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З В І Т 

кафедри  конституційного права України 

з науково-дослідної роботи 

за 2020 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1.        В звітному      році на кафедрі продовжується розробка    цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».  

1.2.  Склад кафедри: 

 

1. Слінько Т.М., к.ю.н., доцент 

«Специфіка, структура та види правових відносин в інформаційній 

сфері», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 7,5 друк. арк. 

Стаття: 

1. Slinko T.M., Shestopal S., Lyubashits V.Y. The State and State Power: 

Theoretical and Methodological Dimensions of Conceptual Evolution. JOURNAL OF 

POLITICS AND LAW. T. 12, V. 5. 2019. P. 103-110 (0,5 друк. арк.) Web of 

Science 

Тези: 

1. Слінько Т.М. Інформаційна діяльність як основа правовідносин в 

інформаційній сфері. Міжнародна наукова конференції «Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання).  С. 87-89 (0,3 

друк. арк.) 

2. Слінько Т.М. Чи може офіційне тлумачення компенсувати органічні 

недоліки Основного Закону? : збірник матеріалів і тез Міжнародної онлайн-

конференції «Взаємні здобутки Європейської Комісії „За демократію через 

право“ і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 

конституційному судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року) / Київ : ВАІТЕ, 2020. 

С. 138-142 (0,4 друк. арк.) 

Монографія: 

1. Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Право у сучасному політичному житті 

України. Монографія. Розділ «Право конституційної держави і критерій 

конституційності актів державних органів». Наукове видання. К. Логос. 2020. 

390 с. (авторські – 0,7 друк. арк.) 

Навчальний посібник: 

1. Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до  

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І.І. 

Дахова, та ін. – Харків: Право, 2020. – 328 с. Всього 5 авторів, загальний обсяг 

19.0  ум. друк. арк. (авторські –  5,6 друк. арк.). 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2.   Барабаш Ю.Г., д. ю .н., професор (0,5 ставки) 

«Освіта як інструмент демократичних перетворень: конституційно-правові 

аспекти», 1 друк. арк. 

Опубліковано   1,8 друк. арк. 

Тези: 

1. Барабаш Ю. Роль академічної думки у формуванні офіційної 

конституційної доктрини: збірник матеріалів і тез Міжнародної онлайн-

конференції «Взаємні здобутки Європейської Комісії „За демократію через 

право“ і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 

конституційному судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року) / Київ : ВАІТЕ, 

2020. С. 39-44 (0,3 друк. арк.) 

Монографія: 

1. Iurii H. Barabash, Oleksandr V. Serdiuk, Volodymyr M. Steshenko. 

Ukraine in European Human Rights Regime: Breaking Path Dependence from 

Russia. The EU in the 21st Century  Challenges and Opportunities for the European 

Integration Process. Political Science and International Relations : European Union 

Politics. Publisher Name Springer, Cham. 1st ed. 2020, X, 317 p. P. 247-270 (1,5 

друк. арк.) 

 

3.   Кушніренко О.Г., к.ю.н., доцент 

«Співвідношення конституційних принципів та цінностей конституційного 

ладу», 1,5 друк. арк.    

Опубліковано 1,9 друк. арк. 

 

Статті: 

1. Кушніренко О.Г. Соціальні гарантії як елемент ефективної соціальної 

держави. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні 

науки». Випуск 10 (32). Київ. 2020. С. 72-77 (0,7 друк. арк.) 

 2. Кушніренко О.Г. Національна модель соціальної держави в Україні: 

проблеми формування. «Вісник Запорізького національного університету». Серія 

«Юридичні науки», 2020 р. № 4, С. 33-47 (0,7 друк. арк.) 

 Тези: 

1. Кушніренко О.Г. Правовий статус монарха Великої Британії в 

Співдружності Націй за Декларацією Бальфура 1926 року. «Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання) :  збірка тез наук. 

доп. і повідомл. Міжнародної наукової конференції (19 черв. 2020 р.) / За заг. ред. 

проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : ТОВ 

«Видавництво «Права людини»», 2020. С. 67-69, (0,3 друк. арк.);  

2. Кушніренко О.Г. Правова культура народних депутатів України як 

показник конституційно-правового статусу парламентарія. Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в 

XXI столітті». 16–17 жовтня 2020 року у м. Рівне. С. 112-114 (0,2 друк. арк.); 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
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4.   Речицький В.В., к.ю.н., доцент 
 «Про зміну української конституційної доктрини», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 5,7 друк. арк.  
Статті: 

1. Речицький В. Політична філософія Вацлава Гавела та роль нюансів у 
конституційних парадигмах // Критика, №   7-8,  2020. – С. 2-13 (1,5  д.а.). 

2. Речицький В. Політичний світогляд Вацлава Гавела в контексті 
конституційного праворозуміння. // Філософія права і загальна теорія права, №    
2020. – С.  (1,5 д.а.). 

3. Речицький В. Критичний аналіз ст.255 Кримінального кодексу України 
щодо встановлення відповідальності за злочини, вчинені «злочинною 
спільнотою» (станом на 22.07.2020) // Права Людини в Україні (22.07.2020). – 16 
с. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1595421303  (1 д.а.). 

4. Речицький В. Критичний аналіз окремих елементів проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» (станом на 
04.03.2020) // Права людини в Україні (15.07.20). – 10 с. Ел. ресурс: 
http://khpg.org/index.php?id=1594840634 (0,5 д.а.). 

5. Речицький В. Рецензія на навчальне видання: «Конституційне право 
України: підручник» [Т.М. Слінько, Л.І. Летнянчин, Ф.В. Веніславський та ін.]; за 
заг. ред. Т.М. Слінько. – Харків: Право, 2020. – 592 с. // Вісник Конституційного 
Суду України, № 3,   2020. – С. 149-156 (0,5 д.а.). 
 
Тези: 

1. Речицький В. Що варто зробити в Україні для її прогресу // «Новое 
время», 2 вересня 2020. Ел. ресурс: https://nv.ua/ukr/opinion/konstituciya-ukrajini-pro-
shcho-varto-podbati-dlya-progresu-krajini-novini-ukrajini-50109711.html (0,2 друк. 
арк.) 

2. Речицький В. Марта. In Memoriam // Критика, № 9-10, 2020. – С. (0,1 друк. 
арк.) 

3. Речицький В. Зиновій Антонюк. In Memoriam. Філософ конституційного 
права // Критика, № 3-4, 2020. - С. 38. Також: сайт часопису «Критика», 29 квітня 
2020. Ел. ресурс: https://krytyka.com/ua/articles/zynoviy-antonyuk-memoriam (0,2 
друк. арк.) 

4. Речицький В. Дотиснути педаль капіталізму «до поліка» (лист директору 
ХПГ). // Сайт Харківської правозахисної групи. Ел. ресурс: 
http://khpg.org/index.php?id=1588243404 (0,2 друк. арк.) 
 
5.   Байрачна Л.К., к.ф.н., доцент 
«Легітимація органів державної влади: теорія та сучасність», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2,6 друк. арк.   
Статті: 

1. Байрачна Л.К., Федоровська М.А  Due process of law: актуальні  проблеми 
притягнення до відповідальності голови Конституційного суду 
України.  «Конституційно-правові академічні студії» № 2. 2019. С. 55- 67. (0,7 
друк. арк.) 

http://khpg.org/index.php?id=1595421303
http://khpg.org/index.php?id=1594840634
https://nv.ua/ukr/opinion/konstituciya-ukrajini-pro-shcho-varto-podbati-dlya-progresu-krajini-novini-ukrajini-50109711.html
https://nv.ua/ukr/opinion/konstituciya-ukrajini-pro-shcho-varto-podbati-dlya-progresu-krajini-novini-ukrajini-50109711.html
https://krytyka.com/ua/articles/zynoviy-antonyuk-memoriam
http://khpg.org/index.php?id=1588243404
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2. Байрачна Л.К., Волкова Д. С. Четверте покоління прав людини  у 

просторі судової  полеміки (на прикладі рішень європейського суду з прав 

людини) «Прикарпатський юридичний вісник» № 3.  2019. С. 44-49. (0,7 друк. 

