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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. Вдосконалення виборчих 

процедур та уніфікація виборчого законодавства. 1,5 друк. арк. 

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

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

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Розділи науково-

практичних та навчальних посібників, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

14,2 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

4.2.1. Як зазначає Європейська комісія за демократію через право у п. 19 та 20 пояснювальній 

доповіді Кодексу належної практики у виборчих справах - здійснення передвиборної агітації є 

однією з форм свободи вираження поглядів, яка повинна бути чітко регламентована. Однак 

свобода вираження поглядів при загальнодозвільному правовому режимі не має чітко окреслених 

меж, тому випадки її суперечності із правом на вільні вибори долаються не визначенням 

“дозволених форм здійснення агітації” (як зазначено у пояснювальній записці 02.10.2015 до 

проекту Виборчого кодексу України), а встановленням певних обмежень. Отже, правове 

регулювання останніх повинно бути максимально повним, чітким та однозначним. 

4.2.2. Враховуючи, що ч. 1 ст. 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачає відповідальність за порушення будь-яких обмежень щодо здійснення передвиборної 

агітації (окрім обмежень, за які настає відповідальність за спеціальними статтями), ідентифікуючи 

ту чи іншу агітацію як приховану (ч. 5 ст. 51 Виборчого кодексу України), відповідне діяння 

становитиме склад адміністративного правопорушення, навіть якщо така агітація профінансована 

із виборчого фонду і не порушує жодних інших обмежень (щодо місць розміщення, вимог до 

друкованої агітаційної продукції, порядку використання засобів масової інформації тощо). 

Вбачаємо доцільним використання конструкції, яка б лише визначала, що приховане спонукання 

(зміна символіки, спотворення лозунгів, використання схожих зображень кандидатів, їх прізвищ 

або назв партій тощо) голосувати чи не голосувати за кандидата, партію (організацію партії) – 

суб’єкта виборчого процесу вважається однією із форм агітації. 

4.2.3. Процес виборчої інженерії потребує прискіпливого обговорення та аналізу усіх складових 

виборчої системи, оскільки в протилежному випадку остання може виявитись «троянським конем» 

у процесі політичної боротьби. Багаторічні рекомендації щодо запровадження пропорційної 

системи з відкритими списками були впроваджені, проте лише частково. Існування кількох (від 1 

до 5) гарантованих місць у загальнодержавних списках є прийнятним. Найбільш дискусійним 

видається порядок розподілу мандатів у виборчому регіоні, оскільки поява відповідної норми (ч. 2 

ст. 185 Виборчого кодексу України) не отримала належних обґрунтувань. 

4.2.4. Системний аналіз пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення», 

підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України дозволяє 

зробити висновок, що для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині 

кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень гранична вартість брендованої 

агітаційної продукції у 2020 році становитиме 63 грн 6 коп. Проте для цілей виборчого 

законодавства (зокрема, у провадженні в адміністративних справах), – така сума становитиме 1 

грн. 2 коп. Очевидно остання гранична вартість не є співмірною середній вартості традиційних 

товарів брендованої продукції та непропорційно обмежує право на здійснення передвиборної 

агітації. Вбачаємо необхідність Верховної Ради України внести зміни до ВК України, КК України 

та КУпАП щодо використання відсоткової прив’язки до мінімальної заробітної плати або 
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прожиткового мінімуму. При цьому така вартість повинна відповідати рівню середніх цін 

на товари, перелічені у ч. 6 ст. 57 ВК України. 

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 у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не 

здійснював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень.  

6.1.1. Мохончук Б.С., Романюк П.В., Цуркан М.І. Огляд судової практики з розгляду спорів 

щодо виборів та виборчих правопорушень в Україні: за результатами президентських та 

парламентських виборів 2019 року./ за ред. М. Цуркана – Київ: "AK-Group", 2020. – 147 c. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1590748254IFES-Ukraine-Overview-of-court-practices-on-election-dispute-

resolution-v1-Ukr.pdf 

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

органів. Не готував. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Не здійснював. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.  

6.4.1. Автор та розробник 2 лекцій-обговорень для близько 350 суддів: “Місцеві вибори 2020: 

вирішення виборчих спорів та розгляд справ щодо виборчих правопорушень” (для суддів 

місцевих загальних судів, 4 вересня 2020 року) та “Місцеві вибори 2020: новели виборчого 

законодавства та особливості вирішення виборчих спорів» для (суддів апеляційних та окружних 

адміністративних судів, 7 вересня 2020 року), організованих Національною школою суддів 

України у співпраці з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) та програмою USAID 

«Нове правосуддя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. 

