
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Мохончук Богдан Сергійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

конституційного права України, голова Студентського наукового товариства. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Виборча система на 

місцевих виборах та виборах Президента України: перспективи реформування, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Виборча система на 

місцевих виборах та виборах Президента України: перспективи реформування,    2,1 друк. арк. 

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

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

навчальних посібників, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

4.2.1. Стосовно права голосу внутрішньо переміщених осіб, місце проживання яких зареєстровано 

на тимчасово окупованих територіях, що визнані такими згідно Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та Закону 

України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Хоча ст. 3 першого 

протоколу до Конвенції захищає право на вільні вибори законодавчого органу, у справі «Азіз 

(Aziz) проти Кіпру» від 22 червня 2004 року ЄСПЛ дійшов висновку, що відмова занести 

громадянина до списку виборців на підставі його належності до турецько-кіпріотської громади 

свідчить про очевидність неоднакового ставлення до здійснення виборчого права та є порушенням 

ст. 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі ст. 3 Першого протоколу. У ч. 2 ст. 24 Конституції 

України встановлено заборону привілеїв чи обмежень за ознакою місця проживання (схожа 

заборона щодо виборчих прав встановлена у ч. 4 ст. 2 Закону). А тому обмеження права голосу 

внутрішньо переміщених осіб може розглядатись не лише як порушення активного виборчого 

права, а й як дискримінація за ознакою місця проживання. 

4.2.2. Квотування місць у списках кандидатів вимагає відповідної структури бюлетеня, а тому 

більш характерно для пропорційних виборчих систем. Для того щоб таке квотування було 

ефективним, – повинні враховуватись певні особливості. Прикладом неефективного квотування є 

вимога, запроваджена на місцевих виборах в Україні у 2015 році законом України «Про місцеві 

вибори». Зокрема, у абз. 2 ч. 3 ст. 4 було передбачено, що представництво осіб однієї статі у 

виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має 

становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у виборчому списку. Попри те, що сам 

факт запровадження квотування є позитивним кроком до забезпечення збалансованого гендерного 

представництва на місцевому рівні, ефективність цієї вимоги суттєво знижена внаслідок двох 

чинників. По-перше, така вимога жодним чином не була санкціонована, адже її невиконання не 

призводило до жодних юридично значущих наслідків. По-друге, таку форму квотування більш 

доцільно запроваджувати не до списку в цілому, а до його певних рівнозначних частин (наприклад 

закріпити, що серед кожних 5 або 10 кандидатів у списку повинно бути представлено певний 

відсоток осіб протилежної статі). Адже включення жінок до останніх місць у списку кандидатів 

буде формальним виконанням зазначеної вимоги закону, однак неефективним з точки зору 

перспективи забезпечення їх представництва. 

4.2.3. Відмінності у підходах до правового регулювання Законами України «При вибори народних 

депутатів України», «Про вибори Президента України» та «Про місцеві вибори» присутні на 

різних етапах виборчого процесу та стосуються багатьох виборчих процедур (наприклад 

уточнення списків виборців на підставі рішення суду у день голосування, підходів до розуміння 

поняття «проживання в Україні», політичної реклами, непрямого підкупу виборців, обмежень 
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щодо місць ведення передвиборної агітації, порядку транспортування виборчої 

документації до виборчих комісій вищого рівня тощо). Диференціація у правовому регулюванні 

аналогічних за своєю природою суспільних відносин є як мінімум нелогічною. Однак значно 

більшою проблемою є те, що вона може призводити до обмеження виборчих прав та неоднакової 

правозастосовної практики, у тому числі в частині притягнення осіб до адміністративної та 

кримінальної відповідальності. Тому можна із впевненістю стверджувати, що уніфікація 

виборчого законодавства в сьогоднішніх умовах є не просто доцільністю, а необхідністю. 