арк.) 

3. Байрачна Л.К., Черниш В.В.  Право на свободу мирних зібрань: теорія 

та судова практика.  «Порівняльно-аналітичне право» № 1.  2020.  С.91-94. 

(0,7 друк. арк.) 

Тези: 

1. Байрачна Л.К.  До інтерпретації поняття конституційної стабільності. 

Міжнародна наукова конференції «Конституційний дизайн: від макро до мікро 

рівня» (ХІІІ Тодиківські читання). За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини»», 2020. С. 95-96. (0,2 друк. арк.) 

2. Байрачна Л.К. Притягнення до відповідальності голови 

конституційного суду україни: критичний огляд. Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова 

(відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. С.13-17. (0,3 друк. 

арк.) 

 

6 . Кичун  В.І., к.ю.н., доцент  

«Становлення та розвиток автономії в унітарній державі», 0,8 друк. арк. 

Опубліковано 0  друк.  арк. 

Не виконав. 

 

7. Летнянчин Л.І., к.ю.н., доцент 

 «Принципи конституціоналізації»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,2  друк. арк. 

Тези: 

  1) Летнянчин Л. І. Офіційна конституційна доктрина Конституції України. 

Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня. 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. 70 – 72 (0,3 друк. арк.); 

 2) Летнянчин Л. І. Джерелотворчий потенціал висновків Венеційської 

Комісії: онлайн-збірник за результатами Міжнародна онлайн-конференція 

«Взаємні здобутки Європейської Комісії „За демократію через право“ і органів 

конституційної юстиції та проблеми тлумачення у конституційному 

судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року) (0,3 друк. арк.) 

Навчальний посібник: 
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 Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до  

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І.І. 

Дахова, та ін. – Харків: Право, 2020. – 328 с. Всього 5 авторів, загальний обсяг 

19.0  ум. друк. арк. (авторські –  5,6 друк. арк.). 

 

8. Дахова І.І., к.ю.н., доцент 

«Позитивні зобов’язання держави щодо особистих прав і свобод людини», 1,5  

друк. арк. 

Опубліковано 4,7 друк.  арк.  

Статті:  

1. Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи 

вдосконалення в Україні (у співавторстві з Романчук А.О.) / І.І. Дахова, А.О. 

Романчук  // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2020. – 

С. 50-58. – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття); 

2. Інститут депутатської недоторканності: досвід функціонування в 

Україні та зарубіжних державах (у співавторстві з Гуржій В.О.) / І.І. Дахова, 

В.О. Гуржій  // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2020. 

– С. 50-58. – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття); 

Тези:  

1. До питання щодо каталогу абсолютних прав людини в конституційному 

законодавстві України та міжнародних актах //  «Міжнародна науково-

практична конференція «Юридична наука,  законодавство і правозастосовна 

практика: закономірності та тенденції розвитку»: Збірка тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнар. науково-практичної конференції. – Люблін, 2020. – С. 64-69. 

– 0, 4 друк. арк. (тези доповіді на конференції). 

Навчальний посібник: 

1. Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до  

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І.І. 

Дахова, та ін. – Харків: Право, 2020. – 328 с. Всього 5 авторів, загальний обсяг 

19.0  ум. друк. арк. (авторські –  3,3 друк. арк.). 

 

9. Ткаченко Є.В., к.ю.н., доцент 

«Принцип обмеження державної влади в Конституції України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4 друк. арк.  

Тези: 

1. Ткаченко Є. В. Окремі аспекти гарантування мовних прав національних 

меншин.  Міжнародна наукова конференції «Конституційний дизайн: від макро 

до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання). Харків 19 червня 2020 року (0,3 

друк. арк.) 

Навчальний посібник: 

1. Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, І.І. Дахова, Л. І. 
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Летнянчин та ін. – Харків: Право, 2020. – 292 с. Всього 5 авторів, загальний 

обсяг 19.0  ум. друк. арк. (авторські –  3 друк. арк.).  

Монографія: 

Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Право у сучасному політичному житті 

України. Монографія. Розділ «Право конституційної держави і критерій 

конституційності актів державних органів». Наукове видання. К. Логос. 2020. 

390 с. (авторські – 0,7 друк. арк.) 

         

10.   Берченко Г.В., к.ю.н., доцент 

«Конституційний контроль за установчою владою: практика зарубіжних країн і 

України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   друк. 3,45 арк. 

Статті: 

1. Берченко Г.В. Попередній контроль за змінами Конституції: юридичні 

позиції Конституційного Суду України // Право і суспільство. –   № 6-1. –  2019. 

– С. 9-16  (0,7 друк. арк.) 

2. Берченко Г.В.  Установча влада і набуття чинності Конституцією 

України // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 

2020. –   № 4. –  С. 20-28 (0,5 друк. арк.) 

3. Берченко Г.В.  Конституційний контроль за внесенням змін до 

конституції: зарубіжний досвід // Публічне право. –  2020. –  № 3. – С. 15-24 (0,5 

друк. арк.) 

4. Берченко Г.В.  Конституційне право на опір // Проблеми законності. – 

2020. – № 4. – С. 14-30  (0,7 друк. арк.) 

5. Кузьменко  О.В., Берченко  Г.В.  Статус Конституційного Суду України 

як судового органу влади // Прикарпатський юридичний вісник. –  2020. –    № 

4. –  С. 6-10 (0,25 друк. арк.) 

6. Берченко Г. Право НАБУ обращаться в суд с исками о признании 

сделок недействительными противоречит Конституции: возможен ли пересмотр 

решения суда? // Бухгалтер. – № 47. – 2019. – С. 14-15. (0,3 друк. арк.) 
Тези:  

 1. Берченко Г.В.  Концепція войовничої демократії в рішенні 

Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року № 9-р/2019 // Юридична 

осінь 2019 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-

практ. конф. молодих учених (Харків, 29 листоп. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. 

Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2019. – С. 31-

35. (0,25 друк. арк.) 

2. Берченко Г.В. Дієвість конституційної скарги крізь призму перегляду 

судових рішень за виключними обставинами // Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова 
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(відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. С. 178-180 (0,25 

друк. арк.) 

 

11. Ковтун В.І., к.ю.н.,  доцент 

«Розвиток доктрини соціальних прав в практиці Конституційного Суду 

України», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,9 друк. арк.  

Статті:  

1. Сучасні виклики щодо захисту соціальних прав : конституційні 

аспекти. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: Ужгородський 

національний університет. № 3, 2019. С. 33-36. (0,6 друк. арк.). 

2. Юстициабельность социальных прав на национальном и 

международном уровнях. Верховенство права на национальном и 

международном уровнях как приоритет деятельности ООН и суверенных 

государств: Материалы международной научно-практической конференции / 

под ред. Е.М. Абайдельдинова, А.Х. Абашидзе, Р.К. Сарпекова, М.Ж. 

Куликпаевой. – Нур-Султан, 2019. С. 412-422. (0,6 друк. арк.). (наукове 

друковане іноземне видання).  

Тези:    

 1. Роль держави в соціальному захисті : теоретичний аспект. 

Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня . ХІІІ Тодиківські читання, м. 

Харків, (19 червня 2020 року) за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво 

«Права людини»», 2020. – С.126-128. (0,2 друк. арк.). 

 2. Щодо особливостей гарантування соціальних прав у часи глобальної 

кризи. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний 

захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників Х міжнар наук.-практ. конф (м. 

Харків, 9 жовтня 2020 р.) уклад. : О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловойв; 

за ред. О.М, Ярошенка. – Харків : Право, 2020 – С. 482-486. (0,3 друк. арк.). 

3. Конституційний дизайн соціальних прав: теоретичний аспект. 75 років 

Організації Об’єднаних Націй: зб. наук. статей за матер. VІ-х Харківських 

міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів М. В. Яновського і 

В. С. Семенова, м. Харків, 10 листопада 2020 р. Редкол.: А. П. Гетьман, В. М. 