6.4.2. Автор та розробник 5 тренінгів для близько 100 суддів апеляційних та окружних 

адміністративних судів «Місцеві вибори 2020: новели виборчого законодавства та особливості 

вирішення виборчих спорів» (14, 18, 21, 25 вересня, 2 жовтня 2020 року), організованих 

Національною школою суддів, Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) та програмою 

USAID «Нове правосуддя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії 

6.4.3. Автор матеріалів та відео-лекцій навчального курсу для представників Національної 

поліції «Виборчі правопорушення – як ідентифікувати та як реагувати» (навчальний модуль 1 

«Вибори та виборчий процес», https://osvita.oporaua.org/), розробленого Громадянською 

мережею ОПОРА за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Міністерства 

міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії; 

6.4.4. Лектор навчальних тренінгів для близько 300 членів дільничних та окружної виборчих 

комісій одномандатного виборчого округу №179 Харківської області (лютий-березень 2020 

року), де проводились проміжні вибори народного депутата України 25 березня 2020 року, 

організованих Центром управління навчанням учасників виборчих процесів разом з 

Центральною виборчою комісією та Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні (IFES 

Ukraine) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Не готував. 

http://nsj.gov.ua/files/1590748254IFES-Ukraine-Overview-of-court-practices-on-election-dispute-resolution-v1-Ukr.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1590748254IFES-Ukraine-Overview-of-court-practices-on-election-dispute-resolution-v1-Ukr.pdf
https://osvita.oporaua.org/
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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 та сприяння в організації міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених «Юридична осінь 2020 року». 23 листопада 2020 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Харків. 

8.2. Участь та сприяння в організації міжнародної наукової конференції «Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня. XІІІ Тодиківські читання». 19 червня 2020 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків. 

8.3. Випускник онлайн-курсу «Права людини у відкритих суспільствах» («Human Rights for 

Open Societies», Utrecht University) Утрехтського університету (м. Утрехт, Нідерланди), який 

проходив протягом шести тижнів (вересень-жовтень 2020 року, сертифікат від 17 жовтня 2020 

року, URL: http://coursera.org/verify/A5RE3UW77DNU) 

8.4. Лектор-експерт круглого столу «Боротьба з корупцією на конституційних терезах: Банкова 

проти Жилянської» 12 листопада 2020 року, організованого Студентським самоврядуванням 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

8.5. Учасник проекту «Вдосконалення роботи правових шкіл впродовж карантину» 

(«Strengthening Law Schools’ Teaching During Quarantine») організованого програмою USAID 

«Нове правосуддя», який проходив протягом березня-червня 2020 року. 

8.6. Учасник-експерт обговорення основних положень організації та проведення місцевих 

виборів у контексті нових положень Виборчого кодексу України, яке було організовано за 

ініціативи президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, голови 

обласної ради (5 серпня 2020 року, детальніше за посиланням: 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/24552-viborchij-kodeks-ukrajini-osnovni-

polozhennya-organizatsiji-ta-provedennya-mistsevikh-viboriv). 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

9.1.1. Mokhonchuk, Bohdan & Romaniuk, Pavlo. (2019). Towards a Legal Framework That Protects 

Freedom of Expression in Electoral Processes. Baltic Journal of European Studies. 9. 43-62. DOI: 

https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0021 (особистий внесок – 0.7 друк. арк., журнал включено до баз 

SCOPUS, Web of Science, публікація проіндексована у 2020 році 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних.  

9.2.1. Мохончук Б.С., Романюк П.В., Цуркан М.І. та ін. Місцеві вибори 2020: посібник для 

суддів / за ред. М. Цуркана – Київ: «AK-Group», 2020. – 308 c. URL: https://ifesukraine.org/wp-

content/uploads/2020/09/IFES_Posibnyk_Misczevi-vybory_full_WEB_11092020-1.pdf (Рекомендовано 

до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України – протокол №5 від 

07.09.2020, особистий внесок –6 друк. арк.). 

9.2.2. Губська О.А., Мохончук Б.С., Писаренко Н.Д. та ін. Огляд судової практики з розгляду 

спорів щодо виборів та виборчих правопорушень в Україні: за результатами президентських та 

парламентських виборів 2019 року./ за ред. М. Цуркана – Київ: "AK-Group", 2020. – 147 c. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1590748254IFES-Ukraine-Overview-of-court-practices-on-election-dispute-

resolution-v1-Ukr.pdf (Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи 

суддів України – протокол №1 від 11.02.2020, особистий внесок – 4,7 друк. арк.). 

