
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Романюк Павло Віталійович. 

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

конституційного права України, заступник голови Ради молодих учених НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, керівник наукового гуртка з конституційного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Вибори Президента 

України та Верховної Ради України: теоретико-практичні аспекти, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Вибори Президента 

України та Верховної Ради України: теоретико-практичні аспекти, 12,6  друк. арк. 

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

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

монографія, окремі розділи навчальних посібників, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз сучасних проблем та шляхів 

реформування виборчого законодавства в Україні. Висвітлено сучасні проблеми правового 

регулювання та правозастосування у світлі виборів Президента України та Верховної Ради 

України за такими напрямками як: 

1) уточнення списків виборців: проблеми на шляху реалізації активного виборчого права: 

- проблеми забезпечення виборчих прав ВПО та інших мобільних груп виборців; 

- питання удосконалення механізму тимчасової зміни місця голосування та підходу до 

законодавчого визначення виборчої адреси; 

2) реєстрація та висування кандидатів: окремі питання обмеження в реалізації пасивного 

виборчого права: 

- практика надмірного формалізму з боку ЦВК; 

- різнотлумачення положень законодавства ЦВК та органами судової влади; 

3) передвиборна агітація в розрізі забезпечення вільних виборів: 

- проблеми визначення та ідентифікації ознак передвиборної агітації у діяльності суб'єктів 

виборчого процесу (“прихована”, “дочасна” та інші форми неправомірної агітації); 

- розмежування порушення правил ведення передвиборної агітації за статтями КУпАП та 

ККУ. 

4) оскарження діяльності виборчих комісій: ключові проблеми та шляхи вдосконалення 

виборчого законодавства: 

- ефективний захист виборчих прав за умов невідворотності виборчих процедур та практика 

ЄСПЛ у рішеннях адміністративних судів; 

- виконання судом повноважень іншого органу державної влади з мотивів застосування 

ефективного способу захисту; 

- правові наслідки оскарження протоколів про підрахунок голосів, встановлення підсумків 

та результатів виборів на прикладі виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах 

№ 119, 198, 210; 

5) виборчі правопорушення: 

- адміністративні правопорушення у сфері виборів та окремі аспекти їх підвідомчості; 

- злочини проти виборчих прав громадян: проблеми кваліфікації та перепони на шляху 

доказування. 

Щодо вищезазначеного здійснено пошук шляхів подолання недоліків правового 

регулювання та правозастосування, а також розроблені рекомендації з удосконалення чинного 

виборчого законодавства. 

Також з’ясовано правову природу представницького мандата, розкрито окремі теоретичні та 

практичні проблеми реалізації його засад. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). У співпраці з 
Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» підготовка 



 2 

зауважень та пропозицій до проекту Виборчого кодексу 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671).  
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів.  

Відповідь на звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (вх. № 04-23/13-1060, 

18.10.2019) стосовно експертної оцінки законопроектів «Про всеукраїнський та місцеві 

референдуми за народною ініціативою» за реєстр. № 1123 від 29.08.2019, «Про місцевий 

референдум» за реєстр. № 1221 від 02.09.2019 року, «Про всеукраїнський референдум» за реєстр. 

№ 2182 від 26.09.2019. 

Відповідь на звернення Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності (вх. № 04-27/3-612, 01.11.2019) стосовно експертної оцінки законопроекту про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними 

депутатами України за реєстраційним № 2148 від 17.09.2019. 

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 

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

допомоги від уряду Великої Британії. 

6.4.4. Тренер регіональних тренінгів «Ефективна поліція – забезпечення законності 

виборчого процесу» для працівників Національної поліції України, організованих 

Консультаційною місією Європейського Союзу в Кіровоградській області за погодженням з 

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

«Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом посилення громадської участі та надання 

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

британської допомоги від уряду Великої Британії. 

6.4.5. Тренер з підготовки довготермінових спостерігачів та комунікаційних менеджерів 

для спостереження за позачерговими парламентськими виборами 2019 року, організованого 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА». 

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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671
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Конституції України законопроекту пр.                      о внесення змін до статті 93 

Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015) (спільно з 

Мохончуком Б.С.). 

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 Мохончуком Б.С.). 

6.5.3. Відповідь на звернення Конституційного Суду України (№ 358-16/3903 від 20.09.2019) 

з приводу здійснення юридичного аналізу (надання висновку) стосовно відповідності вимогам 

статей 157 і 158 Конституції України законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції 

України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень) (реєстр. № 1027). 

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 у складі конкурсної комісії в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

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

лютий 2019 року, м. Харків). 