Стешенко та ін., м. Харків, 2020. С. 42–43. (0,2 друк. арк.). 

 12. Павшук К.О., к.ю.н., доцент 

«Підготовка та проведення місцевих виборів в Україні», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано  2,55 друк. арк. 

Статті:   

1. Yuri V. Baulin, Kateryna O. Pavshuk, Inna A. Vishnevska. Risk in the 

performance of medical activities: medico-legal overview. Wiadomosсti Lekarskie, 

2019. – Vol.72 Iss.12, cz. 2. – p.2410-2415. (0, 5 друк. арк.). 
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2. Павшук К.О. Нові підходи до проведення передвиборної агітації в 

Україні: аналіз виборчого кодексу України. Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. №1(89). С. 13-22. (0, 75 

друк. арк.). 

3. Павшук К.О., Дзюба Я.А. Виборча реформа 2020 в Україні. Вісник 

пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1(11). С. 145-152. (0, 65 друк. арк.). 

4. Павшук К.О., Дзюба Я.А. Сучасний конституційний процес в Україні. 

Молодий вчений. 2019. № 12(76). С. 65-69. (0, 55 друк. арк.). 

Тези:    

1. Павшук К.О. Гендерні квоти на виборах: чи вдасться гарантувати 

принцип рівності? Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ 

Тодиківські читання) :  збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнародної наукової 

конференції (19 черв. 2020 р.) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-

т ім. Я. Мудрого. Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2020. С.212-

213. (0,1 друк.арк.). 

 

13. Романюк П.В., к.ю.н., асистент 

«Вибори як інструмент перезавантаження влади: виклики 2019-2020 рр.», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 11,9 друк. арк. 

Статті: 

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). 

Тези: 

1. 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.). 

2. 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.).  

https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0021
https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0021
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
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Навчальний посібники: 

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.). 

2. Губська О.А., Мохончук Б.С., Писаренко Н.Д., Романюк П.В., 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.). 

 

14. Мохончук Б.С., к.ю.н., асистент 

«Вдосконалення виборчих процедур та уніфікація виборчого законодавства», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 14,2 друк. арк. 

Статті: 

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). 

2. 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.). 

Тези: 

1. 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.). 

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
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
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2. 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.). 

Навчальний посібники:  

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.). 

2. Губська О.А., Мохончук Б.С., Писаренко Н.Д., Романюк П.В., 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.). 

3. Навчальний посібник 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.). 

 

1.3. доц. Кичун В.І. 

 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням 

суми договору. 

- 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Практична значущість отриманих кафедрою результатів знаходить свій 

прояв в численних наукових публікаціях, в навчальному процесі, в 

просвітницькій діяльності науковців, підготовці аспірантів, у виступах на 

науково-практичних конференціях тощо. 

1.6.Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.   

           - 

1.7.   Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному підході 

щодо визначення  специфіки, структури та видів правових відносин в 

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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інформаційній сфері. Дослідження правовідносин в інформаційній сфері 

дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, у юридичній науці існують два 

основні підходи щодо характеристики сутності правовідносин в інформаційній 

сфері. Відповідно до першого, то їх можна розглядати як особливий, відмінний 

від будь-яких галузевих вид правовідносин, а що стосується другого підходу, то 

вони характеризуються лише як різновид галузевих правовідносин (наприклад, 

цивільні або адміністративні правовідносини); по-друге, розкриваючи 

особливості та характерні риси правовідносин, у тому числі в інформаційній 

сфері, ми тим самим характеризуємо всю сукупність елементів правовідносин; 

по-третє, дослідження проблеми правовідносин в інформаційній сфері має, на 

наш погляд, здійснюватися на основі використання наукового інструментарію, 

виробленого теорією права для вивчення правовідносин; по-четверте, у зв’язку з 

тим, що правовідносини в інформаційній сфері виділяються за ознакою об’єкта, 

то природа і особливості таких відносин розкриваються, головним чином, за 

допомогою об’єкта таких правовідносин та їх юридичного змісту. Доведено, що 

об’єктом правовідносин в інформаційній сфері є інформація, а також результати 

дій по відношенню до інформації, включаючи отримання, зберігання, обробку, 

поширення інформації та ін.  

Встановлено, що академічна доктрина залишається «у форватері» 

офіційної конституційної доктрини, не маючи змогу запропонувати 

конституційному судочинству оригінальні підходи при вирішенні складних 

питань. 

Визначені основні напрямки підвищення функціональності інституту 

конституційної скарги в Україні через зміну інтерпретаційних підходів судів 

загальної юрисдикції щодо розуміння сутності такої стадії юрисдикційного 

процесу, як «виконання судового рішення». 

Проаналізовано неформальні прояви  ліберального («ірраціонального») 

конституціоналізму американського типу та його вплив на українську 

конституційну доктрину. 

Доведено, що складниками ефективного конституціоналізму є: 

сприйняття світу як складного (Вацлав Гавел); диверсифікована в дуже різних 

інвестиційних проектах приватна власність; підприємницький (творчий) 

індивідуалізм; варіативність у накопиченні й витрачанні соціальних ресурсів; 

гарантії доступу до транскордонного ринку; спрощення й прискорення 

соціальних трансакцій; чітке розрізнення символічної та фізичної реальності, а 

також розрізнення законів їх функціонування.  

Обґрунтовано, що модельний проект конституції президентської 

республіки Україна відображає послідовно ліберальний підхід до перспектив 

розвитку її Основного Закону. У дослідженні розглядається явище 

«ірраціонального» конституціоналізму в контексті політичного світогляду 

Вацлава Гавела, а також роль нюансів у розвитку конституційних парадигм. 
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Постановка більшості проблем та запропоновані автором способи їх розв’язання 

характеризується очевидно новизною на українських теренах. 

З’ясовано, що більше 160 суверенних держав світу на сьогодні мають 

республіканську форму правління і саме вона має серйозні переваги перед 

державами-монархіями. Закріплення в Конституції України статусу України як 

республіки по суті всі наукові дослідження спрямовує в з’ясуванні переваг 

Республіки з точки зору їх різновиду: президентської, парламентської та 

змішаної (президентсько-парламентської чи парламентсько-президентської). 

Оскільки ч. 2 ст. 2 Конституції України не вказує різновид республіканської 

форми правління, за роки незалежності кілька разів відбувався перехід 

різновиду, причому в рамках змішаної форми правління, що супроводжувалася 

численними змінами до Конституції України та законодавства. Аналіз подій за 

цей час, які відбулися і відбуваються сьогодні практично в усіх сферах 

суспільного життя, безкінечне реформування вже реформованого тощо, 

дозволяє сумніватися, що змішана форма правління будь-якого різновиду для 

України є оптимальною. Як видається, в майбутньому Україна має стати 

парламентською республікою, що є предметом окремого дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні сутності та 

змісту такої конституційно-правової категорії як «мирні зібрання». 

Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення змісту права на мирні 

зібрання. Досліджено сутність даного права крізь призму деяких міжнародних 

актів, а саме йдеться про Конвенцію прав людини та захист основоположних 

свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Африканську 

хартію прав людини та народів,  Американську конвенцію з прав людини, 

Копенгагенський документ ОБСЄ, Конвенцію Співдружності незалежних 

держав про права та основні свободи людини, Конвенцію про права дитини та 

інші. Розкрито сутнісні ознаки права на мирні зібрання (організованість, 

мирний характер, наявність фізичного простору, на якому відбувається мирне 

зібрання), а також факультативні ознаки (наявність організатора та інші). 

Виявлено основні тенденції, які є характерними для судової практики щодо 

реалізації права на мирні зібрання в Україні (слабка уніфікованість судової 

практики; тенденція заборон; недостатня обґрунтованість судових рішень; 

використання національного законодавства без урахування міжнародних 

стандартів). 

