
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

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

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

конституційного права України, керівник наукового гуртка з конституційного права, заступник 

голови Ради молодих учених, асоційований член Ради молодих учених при МОН України. 

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

перезавантаження влади: виклики 2019-2020 рр., 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, наукова стаття, тези наукових доповідей та повідомлень. 11,9 

друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Висвітлено сучасні проблеми правового регулювання та правозастосування, запропоновано шляхи 

їх вирішення за результатами виборів Президента України, Верховної Ради України та місцевих 

виборів. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Брав участь у робочих 

групах:  

5.1.1. з доопрацювання до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485) (22-24 червня 2020 року, 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, м. Київ) (детальніше за посиланням: https://www.oporaua.org/news/vybory/20092-

opora-robocha-grupa-z-doopratsiuvannia-viborchogo-kodeksu-rozglianula-244-z-3906-popravok).  

5.1.2. з доопрацювання проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. 

№ 3612) (26 червня 2020 року, м. Київ). 

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

правових актів. Брав участь у підготовці пропозицій та зауважень стосовно: 

5.2.1. Проекту Закону про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради 

України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби 

(COVID-19) № 3250 від 20.03.2020 року (детальніше за посиланням: 

https://www.oporaua.org/statement/parliament/rada_9/19761-otsinka-oporoiu-perspektiv-roboti-

verkhovnoyi-radi-ukrayini-u-formati-videokonferentsiyi) 

5.2.2. Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого 

законодавства № 3485 від 18.05.2020 року (детальніше за посиланням: 

https://www.oporaua.org/report/vybory/19930-analiz-opori-proiektu-zmin-do-viborchogo-kodeksu, 

https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/20163-zaiava-opori-shchodo-rozgliadu-

parlamentom-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva, https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-

vybory/mistsevi_2020/20178-zaiava-opori-shchodo-priiniatikh-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva). 

5.2.3. Проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум № 3612 від 09.06.2020 

року (детальніше за посиланням: https://www.oporaua.org/statement/vybory/referendum/20063-

pozitsiia-opori-shchodo-zakonoproiektu-3612-pro-narodovladdia-cherez-vseukrayinskii-referendum).  

5.2.4. Проекту Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії 

карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо 

небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого 

законодавства № 4117 від 18.09.2020 року (детальніше за посиланням: 

https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/21043-zakonoproiekt-4117-

osnovni-polozhennia).  

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

https://www.oporaua.org/news/vybory/20092-opora-robocha-grupa-z-doopratsiuvannia-viborchogo-kodeksu-rozglianula-244-z-3906-popravok
https://www.oporaua.org/news/vybory/20092-opora-robocha-grupa-z-doopratsiuvannia-viborchogo-kodeksu-rozglianula-244-z-3906-popravok
https://www.oporaua.org/statement/parliament/rada_9/19761-otsinka-oporoiu-perspektiv-roboti-verkhovnoyi-radi-ukrayini-u-formati-videokonferentsiyi
https://www.oporaua.org/statement/parliament/rada_9/19761-otsinka-oporoiu-perspektiv-roboti-verkhovnoyi-radi-ukrayini-u-formati-videokonferentsiyi
https://www.oporaua.org/report/vybory/19930-analiz-opori-proiektu-zmin-do-viborchogo-kodeksu
https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/20163-zaiava-opori-shchodo-rozgliadu-parlamentom-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva
https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/20163-zaiava-opori-shchodo-rozgliadu-parlamentom-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva
https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20178-zaiava-opori-shchodo-priiniatikh-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva
https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20178-zaiava-opori-shchodo-priiniatikh-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva
https://www.oporaua.org/statement/vybory/referendum/20063-pozitsiia-opori-shchodo-zakonoproiektu-3612-pro-narodovladdia-cherez-vseukrayinskii-referendum
https://www.oporaua.org/statement/vybory/referendum/20063-pozitsiia-opori-shchodo-zakonoproiektu-3612-pro-narodovladdia-cherez-vseukrayinskii-referendum
https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/21043-zakonoproiekt-4117-osnovni-polozhennia
https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/21043-zakonoproiekt-4117-osnovni-polozhennia
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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. Лектор навчальних тренінгів біля 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. 