8.3. Спікер вебінару з виборчого права, організованого ELSA Kharkiv, 10 березня 2019 року, 

м. Харків. 

8.4. Проведення лекції для студентської аудиторії на тему «Правове регулювання 

предвиборної агітації в Україні», організованої Асоціацією випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 11 березня 2019 року, м. Харків 

8.5. Участь (в якості модератора-консультанта) у засіданні Харківського юридичного 

кіноклубу на тему «Виборчі технології у дзеркалі права та кіномистецтва, 15 квітня 2019 року, м. 

Харків.  

8.6. Участь (в якості експерта) у неформальному освітньому заході «Кава з юристом» на 

тему сучасних проблем конституційного права, 6 квітня 2019 року, м. Харків. 

8.7. Участь (в якості експерта) в експертному сніданку «Президент та лампочка у під'їзді, 

або які насправді обов'язки у голови держави?», організованого «NGO Enlightening Initiative», 7 

квітня 2019 року, м. Харків. 

8.8. Участь у лекції професора Університету Дж.Лемана Браяна Таманаги, 17 квітня 2019 

року, м. Харків. 

8.9. Участь та сприяння в організації (координатор) 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. 

8.10. 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. 

8.11. Участь та сприяння в організації (координатор) 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. 

8.12. 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 
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комісією, Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Міжнародною фундацією виборчих 

систем, 13-14 листопада 2019 року, м. Київ. 

8.13. 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. 

8.14 Участь у програмі юридичних радників з питань виборчого законодавства в межах 

проекту «Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», який реалізується за 

підтримки USAID-Україна. 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

9.1. Автор монографії «Конституційно-правові засади інституту представницького мандата 

в Україні / П.В. Романюк. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2019. – 192 с. (11 

друк.арк.) 

9.2. 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: 21.1-21.4 – загальний обсяг 1,2 друк. арк.). 

9.3. Співавтор посібника для членів окружних виборчих комісій з виборів Президента 

України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року за загальною редакцією 

В.В. Ковтунця, виданого за сприяння проектів «Підтримка конституційних і правових реформ, 

конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді у проведенні реформ, 

спрямованих на підвищення її ефективності» та «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності 

виборчої практики в Україні», що впроваджуються в рамках Плану дій Ради Європи на 2018 – 

2021 роки (особистий внесок 0,9 друк. арк.) 

(http://vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_OVK_VP_2019.pdf). 

9.4. Співавтор посібника для членів дільничних виборчих комісій з виборів Президента 

України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року за загальною редакцією 

В.В. Ковтунця, виданого за сприяння проектів «Підтримка конституційних і правових реформ, 

конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді у проведенні реформ, 

спрямованих на підвищення її ефективності» та «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності 

виборчої практики в Україні», що впроваджуються в рамках Плану дій Ради Європи на 2018 – 

2021 роки (особистий внесок 0,9 друк. арк.) 

(http://vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_DVK_VP_2019.pdf). 

9.5. 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.). 

9.6. 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.). 

9.7. 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.). 

9.8. Романюк П.В. Особисте голосування як конституційний обов’язок народних депутатів 

України: шляхи забезпечення його дотримання на сучасному етапі. 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. (0,3 друк. арк.). 

9.9. Співавтор посібника для довготермінових спостерігачів на позачергових виборах 

народних депутатів України. Київ, 2019, виданого за підтримки Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» (особистий внесок 0,8 друк. арк.). 
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9.10.Співавтор посібника для короткотермінових спостерігачів на позачергових 

виборах народних депутатів України. Київ, 2019, за підтримки Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» (особистий внесок 3 друк. арк.). 

9.11. 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.». 

9.12. 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 та відповідальний за випуск збірки тез наукових доповідей та 

повідомлень тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність. XІІ Тодиківські читання. (1–2 листопада 2019 

року). 

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. Не 

готував. 

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.п. 6.4.1.- 6.4.4., 8.12., 8.14., 9.3 – 9.6 цього звіту) з 

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

Європи (Council of Europe), Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (Organization for 

Security and Cooperation in Europe), Консультаційною місією Європейського Союзу (European 

Union Advisory Mission Ukraine) та Агентством США з міжнародного розвитку (United States 

Agency for International Development). 

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. 

16.2. Член суддівської колегії під час фіналу Першого регіонального турніру з дебатів 

«Студенти PRO» на тему переваг та недоліків електронного голосування, що відбувся на базі 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, за підтримки 

Харківської обласної державної адміністрації, Харківського університетського консорціуму та 

Харківської обласної студентської ради відбувся.  

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

18.1. Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді 

Харківщини, 2019 р. 

 

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

______________  2019 р.) 

 

 