Проаналізовано чисельні конституційні ініціативи, що дозволяє дійти 

висновку, що всі суб’єкти (Верховна Рада України, Конституційний Суд 

України) та учасники (Президент України, народні депутати України) 

конституціоналізації мають дотримуватися щонайменше таких принципів: 

легітимності (суспільна підтримка конституційних ініціатив, яка досягається в 

процесі широкої дискусії усіх зацікавлених суб’єктів), збалансованості  

(зваженість в діях суб’єктів (учасників) конституціоналізації, необхідність 

досягнення балансу між поступом, прогресом та захищеністю й стабільністю 
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(непорушністю) конституційних цінностей та принципів), системності 

(врахування структури Конституції України та узгодження  змісту 

пропонованих змін з усіма її складовими положеннями), обґрунтованості (тобто 

переконливістю аргументів за конституціоналізацію того чи іншого явища 

об’єктивної дійсності), конституційності (чіткого додержання конституційних 

матеріальних і процесуальних норм). 

Встановлено, на підставі аналізу Конституції та законодавства України, 

юридичних позицій Конституційного Суду України, а також міжнародних актів 

і практики ЄСПЛ, що єдиної позиції щодо каталогу абсолютних прав не існує, а  

Конституція України при вирішенні питання про обмеження реалізації прав і 

свобод виходить із принципу неможливості їх обмеження. Встановлено, що  

дискусійним залишається питання про віднесення до абсолютних права людини 

на життя, як це витікає Конституція України. Однак інша позиція знаходить 

відображення в Конвенції з прав людини, частина 2 ст. 2 якої передбачає 

випадки правомірного позбавлення життя.  

З’ясовано, що Венеційська комісія у п. 52 Дослідження «Мірило 

правовладдя» до абсолютних прав відносить право на життя, заборону 

катування та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи 

покарання, заборону рабства, а також принцип nullum crimen, nullum poena.   

Обгрунтовано, що Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод не допускає відступ від протоколу №6, згідно зі ст. 1 якого смертна кара 

забороняється, і нікого не може бути засуджено до такого покарання або 

страчено. Зроблено висновок, що не можна повністю погодитись, оскільки 

положення ст. 2 вказаного протоколу вказують на те, що «держава може 

передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час 

війни або неминучої загрози війни».  

Аргументовано, що Суд визнає абсолютним право, передбачене статтею 3 

Конвенції, тобто право на повагу гідності. У рішенні у справі «Soering v. the 

UK» від 8.07.1989 р. ЄСПЛ зазначає, що «стаття 3 Конвенції не знає виключень, 

а ст. 15 не допускає відступу від неї у період війни чи іншого надзвичайного 

стану, що загрожує життю нації. Це абсолютна заборона катувань чи 

нелюдського або такого, що принижує гідність поводження або покарання 

вказує, що стаття 3 втілює одну з основоположних цінностей демократичних 

держав, що входять до Ради Європи.  

Доведено, що однією з головних ідей  конституціоналізму, є ідея про те, 

що державна влада має діяти лише в межах, визначених і 

дозволених їй вільними громадянами. Важливою умовою реалізації 

конституційної ідеї обмеженого правління, попередження  зловживання владою 

є втілення у державному механізмі принципу поділу влади  (системи 

стримувань і противаг) та здійснення ефективного контролю за владою, які є 

важливими умовами для існування індивідуальної свободи.  
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Аргументовано, що конституційну систему контролю за 

владою слід розглядати в двох аспектах широкому та вузькому. У 

вузькому розумінні конституційна система контролю в України є 

безпосередньо передбаченою Конституцією України та законами України 

системою розподілу контрольних повноважень між конституційними органами 

державної влади. У широкому розумінні конституційна система контролю 

включає не лише можливості здійснення контрольних повноважень вищими 

органами публічної влади, а й можливості реалізації контролю (квазіконтролю) 

з боку народу, інститутів громадянського суспільства та окремих громадян. 

Розглянуто особливості реалізації державної публічної політики у національно-

етнічній сфері.  

Доведено, що нині сформувалася значна практика участі органів 

конституційної юрисдикції у розгляді у форму попереднього або наступного 

контрою за законопроектами/законами про внесення змін до конституції. 

Водночас цей підхід має свої позитивні і негативні сторони. При цьому в деяких 

країнах панує доктрина заперечення юрисдикції органу конституційного 

контролю щодо відповідних актів про внесення змін до конституції.. 

Обґрунтовано, що лише в деяких країнах конституційний суд має право 

брати участь в процедурі внесення змін до конституції. Попередній контроль є 

доволі рідкісним процедурним механізмом.  У правовій доктрині і в практиці 

органів конституційного контролю різних країн сформувалось два різних 

підходи щодо наступного контролю. Відповідно до першого підходу орган 

конституційного контролю не наділений повноваженнями перевірки законів про 

внесення змін до конституції (Франція, Бельгія, Мексика). Протилежний підхід 

полягає у наявності права органу конституційного контролю перевіряти 

конституційність закону про внесення змін до Конституції (Молдова, 

Німеччина). 

Зроблено висновок про те, що досвід наступного контролю за законом про 

внесення змін до Конституції є вкрай важливим для того, щоб зробити висновки 

щодо юридичної позиції КСУ в рішенні від 30 вересня 2010 року, щодо 

інтерпретації якої до сих пір точаться активні і гострі дискусії. Важливим є 

передусім позиція відносно того, що апріорі наявність або відсутність права 

наступного конституційного контролю за внесенням змін до конституції 

відрізняється залежно від конституційного регулювання і позиції самого органу 

конституційного контролю з цього приводу у відповідній країні. Таким чином, 

скоріше варто аналізувати не саме право щодо такого контролю, заперечуючи 

(чи схвалюючи) його апріорі, а механізм його реалізації, а також можливі 

юридичні проблеми в цьому плані. 

Обґрунтовано, що у процесі осягнення феномену соціальної держави 

(особливостей американської та європейської конституціоналізації)  необхідно 

звертатись до норм поточного законодавства, судової практики та аналізу 

існуючих традицій. Таким чином, формування її моделі відбувається в процесі 
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руху від висунення загального поняття соціальної держави та далі, через аналіз 

позитивно-правової конкретики. 

 Визначено, що у вітчизняному конституційному судочинстві виникла 

ситуація можливості вибору лише між двома діаметрально різними підходами – 

з одного боку, заборона будь-якого перегляду в бік зменшення соціальних 

виплат, ліквідації пільг та гарантій, а з іншого – дозвіл на повну дискрецію 

законодавця у проведенні політики в сфері соціального захисту. Отже, треба 

застосовувати комбінаторику ключових засад конституційного ладу України – 

правової та соціальної держави при вирішенні соціальних питань, які 

включають принципи правової визначеності (певності), юридичної безпеки та 

правової стабільності. 

Доведено, що пандемія коронавірусної хвороби (Covid-19) постає 

небаченим випробуванням, яка загрожує побудованій соціальній солідарності та 

розширенню захисту прав людини. Початкові реакції держав передбачають 

безпрецедентну цільову фіскальну та монетарну політику забезпечити 

соціальний захист, одночасно стимулюючи економічний пошук, щоб запобігти 

падінню в глобальну депресію. Проте термінові заходи, частіш за все, в обхід 

звичних механізмів участі та прийнятих демократичних стримувань та 

противаг, можуть призвести до непередбачених обставин. 

Встановлено, що підготовка та проведення до місцевих виборів 2020 р. 

виступили достатнім приводом для актуалізації питань, безпосередньо 

пов’язаних із організацією роботи виборчих комісій та забезпеченням прав 

виборців. Доведено, що підходи до проведення передвиборної кампанії на 

місцевих виборах фактично залишились незмінними: прямий і непрямий підкуп 

виборців, застосування адмінресурсу, передчасна агітація, неконтрольоване 

застосування соціальних мереж для здійснення політичної реклами.  