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 в Personal Democracy Forum Ukraine 2020 «Місцевий вимір цифрової трансформації» 

(25-27 листопада 2020 року, pdfukraine.org). 

8.2. 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. 

8.3. Методологічний семінар Майстерні академічного релігієзнавства "Релігія і конституція" за 

участі Дмитра Вовка та Максима Васіна (17 листопада 2020 року). 

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
http://pdfukraine.org/
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8.4. Спікер-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. Спікер-експерт вебінару «Хто відповідає за проведення виборів?», який відбувся в рамках серії 

вебінарів – «Головне про місцеві вибори 2020», організованих Представництвом Ради Європи в 

Україні та ГО «Платформа прав людини» (9 вересня 2020 року, м. Київ, 

https://youtu.be/Bi_CcZ4iTF0).  

8.6. Участь в обговоренні основних положень організації та проведення місцевих виборів у 

контексті нових положень Виборчого кодексу України, яку 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).   

8.7. 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. 

8.8. 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. 

8.9. Участь у виборчому марафоні «Місцеві вибори: оцінка ризиків та перелік рішень», який 22 

травня 2020 року організувала Громадянська мережа ОПОРА. 

Участь у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів, стажистів та помічників адвокатів, 

організований Радою адвокатів Полтавської області (29 лютого 2020 року, м. Полтава). 

8.10. Участь у публічному обговоренні «Як дотримувалися виборчі стандарти у місцях несвободи 

на Харківщині?» за результатами експертного опитування щодо ймовірного використання 

адміністративного ресурсу під час голосування в місцях несвободи на останніх президентських і 

парламентських виборах (Харківський прес-клуб 30 січня 2020 року, деталі за посиланням 

http://khpg.org/index.php?id=1580416301&fbclid=IwAR1ySDfKnKDbFQxq4o1MHI6TKEt8vSa5yl0-_-

OSnijXwehKAaSWiEo8xm4). 

8.11. Участь у школі виборчих комісарів та відкритті спеціалізованої навчально-практичної 

аудиторії «Модельна виборча дільниця» у Львівському державному університеті (16 грудня 2019 

року, 28 січня 2020 року, м. Львів). 

8.12. Участь у прямому ефірі програми «Про нагальне» телеканалу "Центральний" (м. Полтава), що 

стосувалася обговорення законопроекту "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (19 

червня 2020 року, https://central-ua.tv/pro_nahalne/51/).  

8.13. Участь в ефірі програми «Сьогодні. Вдень» на Українському радіо, який був присвячений 

підрахунку голосів виборців та встановленню результатів виборів (27 жовтня 2020 року, 

https://www.youtube.com/watch?v=qK7StYittEY...).  

8.14. Участь в ефірі програми «Сьогодні. Вдень» на Українському радіо, який був присвячений 

виборчим правопорушенням і відповідальності за їх вчинення, зокрема, і на місцевих виборах 2020 

року (2 листопада 2020 року, https://www.youtube.com/watch?v=CiNnRHXbNu0). 

