

їх імплементації». Матеріали міжнародної конференції (Харків, 3-4 квітня 2018 р.) 

С. 112-117 (0,2 друк. арк., особистий внесок 0,1). 

Романюк П.В., Шипілов Л.М. Виборча освіта як напрямок діяльності 

Центральної виборчої комісії. «Сучасний вимір прав людини: конституційний 

контекст. XI Тодикiвські читання». Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (Харків, 26-27 жовтня 2018 року). С. 311-312 

(0,2 друк. арк., особистий внесок 0,1). 

Романюк П.В. Право апатридів на участь у виборах та референдумах на 

місцевому рівні: міжнародні стандарти та шляхи їх імплементації. «Юридична 

осінь 2018 року». Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених (Харків, 14 листопада 2018 

року). С. 211-215 (0,3 друк. арк.). 

Романюк П.В. Виборність суддів: «pro et contra». Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. 

Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. 392 с. (0,3 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) - відсутні. 

10. Член редакційної колегії та відповідальний за випуск збірки тез наукових 

доповідей та повідомлень тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

наукової конференції «Конституція України в контексті сучасних конституційних 

парадигм. Х Тодиківські читання», яка відбулася 26-27 жовтня 2018 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: співпрацював з Міжнародною 

фундацією виборчих систем (США). 

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:  

Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету (16 листопада 2018 р., 

м. Харків). 

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