З’ясовано, що незважаючи на результати проведених досліджень, що 

вказують на існування суттєвого впливу політичної реклами в соціальних 

мережах, в українському виборчому законодавстві поки що відсутні норми, які 

б дозволяли поширення реклами на міжнародних платформах з метою агітації, а 

також відсутнє законодавче закріплення правил поведінки посадовців під час 

виборчих кампаній, спрямованих на попередження та реагування на факти 

порушення виборчого законодавства кандидатами в соціальних мережах. Крім 

того, не було розроблено положень, котрі окреслювали б принципи внутрішньої 

політики медійної діяльності органів влади щодо розміщення публікацій, 

реагування на інформацію з контенту та притягнення до відповідальності осіб за 

його зміст.  

Обґрунтовано, що залученість правоохоронних органів та незалежних 

громадських інституцій, постійний контроль та транспарентність зможуть 

забезпечити справедливу конкурентну боротьбу між кандидатами під час 

виборчого процесу. Не останню роль у такому системному підході на шляху до 

зміцнення демократичних виборчих традицій відіграє правова культура 
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співгромадян, які, аналізуючи перебіг подій, спроможні до висловлення 

суспільного осуду та неприйняття діяльності кандидатів із явним порушенням 

чесних правил гри. 

Доведено необхідність удосконалення механізму тимчасової зміни місця 

голосування та підходу до законодавчого визначення виборчої адреси для 

вирішення проблеми забезпечення виборчих прав ВПО та інших мобільних груп 

виборців. Зроблено висновок, що прийняті напередодні місцевих виборів зміни 

до Виборчого кодексу не відповідають міжнародним стандартам у сфері виборів 

(в частині забезпечення стабільності виборчого законодавства шляхом 

утримання від суттєвих змін до нього за 1 рік до виборів), а окремі з цих 

положень не відповідають принципу юридичної визначеності та призвели до їх 

різнотлумачень судами та виборчими комісіями (наприклад, щодо одночасного 

висування кандидатів та вимог гендерного представництва на місцевих 

виборах). Охарактеризовано окремі аспекти передвиборної агітації в розрізі 

забезпечення вільних виборів, зокрема, 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. 

Проаналізовано ключові проблеми та шляхи вдосконалення виборчого 

законодавства стосовно оскарження діяльності виборчих комісій: 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.  

Доведено, що свобода вираження поглядів при загальнодозвільному типі 

правового регулювання передвиборної агітації не має чітко окреслених меж, 

тому випадки її суперечності із правом на вільні вибори долаються не 

визначенням “дозволених форм здійснення агітації” а встановленням певних 

обмежень. 

Обґрунтовано, що у питанні передвиборної агітації Виборчий кодекс 

України, у більшій мірі, консолідував положення попередніх виборчих законів, 

а окремі запроваджені новели є дискусійними та можуть призводити до 

правової невизначеності (наприклад, заборона прихованої передвиборної 

агітації або прив’язка вартості «брендованої агітаційної продукції» до 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян). 

Зроблено висновок про доцільність розширення переліку заборонених 

місць проведення (заклади освіти) та розміщення матеріалів (об’єкти культурної 

спадщини та поширені об’єкти благоустрою) передвиборної агітації (таких як 

заклади освіти), уточнення поняття “розміщення” (насамперед, у контексті ч. 16 

ст. 57 ВК України). 

Продемонстровано потребу ґрунтовного обговорення процесу виборчої 

інженерії та аналізу усіх складових виборчої системи, оскільки в протилежному 
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випадку остання може виявитись «троянським конем» у процесі політичної 

боротьби. Багаторічні рекомендації щодо запровадження пропорційної системи 

з відкритими списками були впроваджені, проте лише частково, чому сприяє 

існування гарантованих місць у загальнодержавних списках кандидатів. Проте 

найбільш дискусійним видається порядок розподілу мандатів у виборчому 

регіоні, оскільки поява відповідної норми (ч. 2 ст. 185 Виборчого кодексу 

України) не отримала належних обґрунтувань. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

 

 Доцент Речицький В.В. брав участь в розробці поправок до Конституції 

України в руслі проведення реформи децентралізації у складі Комісії з питань 

правової реформи при Президентові України. 

Доцент Павшук К.О. підготувала висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами 

передвиборної програми» (реєстраційний № 4024). 

  Асистент Романюк П.В. брав участь у робочій групі 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).  

Асистент Романюк П.В. брав участь у робочій групі з доопрацювання 

проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 

3612) (26 червня 2020 року, м. Київ). 

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленумів вищих судових органів (навести перелік). 

- 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

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/news/vybory/20092-opora-robocha-grupa-z-doopratsiuvannia-viborchogo-kodeksu-rozglianula-244-z-3906-popravok
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робочих груп та ін. 

Професор Барабаш Ю.Г. Голова Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України; 

Професор Барабаш Ю.Г. Заступник голови робочої групи з питань 

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з 

правової реформи при Президентові України; 

Професор Барабаш Ю.Г. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 

при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 

     Доценти Слінько Т.М., Летнянчин Л.І., члени Науково-консультативної 

ради Конституційного Суду України; 

     Доц. Речицький В.В. член Конституційної Комісії України.  

         Доц. Речицький В.В. експерт в Українській Гельсінській спілці з прав 

людини.  

Доц. Речицький В.В. експерт у Харківській правозахисній групі;  

          Доц. Речицький В.В. експерт конгресової Програми міжнародних 

академічних обмінів ім. Вільяма Фулбрайта (США). 

Доцент Речицький Член редколегії часопису «Свобода висловлювань і 

приватність». 

2.4. -  

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували. 

 Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України Юровської Г.В. 

щодо відповідності Конституції України п.6 ч.4 ст.59 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», підп.6 п.1 абз.43 Регламенту Конституційного 

Суду України № 125-01-1101 від 25.08.2020 р. (доц. Слінько Т.М., доц. 

Ткаченко Є.В.) 

 Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України О. М. 

Литвинова щодо питань порушених у конституційному поданні 50 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції (конституційності) окремих 

положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 

14 жовтня 2014 року № 1698-VII (зі змінами) № 125-01-1270 від 26. 08. 2020 р. 

(доц. Слінько Т.М., доц. Летнянчин Л.І.) 

 Відповідь на запит судді Конституційного Суду України  Філюка П.Т. 

(вих. № 362 -005-16:2109 від 19.06.2020;  вх. 125-01-951 від 24. 06. 2020 р.) 

підготував правову позицію щодо питань порушених у конституційному 

поданні Верховного Суду щодо перевірки відповідності Конституції України 

(конституційності) підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів»; пунктів 10, 17 Порядку здійснення 
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протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392; частин 

першої і третьої статті 29 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік»; абзацу дев’ятого пункту 2 

розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 

553-IX  «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» (доц. Летнянчин Л.І.) 

 Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України Мойсика В.Р. 

щодо питань, порушених в конституційному поданні від 22.07.2020 р. щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

Вищий антикорупційний суд» № 125-01-377 від 21.09.2020 р. (доц. Слінько 

Т.М., доц. Берченко Г.В.) 

 Правова позиція на лист-запит Судді Конституційного Суду України В. 

В. Лемака, стосовно питань, порушених у конституційній скарзі Кошик Олени 

Валеріївни щодо відповідності Закону України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII у взаємозв’язку з положеннями частини першої, 

другої статті 21, пункту 8 частини другої статті 46 цього закону (вх. № 125-01-

1465 від 18.09.2020 р.) (доц. Ковтун В.І.).   

  

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

Міжнародна наукова конференція «Конституційний дизайн: від макро до 

мікро рівня ХIII  Тодиківські читання. (19 червня 2020 року.) Харків, 

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого). 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1. 

 

 

 

 

Міжнародна наукова конференція 

«Конституційний дизайн: від макро 

до мікро рівня ХIII  Тодиківські 

читання. (19 червня 2020 року.) 

Харків, Національний юридичний 

університет України імені Ярослава 

10 
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Мудрого). 

2. IV Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» (16 жовтня 2020 

р., м. Чернівці). 

2 

3. Х міжнар наук.-практ. конф. 