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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBi_CcZ4iTF0%3Ffbclid%3DIwAR3TmD7NzGSEf_EjdL5Vrpt5NmeqwnMl_eyMbTZU9VlJrFJR7Sj23lkSVqs&h=AT1lix5ce5DuDAG9ATxMxSiG2bxkiIpG72MFbkac0ibdiJTeIhngaZbNNtWiej0r5IgFHrVanlaQYVxSDgKlrQcUWkbanqa16ufYeeae44v_z25CkQKeH0CxDFWkZPVmn0dDNXEy4Q&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3lc26kj8JHnm57tFxwWQ6X31mJALgjgqVer6DhK3Zg1FuViIZAtsOvtYOXxOVvFSnJ4ixP1AIZLq9gHamIaadWmqwr-Y46DLKGjMH2eQRMmeOK5KmUa7QGj7oCqf1iUvnXe3jf8emiPpXEEElXA_TfSmYFfV7hkTmfWVn8pMrBBw
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://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/24552-viborchij-kodeks-ukrajini-osnovni-polozhennya-organizatsiji-ta-provedennya-mistsevikh-viboriv
http://khpg.org/index.php?id=1580416301&fbclid=IwAR1ySDfKnKDbFQxq4o1MHI6TKEt8vSa5yl0-_-OSnijXwehKAaSWiEo8xm4
http://khpg.org/index.php?id=1580416301&fbclid=IwAR1ySDfKnKDbFQxq4o1MHI6TKEt8vSa5yl0-_-OSnijXwehKAaSWiEo8xm4
https://central-ua.tv/pro_nahalne/51/
https://www.youtube.com/watch?v=qK7StYittEY&list=PLk9zxR19p3VI0kJzYH3ukJMwcnFZ6IZ8Q&index=1&fbclid=IwAR3v8kVJLZAhcZfK0SdQJkuhFLi1Ss9wREc5OZhaquBD_w8cx5gjGqjQOns
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCiNnRHXbNu0%26fbclid%3DIwAR1uPn4Xp_XNSxSgn9CmXLoaIL1jmhCyB3O-C2r75lH2AwPpgCRRDGJ96jE&h=AT3096B7cj26L9oHXwUfRXuGDnnEXLrzp1LmkMRnz0wh0jfw5SJZ5l_Baa3kSDG3eyba9YAeLYOiKaEd7DFJd7teyz3rfFGuuehIMUR6MM4iGv4kETxCsgEYEkLtEfEsFJuqv50Ifw&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT11fF_D3qpi8pb4B3v_ak9yPJCTeEka4EUDusVYMN1RsLpa36HyYbsH-jkL_SSE8FBSQWvuu3NG0NmJL-lIJf-MSy5lU0X0aHA769DqPgYe_6BUMSa4hpK_l6YICpwGP_NfuFwUb6YTTnrsaXvRCT7Loww80B1zYTMIRLxbVdyNO9sANYTEN3uNDKIZdq7u60ZpJRQ
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0021
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
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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. 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.). 

9.2.4. Романюк П.В. До питання президентської ініціативи з проведення загальнонаціонального 

опитування 25 жовтня 2020 року. 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.). 

9.2.5. 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 

9.2.6. 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.  

     Не є. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

      - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

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 

Мохончуком Б.С.). 

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., 6.4.2., 6.4.3., 8.5., 8.8. а ін. цього звіту) з Радою 

Європи (Council of Europe), Міжнародною фундацією виборчих систем (International Foundation for 

Electoral Systems) та програмою USAID «Нове правосуддя» (USAID New Justice) та Агентством 

США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development). Крім 

вищезазначених заходів слід виділити й інші активності, що охоплюються цим пунктом звіту:  

15.1. Співавтор просвітніх матеріалів та розробник онлайн-курсів з виборчої тематики на платформі 

«ЦВК: просвіта» (https://cvkpro.com/), які підготовлені на запит Центральної виборчої комісії за 

підтримки проєкту Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої 

практики в Україні». 

 

 

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
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
https://cvkpro.com/?fbclid=IwAR2nRmeINIHC_ynpT8gHvbbpVjYEzBx9cTnuShStVcOu9nLzCQAkWmDcPaY
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15.2. Брав участь у розробці освітнього серіалу «ТВК. Про роботу територіальних 

виборчих комісій» за співпраці Міністерства цифрової трансформації України та Громадянської 

мережі ОПОРА за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні» (освітній серіал доступний за 

посиланням на платформі Дія.Цифрова освіта).  

15.3. Брав участь у розробці освітнього серіалу «ДВК. Про роботу дільничних виборчих комісій» в 

рамках співпраці Міністерства цифрової трансформації України та Громадянської мережі ОПОРА 

за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (доступний за посиланням на платформі 

Дія.Цифрова освіта). 

15.4. Брав участь у стажуванні для педагогічних і науково-педагогічних працівників «New and 

innovative teaching methods» на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща (14 вересня 

– 9 жовтня 2020 року, 120 ак. годин). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

16.1. У рамках співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації 16 листопада 2020 р. прочитана он-лайн лекція «Важливість вибору у демократичному 

суспільстві» для студентів-маркетологів 1-4 курсів Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. Петра Василенка (детальніше за посиланням: 

https://nlu.edu.ua/новини/члени-ради-молодих-учених-виступили-з/).  

16.2. Співавтор 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. 

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.                                                                                     Доцент кафедри   

                                                                                                           конституційного права України 

                                                                                                           Романюк П. В. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/tvk
https://osvita.diia.gov.ua/courses/dvk
https://nlu.edu.ua/новини/члени-ради-молодих-учених-виступили-з/