4.2.4. Значна частина даних в мережі інтернет досі залишається недоступною для правового 

регулювання. Однак в процесі передвиборної агітації важливим є охоплення значної частини 

аудиторії, тому найбільшу зацікавленість з боку партій та кандидатів викликають маркетингові 

платформи широкого охоплення. А рух щодо регулювання порядку здійснення та фінансування 

політичної реклами з боку великих гравців інформаційної сфери вже розпочато. З огляду на це, 

процес реформування виборчого законодавства України має враховувати розвиток суспільних 

відносин, оскільки в будь-якому випадку, встановлюючи правила надання рекламних послуг 

компанії орієнтуватимуться на законодавство країни-охоплення. Для ефективного реагування на 

правопорушення державам важливо налагоджувати інституційну співпрацю з великими 

корпораціями («Facebook», «Twitter», «Google» тощо) для того, щоб ті оперативно передавали 

інформацію про політичну рекламу та джерела її фінансування. В той же час, держава зможе 

надавати власні роз'яснення або здійснювати перевірку рекламної продукції на предмет 

відповідності діючому законодавству, оскільки рекламні платформи охоплюють велику кількість 

країн, у яких суттєво відрізняється нормативна база. 

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 рецензував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не здійснював. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не здійснював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не здійснював. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. Не здійснював. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не здійснював. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.4.1. Розробник, тренер та лектор тренінгу для тренерів з питань виборчого законодавства 

(вибори Президента України 2019 року) для суддів адміністративних судів, експерт регіональних 

тренінгів, організованих Національною школою суддів України (НШСУ) спільно з Міжнародною 

фундацією виборчих систем в Україні (IFES Ukraine). 

6.4.2. Розробник, тренер та лектор тренінгу для тренерів з питань виборчого законодавства 

(позачергові вибори народних депутатів України 2019 року) для суддів адміністративних судів, 

експерт регіональних тренінгів, організованих Національною школою суддів України (НШСУ) 

спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні (IFES Ukraine). 

6.4.3. Тренер регіональних тренінгів «Ефективна поліція – забезпечення законності виборчого 

процесу» для працівників Національної поліції України, організованих Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» в рамках проекту «Зміцнення 

законодавчих та виборчих процесів шляхом посилення громадської участі та надання технічної 



 3 

допомоги», який здійснюється Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за 

британської допомоги від уряду Великої Британії. 

6.4.4. Тренер за результатами курсу навчання тренерів членів окружних та дільничних виборчих 

комісій з питань підготовки та проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року, 

організованого Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES Ukraine) за підтримки USAID 

Ukraine та Центру управління навчанням учасників виборчих процесів Центральної виборчої 

комісії. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

6.5.1. Відповідь на звернення Конституційного Суду України (№ 360-16/3763 від 12.09.2019) щодо 

підготовки інформації (висновку) стосовно оцінки відповідності вимогам статей 157 і 158 

Конституції України законопроекту про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо 

законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015) (спільно з Романюком П.В.). 

6.5.2. Відповідь на звернення Конституційного Суду України (№ 348-16/4028 від 02.10.2019) щодо 

підготовки інформації (висновку) стосовно оцінки відповідності вимогам статей 157 і 158 

Конституції України законопроекту про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України 
(щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої 

системи) (реєстр. № 1017) (спільно з Романюком П.В.). 

6.5.3. Відповідь на звернення громадянина (вх. № К-51, 05.02.2019) щодо процедури реєстрації 

Центральною виборчою комісією кандидатів пост Президента України. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є депутатом місцевої ради, не входжу 

до складу інших органів місцевого самоврядування. 

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

проведення). 

8.1. Участь у круглому столі «Публічні фігури на юридичній шахівниці: дебют тривалої гри», 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 8 лютого 2019 року, м. Харків. 

8.2. Участь та сприяння в організації круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному 

вимірі», організованого Національною академією правових наук України, кафедрою 

конституційного права України, міжнародного права, теорії і філософії права, історії держави і 

права України і зарубіжних країн, а також Асоціацією випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 24 червня 2019 року, м. Харків. 

8.3. Участь та сприяння в організації ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 

(панельна дискусія «Європейська інтеграція крізь призму конституційного права»), 24-28 вересня 

2019 року, м. Харків. 