«Юридичні гарантії забезпечення 

прав громадян на працю і 

соціальний захист»  м. Харків, (9 

жовтня 2020 р.); 

1 

4. VІ Харківські міжнародно-правові 

читання, присвячені пам’яті 

професорів М. В. Яновського і 

В. С. Семенова, м. Харків, (10 

листопада 2020 р.); 

1 

5. Міжнародна онлайн-конференція 

«Взаємні здобутки Європейської 

Комісії „За демократію через право“ 

і органів конституційної юстиції та 

проблеми тлумачення у 

конституційному судочинстві» 

(Київ, 25 червня 2020 року); 

4    

6. ІV Харківський міжнародний 

юридичний форум, Панельна 

дискусія «Людська гідність і 

гендерна рівність: конституційні 

метаморфози» (25 вересня 2020 р., 

м. Харків); 

3 

7. Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридична наука,  

законодавство і правозастосовна 

практика: закономірності та 

тенденції розвитку» (30-31 жовтня 

2020р., м. Люблін, Республіка 

Польща) 

1 
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8. IV Харківський міжнародний 

юридичний форум, Панельна 

дискусія «Забезпечення 

правопорядку в умовах 

коронакризи» (23-24 вересня 2020 

року, м. Харків) 

2 

9. IV Харківський міжнародний 

юридичний форум, 

Панельна дискусія «Бізнес і права 

людини в Центральній і Східній 

Європі» (24 вересня 2020 року, м. 

Харків) 

1 

10. Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики в XXI 

столітті». 16–17 жовтня 2020 року у 

м. Рівне 

1 

11. 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 

2 

12. Personal Democracy Forum Ukraine 

2020 «Місцевий вимір цифрової 

трансформації» (25-27 листопада 

2020 року, pdfukraine.org) 

1 

13. Щорічна науково-практична 

конференція, присвячена Дню 

Конституції Литви 

«Конституційний принцип поділу 

влад» (23 жовтня 2020 року, м. 

Вільнюс, Литва, Університет 

Миколаса Ромеріса) 

1 

14. Міжнародна онлайн-конференція 

«Актуальні питання правової 

системи» (23 квітня 2020 року, м. 

Рига, Латвія, Факультет права 

Університету Рижського 

університету імені Страдиня) 

1 

http://pdfukraine.org/
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15. Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы укрепления 

конституционализма в новом 

Узбекистане: отечественный и 

зарубежный опыт» 5 декабря 2020 г. 

1 

16. Міжнародний симпозіум «Реформи 

українського законодавства: 

сучасний розвиток», 4 

грудня 2020 року в м. Грац в Австрії 

1 

Всеукраїнські 

1.  II засідання Науково-

консультативної ради 

Конституційного Суду України та 

науково-практична конференція в 

онлайн-форматі на 

тему «Доктринальні підходи в 

діяльності Конституційного Суду 

України»  (Київ, 28 жовтня 2020 р.). 

1 

2.  

 

Слухання у Комітеті з питань 

освіти, науки та інновацій 

Верховної Ради України на тему: 

«Реформування вищої юридичної 

освіти в Україні: проблеми і 

перспективи» (11 листопада 2020 

року) 

1 

3.  

 

ІІ засідання Науково-

консультативної ради 

Конституційного Суду України 

Науково-практична онлайн-

конференція «Доктринальні підходи 

в діяльності Конституційного Суду 

України» 28 жовтня 2020 року 

1 

Круглі столи, семінари, вебінари 

1. Круглий стіл з циклу інклюзивних 

публічних консультацій «Через 

консенсус – до змін у Конституцію 

у частині децентралізації» (Харків, 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, 29 лютого 2020 року)  

1 
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2. Круглий стіл з циклу інклюзивних 

публічних консультацій «Через 

консенсус – до змін у Конституцію 

у частині децентралізації» (Харків, 

Харківський регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України, 5 березня 2020 року) 

1 

3.  Круглий стіл «Боротьба з корупцією 

на конституційних терезах: Банкова 

проти Жилянської» 12 листопада 

2020 року, організованого 

Студентським самоврядуванням 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава 

Мудрого 

2 

4.  

 

Методологічний семінар Майстерні 

академічного релігієзнавства 

"Релігія і конституція" за участі 

Дмитра Вовка та Максима Васіна 

(17 листопада 2020 року). 

1 

5.  

 

Вебінар «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). 

1 

6.  

 

Семінар з підвищення кваліфікації 

для адвокатів, стажистів та 

помічників адвокатів, організований 

Радою адвокатів Полтавської 

області (29 лютого 2020 року, м. 

Полтава). 

1 

Усього 25 43 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 
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Литва, м. Вільнюс, Щорічна науково-практична конференція, присвячена 

Дню Конституції Литви «Конституційний принцип поділу влад» (23 жовтня 

2020 року, Університет Миколаса Ромеріса) - проф. Барабаш Ю.Г.; 

Латвія, м. Рига, Міжнародна онлайн-конференція «Актуальні питання 

правової системи» (23 квітня 2020 року, Факультет права Університету 

Рижського університету імені Страдиня) - проф. Барабаш Ю.Г.; 

Международная научно-практическая конференция «Верховенство права 

в национальном и международном праве как приоритет деятельности ООН и 

суверенных государств», г. Нур-Султан, Республика Казахстан (6-7 сентября, 

2019) – доц. Ковтун В.І.; 

Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука,  

законодавство і правозастосовна практика: закономірності та тенденції 

розвитку» (30-31 жовтня 2020 р., м. Люблін, Республіка Польща) – доц. Дахова 

І.І; 

Міжнародний симпозіум: «Реформи українського законодавства: 

сучасний розвиток», (4 грудня 2020 року, м. Грац, Університет Граца, 

Юридичний факультет, Австрія) – доц. Слінько Т.М.; 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Вопросы 

укрепления конституционализма в новом Узбекистане: отечественный и 

зарубежный опыт», (5 декабря 2020 г., г. Ташкент, Ташкентский 

государственный юридический университет, республика Узбекистан) – доц. 

Слінько Т.М. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк)  

1. Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Право у сучасному політичному житті 

України. Монографія. Розділ «Право конституційної держави і критерій 

конституційності актів державних органів». Наукове видання. К. Логос. 2020. 

390 с. (1,4 друк. арк.) 

2. Iurii H. Barabash, Oleksandr V. Serdiuk, Volodymyr M. Steshenko. Ukraine 

in European Human Rights Regime: Breaking Path Dependence from Russia. The EU 

in the 21st Century Challenges and Opportunities for the European Integration 

Process. Political Science and International Relations : European Union Politics. 

Publisher Name Springer, Cham. 1st ed. 2020, X, 317 p. P. 247-270 (авторські - 1,5 

друк. арк.) 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк. арк.). 

- 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(автор, назва, обсяг в друк. арк.). 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
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 1. Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І. І. 

Дахова та ін.]. Харків : Право, 2020. 328 с. (загальний обсяг 19.0  ум. друк. арк.) 

 2. 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 (загальних внесок обох авторів – 12 друк. 

арк.) 

 3. 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-
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11.02.2020, загальних внесок обох авторів  – 9,4 друк. арк.). 
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1. Ковтун В.И. Юстициабельность социальных прав на национальном и 

международном уровнях. Верховенство права на национальном и 

международном уровнях как приоритет деятельности ООН и суверенных 

государств: Материалы международной научно-практической конференции / 

под ред. Е.М. Абайдельдинова, А.Х. Абашидзе, Р.К.Сарпекова, М.Ж. 

Куликпаевой. – Нур-Султан, 2019. С. 412-422 (0,6 друк. арк.) (наукове 

друковане іноземне видання). 

2. Slinko T.M., Shestopal S., Lyubashits V.Y. The State and State Power: 

Theoretical and Methodological Dimensions of Conceptual Evolution. JOURNAL 

OF POLITICS AND LAW. T. 12, V. 5. 2019. P. 103-110 (0,5 друк. арк.) 

(проіндексована у 2020 р.) Web of Science 

3. 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 

(1,4 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). 