9.2.3. Співавтор навчального посібника для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 

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

оцінювання. Харків : Право, 2020. 328 с. (особистий внесок – 1,5 друк. арк.). 

http://coursera.org/verify/A5RE3UW77DNU
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/24552-viborchij-kodeks-ukrajini-osnovni-polozhennya-organizatsiji-ta-provedennya-mistsevikh-viboriv
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/24552-viborchij-kodeks-ukrajini-osnovni-polozhennya-organizatsiji-ta-provedennya-mistsevikh-viboriv
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2020/09/IFES_Posibnyk_Misczevi-vybory_full_WEB_11092020-1.pdf
https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2020/09/IFES_Posibnyk_Misczevi-vybory_full_WEB_11092020-1.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1590748254IFES-Ukraine-Overview-of-court-practices-on-election-dispute-resolution-v1-Ukr.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1590748254IFES-Ukraine-Overview-of-court-practices-on-election-dispute-resolution-v1-Ukr.pdf
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9.2.4. Мохончук Б.С., Бінус А.К. Правове регулювання передвиборної агітації в 

Україні: на межі вільних виборів, свободи вираження поглядів та правової визначеності (поняття, 

правовий режим, обмеження щодо місць, форм та засобів). Публічне право. 2020. №4. (особистий 

внесок – 0,8 друк. арк.). 

9.2.5. Мохончук Б.С., Романюк П.В. «Напіввідкриті» або «напівзакриті» списки кандидатів у 

депутати: деякі особливості нової виборчої системи на парламентських виборах. Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня. XІІІ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і 

повідомлень Міжнародної наукової конференції (19 червня 2020 року) / За заг. ред. проф. 

А.П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво „Права людини“», 2020. С. 203-206. (особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

9.2.6. Мохончук Б.С. Від уніфікації до правової невизначеності: новели правового регулювання 

передвиборної агітації. Юридична осінь 2020 року. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (23 листопада 2020 року) / За заг. 

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

2020. (0,3 друк. арк.). 

9.2.7. Рецензент навчального посібника для членів територіальних виборчих комісій на 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. «ТОВ «АК-Груп». 248 с. URL: https://www.cvk.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/10/Posibnyk_TVK_web-s005.pdf 

9.2.8. Рецензент навчального посібника для членів дільничних виборчих комісій на місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року. 172 с. URL: https://cvk.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/10/Posibnyk_DVK_web-s004.pdf 

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 Лещенко Ольги Дмитрівни на тему: «Виборчі спори в 

Україні: конституційно-правовий аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» (спільно з 

Романюком П.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) та 

програмою USAID «Нове правосуддя» (USAID New Justice). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

16.1. Співавтор та лектор практико-орієнтованих семінарів «Суспільно-політична діяльність 

представників громадських організацій учасників АТО (ООС)», проведених з 19.09.2020 по 

03.10.2020 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. Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

18.1. Почесна грамота Національної школи суддів України за активну участь у підготовці 

висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та з нагоди професійного свята – Дня 

юриста (на підставі наказу Ректора Національної школи суддів України від 07.10.2020 № 141-к). 

18.2. Подяка Студентського самоврядування Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за участь у якості спікера-експерта круглого столу «Боротьба з корупцією на 

конституційних терезах: Банкова проти Жилянської» 12 листопада 2020 року. 

https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Posibnyk_TVK_web-s005.pdf
https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Posibnyk_TVK_web-s005.pdf
https://cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Posibnyk_DVK_web-s004.pdf
https://cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Posibnyk_DVK_web-s004.pdf
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18.3. Подяка за високий професіоналізм та сприяння розвитку освітніх програм, 

направлених на підвищення рівня освіти учасників АТО/ООС за напрямком «Суспільно-політична 

діяльність» ГО «Спілка ветеранів АТО». 

18.4. Подяка Харківського Університетського Консорціуму за високий професіоналізм та 

активну участь у проведенні практико-орієнтованих семінарів «Суспільно-політична діяльність 

представників громадських організацій учасників АТО (ООС)» з 19.09.2020 по 03.10.2020. 

 

 

26.11.2020 р.                                                                  Асистент кафедри  

                                                                                        конституційного права України 

                                                                                        Мохончук Б.С.  