8.4. Участь та сприяння в організації міжнародної наукової конференції «Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність. XІІ Тодиківські читання», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 1-2 листопада 2019 року, м. Харків. 

8.5. Участь та модерація конференції «Президентські та парламентські вибори 2019 року в 

Україні: висновки та рекомендації», організованої проектом Ради Європи «Підтримка прозорості, 

інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» у співпраці з Центральною виборчою 

комісією, Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Міжнародною фундацією виборчих систем, 

13-14 листопада 2019 року, м. Київ. 

8.6. Участь та сприяння в організації міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених «Юридична осінь 2019 року», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 29 листопада 2019 року, м. Харків. 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
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9.1. Співавтор підручника «Конституційне право України: підручник / [Т.М. Слінько, 

Л.І. Летнянчин, Ф.В. Веніславський та ін.]; за заг. ред. Т.М. Слінько – Харків : Право, 2019» 

(авторські питання: 19.1-19.5 – загальний обсяг 1,6 друк. арк.). 
9.2. Співавтор навчального посібника для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 

«Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання. Харків : Право, 2019. 292 с.» (особистий внесок 1,3 друк. арк.). 

9.3. Співавтор навчального посібника для суддів «Вибори Президента України 2019: посібник для 

суддів / за ред. Ю. Барабаша. Київ: «АK-Group», 2019. 212 с.» (особистий внесок 3,6 друк. арк.). 

9.4. Співавтор навчального посібника для суддів «Позачергові вибори народних депутатів України 

2019: посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ, 2019. 252 c.» (особистий внесок 7,2 друк. 

арк.). 

9.5. Мохончук Б.С., Романюк П.В. Політична реклама в інтернеті: сучасні виклики. Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність. XІІ Тодиківські читання. Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (1–2 листопада 2019 року) / За заг. 

ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: 

ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2019. 240 с. (С. 212-213, особистий внесок 0,1 друк. арк.). 

9.6. Мохончук Б.С. Питання уніфікації виборчого законодавства на сучасному етапі розвитку 

України. Юридична осінь 2019 року, Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених (29 листопада 2019 року) / За заг. ред. проф. 

А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків. (0,2 друк. 

арк.). 

9.7. Мохончук Б.С. Особливості функціонування бібліографічної бази даних «Google академія»: 

загальний огляд. Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку. Тези 

доповідей та повідомлень учасників XIII конференції школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Харків, 2019. С. 158-161. (0,2 

друк. арк.). 

9.8. Рецензент (упорядник) посібника для членів дільничних виборчих комісій «Навчальний 

посібник для членів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на 

позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. «ТОВ «АК-Груп». 184 с.». 

9.9. Рецензент (упорядник) посібника для членів окружних виборчих комісій «Навчальний 

посібник для членів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на 

позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. «ТОВ «АК-Груп». 144 с.». 

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

10.1. Член редакційної колегії Журналу «Світ Науки і Освіти». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є членом спеціалізованих вчених 

рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був опонентом дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

13.1. Відгук на автореферат дисертації Бернацького Богдана Віталійовича на тему: «Формування 

української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 

«Міжнародне право» (спільно з Берченко Г.В.). 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). 

Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Співробітництво щодо організації та 

проведення зазначених у звіті заходів (п. 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4., 8.5. цього звіту) з 

Міжнародною фундацією виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems), Радою 



 5 

Європи (Council of Europe) та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі 

(Organization for Security and Co-operation in Europe). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

16.1. Співавтор курсу лекцій щодо міжнародних стандартів, конституційних принципів виборчого 

права, правил здійснення передвиборної агітації та відповідальності за її порушення для 

представників громадської спільноти ветеранів АТО (ООС) в межах проекту «Патріоти – до 

Влади», організованого за ініціативи та підтримки Спілки ветеранів АТО, Харківського 

університетського консорціуму, Харківської обласної державної адміністрації на базі ХарРІ 

НАДУ. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

18.1. Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

2019 р. 

 

 

 

 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № __  від   ___ 

______________  2019 р.) 

 

 