4. Barabash Yu., Berchenko H. Freedom of Speech under Militant 

Democracy: The History of Struggle against Separatism and Communism in 

Ukraine. Baltic Journal Of European Studies. 2019. Vol. 9, Iss. 3. P.3-24 

(проіндексована в 2020 р.) (1 друк. арк.); 

5. Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

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
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
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sustainable Constitutional Tradition // Tallinn University of Technology (ISSN 

2228-0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. 

Pages: 25-42 (0,5 друк. арк..) (проіндексована у 2020 р.); 

6. Iurii H. Barabash, Oleksandr V. Serdiuk, Volodymyr M. Steshenko. 

Ukraine in European Human Rights Regime: Breaking Path Dependence from 

Russia. The EU in the 21st Century Challenges and Opportunities for the European 

Integration Process. Political Science and International Relations : European Union 

Politics. Publisher Name Springer, Cham. 1st ed. 2020, X, 317 p. P. 247-270 

(авторські - 1,5 друк. арк.) 

7. Barabash Yu., Berchenko H. Freedom of Speech under Militant 

Democracy: The History of Struggle against Separatism and Communism in 

Ukraine. Baltic Journal Of European Studies. 2019. Vol. 9, Iss. 3. P.3-24 (1 

друк.арк.). (проіндексована в 2020 р.)  

8. Yuri V. Baulin, Kateryna O. Pavshuk, Inna A. Vishnevska. Risk in the 

performance of medical activities: medico-legal overview. Wiadomosсti Lekarskie, 

2019. – Vol.72 Iss.12, cz. 2. – p.2410-2415. (0, 5 друк.арк.). 

9. Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition // Tallinn University of Technology (ISSN 

2228-0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. 

Pages: 25-42 (0,5 друк. арк..) (проіндексована у 2020 р.) Web of Science 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк. арк.) та навести перелік: 6/2,9 друк. арк. 

 

Міжнародна наукометрична база даних Scopus 

    1. Barabash Yu., Berchenko H. Freedom of Speech under Militant Democracy: 

The History of Struggle against Separatism and Communism in Ukraine. Baltic 

Journal Of European Studies. 2019. Vol. 9, Iss. 3. P.3-24 (проіндексована в 2020 

р.) (1 друк. арк.); 

2. Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition // Tallinn University of Technology (ISSN 

2228-0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. 

Pages: 25-42 (0,5 друк. арк..) (проіндексована у 2020 р.); 

3. 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 

(1,4 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). 

 

Міжнародна наукометрична база даних Web of Science  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
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1. Iurii H. Barabash, Oleksandr V. Serdiuk, Volodymyr M. Steshenko. Ukraine 

in European Human Rights Regime: Breaking Path Dependence from Russia. The EU 

in the 21st Century Challenges and Opportunities for the European Integration 

Process. Political Science and International Relations : European Union Politics. 

Publisher Name Springer, Cham. 1st ed. 2020, X, 317 p. P. 247-270 (авторські - 1,5 

друк. арк.) 

2. Barabash Yu., Berchenko H. Freedom of Speech under Militant Democracy: 

The History of Struggle against Separatism and Communism in Ukraine. Baltic 

Journal Of European Studies. 2019. Vol. 9, Iss. 3. P.3-24 (проіндексована в 2020 р.) 

3. Yuri V. Baulin, Kateryna O. Pavshuk, Inna A. Vishnevska. Risk in the 

performance of medical activities: medico-legal overview. Wiadomosсti Lekarskie, 

2019. – Vol.72 Iss.12, cz. 2. – p.2410-2415. (0, 5 друк.арк.). 

4. Slinko T.M., Shestopal S., Lyubashits V.Y. The State and State Power: 

Theoretical and Methodological Dimensions of Conceptual Evolution. JOURNAL 

OF POLITICS AND LAW. T. 12, V. 5. 2019. P. 103-110 (0,5 друк. арк.) 

(проіндексована у 2020 р.) Web of Science 

5. Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition // Tallinn University of Technology (ISSN 

2228-0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. 

Pages: 25-42 (0,5 друк. арк..) (проіндексована у 2020 р.) Web of Science 

6. 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). 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  11/6,3 друк. арк. 

 

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 

(Варшава, Польща) 

 

 1. Дахова І.І. Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та 

шляхи вдосконалення в Україні (у співавторстві з Романчук А.О.) / І.І. Дахова, 

А.О. Романчук. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 5 (27). 2020. С. 

50-58. 0, 5 друк. арк.  

2. Дахова І.І. Інститут депутатської недоторканності: досвід 

функціонування в Україні та зарубіжних державах (у співавторстві з Гуржій 

В.О.) / І.І. Дахова, В.О. Гуржій. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

№ 5 (27). 2020. С. 50-58. 0, 5 друк. арк.  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/publ-1_2020.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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конституційні аспекти. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: Ужгородський 

національний університет. № 3, 2019. С. 33-36. (0,6 друк. арк.). 

10. Павшук К.О. Нові підходи до проведення передвиборної агітації в 

Україні: аналіз виборчого кодексу України. Вісник Луганського державного 
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11. Павшук К.О., Дзюба Я.А. Виборча реформа 2020 в Україні. Вісник 
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3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
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 -  

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 
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№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи) 

Статті 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2415. (авторські 

0, 5 друк. арк.). 

2. Tatiana Slinko, 

Olena Uvarova. 
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 Tallinn University 

of Technology 

(ISSN 2228-0588), 

Baltic Journal of 

European Studies 

Vol.9, №3 (28), 

Autumn 2019. 

Pages: 25-42 (1 

друк. арк.) 

(проіндексована у 

2020 р.) 

 

 

3. Barabash Yu., 

Berchenko H.  
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History of 
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2019. Vol. 9, Iss. 3. 

P.3-24 (1 друк. 

арк.) 
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№9. 43-62. (1,4 

друк. арк.) 

(проіндексована у 

2020 р.) 

5. Slinko T.M., 

Shestopal S., 

Lyubashits 

V.Y. 
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Theoretical and 
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JOURNAL OF 
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LAW.  

T. 12, V. 5. 2019. P. 

103-110 (0,5 друк. 

арк.) 

(проіндексована у 
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http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Iurii H. 

Barabash, 

Oleksandr V. 

Serdiuk, 

Volodymyr M. 

Steshenko.  

 

Ukraine in 

European Human 

Rights Regime: 

Breaking Path 

Dependence from 

Russia. The EU 

in the 21st 

Century 

Challenges and 

Opportunities for 

the European 

Integration 

Process. Political 
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International 

Relations : 

European Union 

Politics. Publisher 

Name Springer, 

Cham.  

1st ed. 2020, X, 317 

p. P. 247-270 (1,5 

друк. арк.) 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкова

ної 

продук

ції 

Моно

графії 

Науко

ві 

статті 

в наук. 

журна

лах та 

наук. 

збірни

ках 

Тези 

доповід

ей та 

наук. 

повідом

лень на 

конфер

енціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібн

ики з 

грифо

м 

МОН  

Підруч

ники, 

навчал

ьні 

посібн

ики 

без 

грифу 

МОН 

Збірн

ики 

норм

ативн

ої 

літер

атури 

Код

екс

и, 

ко

мен

тар

і 

Кільк

ість 

друк. 

арк. 

на 

одног

о 

викла

дача 

58/68,4  2/2,9 28/18,8  25/6,3  0 3/40,4 0  0  4,89 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 Доц. Кичун В.І. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу 

та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації). 

 Доц. Речицький В.В. прочитав низку лекцій з конституціоналізму та 

медіа-права для активістів-правозахисників на міжнародних та національних 

школах з прав людини в режимі OFF LINE. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14
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 Доц. Летнянчин Л.І. взяв участь в онлайн-заході у форматі 

«Web.Law.Talk», присвячений конституційній скарзі – фахова розмова з 

експертом щодо актуальних практичних правових питань, організований 

Координаційним центром з надання правової допомоги за організаційної 

підтримки мережі правових клубів  PRAVOKATOR (Харків, 14 липня 2020 р.).   

 Ас. Романюк П.В. та ас. Мохончук Б.С. є авторами та розробниками 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. 

 Ас. Романюк П.В. та ас. Мохончук Б.С. є авторами та розробниками 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. 

 Ас. Романюк П.В. та ас. Мохончук Б.С. є лекторами 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). 

 Асистент Мохончук Б.С. 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; 

 Асистент Мохончук Б.С. лектор навчальних тренінгів для близько 300 

членів дільничних та окружної виборчих комісій одномандатного виборчого 

округу №179 Харківської області (лютий-березень 2020 року), де проводились 

https://osvita.oporaua.org/
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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. 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, 

необхідно перелічити підготовлені та подані практичними органами 

доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко). 

     - 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

 Висновок на запит заступника голови обласної державної адміністрації  

Є. Грицькова щодо допомоги у фаховому роз ясенні положень Закону України  

«Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять 

до структури (є частиною) релігійної організації ( об'єднання), керівний центр 

(управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом 

визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово 

окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року N 2662-VIII 

(Голос України від 26.12.2018, N 248) (Лист № 01-66/1471  від 17.02.2020 р.) 
 Відповідь на депутатське звернення народного депутата України 

Буймістер Л.А. від 30.07.2020 р. № (04-16)0796 (доц. Є.В. Ткаченко)

 Відповідь на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Монастирського Д. щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами 

передвиборної програми» (реєстраційний № 4024) № 121-01-1450 від 25.09.2020 

р. (доц. Слінько Т.М., доц. Павшук К. О.) 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

Участь доц. Летнянчина Л.І. у публічних консультаціях «Через консенсус 

– до змін у Конституцію у частині децентралізації» з циклу інклюзивних 

публічних консультацій: 

 1) Круглий стіл (Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 29 лютого 2020 року); 
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 2) Круглий стіл (Харків, Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, 5 березня 2020 року). 

  

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

- 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

- 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

- 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Підготовлено відгуків на автореферати   кандидатських  дисертацій (4):  

1. Відгук на автореферат кандидатської 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 (доц. 

Слінько, доц. Мохончуком Б.С.). 

2. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Прощаєва В.В. 

«Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове 

дослідження» (проф. Барабаш Ю.Г.) 

3. Відгук на автореферат кандидатської 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» (ас. 

Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.). 

4. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Федоренко Тетяна 

Анатоліївна на тему: «Механізм участі громадськості в формуванні та реалізації 

державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні», поданий на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.02 «Механізми державного управління»  (доц. Берченко Г.В.) 

 Підготовлено відгуків на автореферати  докторських дисертацій (2):  

1. Відгук на автореферат докторської дисертації Костицької І.О. 

«Юридична відповідальність парламентарія у системі відповідального 

представницького правління: конституційно-правові засади», поданий на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 

– «конституційне право; муніципальне право» (доц. Слінько). 
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2. Відгук на автореферат докторської дисертації Кравцової Зоріни 

Сергіївни на тему: «Конституційно-правові засади організації і здійснення 

державної влади в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право (доц. Слінько, доц. Є.В. Ткаченко). 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

Ас. Романюк П.В. брав 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/).  

Ас. Романюк П.В. брав 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...).  

Ас. Романюк П.В. брав 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). 

           

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

Науково-дослідна робота студентів розглядається кафедрою як суттєва 

складова частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи 

студентів. 

        На цей час на кафедрі працює    гурток з  конституційного права України 

під керівництвом доц. Берченка Г.В. та ас. Романюка П.В. За звітний період у 

роботі гуртків постійно брали участь більш 20 студентів. Основною метою 

діяльності наукового гуртка є: підвищення рівня знань студентів в сфері 

конституційного права та конституційної юрисдикції та порівняльного 

конституційного права; активне залучення студентів до наукової діяльності; 

створення умов для співпраці і обміну думками між студентами, аспірантами та 

викладачами; заслуховування та обговорення наукових доповідей; аналіз 

актуальних проблем організації та діяльності Конституційного Суду України, 

органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, змін у 

законодавстві, судової практики та ін.; розроблення пропозицій щодо усунення 

колізій у чинному законодавстві. 

  Основні напрямки досліджень:  

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
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1.Діяльність Конституційного Суду України та проблеми конституційного 

контролю; 

2. Виборче право і виборчий процес; 

3. Конституційна реформа в Україні, проблеми її реалізації; 

4. Конституційний статус людини і громадянина в Україні; 

5. Проблеми територіального устрою України; 

6. Проблеми діяльності місцевого самоврядування в Україні; 

7. Конституційно-правовий статус Президента України. 

   

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно становить 221 обсягом 48,9 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  становить  5 обсягом 3,2 друк. арк. 

  

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 Проф. Барабаш Ю.Г. є членом редакційної колегії журналів  «Вісник 

Конституційного Суду України», «Право України», «Проблеми законності»; 

 Проф. Барабаш Ю.Г., доц. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В. є 

рецензентами наукового збірника «Проблеми законності».  

Доц. Речицький В.В. є членом редколегії часопису «Свобода 

висловлювань і приватність». 

   Ас. Мохончук Б.С. є членом редакційної колегії журналу «Світ Науки і 

Освіти». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

Доцент Летнянчин Л.І. був нагороджений Грамотою Верховної Ради 

України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, 

плідну науково-педагогічну діяльність, сумлінну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня науки у 2020 році  

 Асистент Романюк П.В. отримав Почесну грамоту 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). 

 Асистент Романюк П.В. отримав Подяку 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» (2020 р.). 
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 Асистент Романюк П.В. отримав Подяку 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. 

Асистент Мохончук Б.С. отримав Почесну грамоту 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). 

Асистент Мохончук Б.С. отримав Подяку 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. 

Асистент Мохончук Б.С. отримав Подяку 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». 

Асистент Мохончук Б.С. отримав Подяку 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. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ  

 

Доцент Речицький В.В. взяв участь як спеціаліст у пленарному засіданні 

Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України. 

Доц. Ковтун В.І. брав участь у тренінгах та отримав: 

- Сертифікат виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 

IFES в Україні участь в мережевій зустрічі викладачів курсу «Демократія: від 

теорії до практики» обсягом 12 годин (з 16 по 17 лютого 2020 року); 

- Сертифікат виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 

IFES в Україні участь в «Неможливе можливо? як дистанційно викладати курс 

«Демократія: від теорії до практики» обсягом 8 годин № CE-00217 (від 11 квітня 

2020 року); 

- Сертифікат виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 

IFES в Україні онлайн-тренінг з презентації оновленого контенту з цифрової 

грамотності  курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» 

обсягом 4 години  № CE-00261 (від 17 серпня 2020 року). 
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Асистент Романюк П.В. здійснював співробітництво щодо організації та 

проведення заходів 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).  

Асистент Романюк П.В. 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». 

Асистент Романюк П.В. 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).  

Асистент Романюк П.В. 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). 

Асистент Романюк П.В. 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/).  

Асистент Романюк П.В. 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. 

Асистент Романюк П.В. брав участь у семінарі з підвищення кваліфікації 

для адвокатів, стажистів та помічників адвокатів, організований Радою 

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

Асистент Мохончук П.В. 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 

https://cvkpro.com/?fbclid=IwAR2nRmeINIHC_ynpT8gHvbbpVjYEzBx9cTnuShStVcOu9nLzCQAkWmDcPaY
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/
https://nlu.edu.ua/новини/члени-ради-молодих-учених-виступили-з/
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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. 

Асистент Мохончук П.В. 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. 

Асистент Мохончук П.В.  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; 

Асистент Мохончук П.В. 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. 

Асистент Мохончук П.В. 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. 

Асистент Мохончук П.В.  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. 

Асистент Мохончук П.В. учасник-експерт обговорення основних 

положень організації та проведення місцевих виборів у контексті нових 

положень Виборчого кодексу України, яке було організовано за ініціативи 

https://osvita.oporaua.org/
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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). 
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