
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, старший викладач 

кафедри конституційного права України. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Функціональна 

характеристика виборчої системи як конституційно-правового інституту. 1,5 друк. арк. 

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

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

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

посібники, тези наукових доповідей та повідомлень. 20 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

4.2.1. Доведено, що окремі елементи виборчої системи з виборів народних депутатів України 

викликають сумніви як з точки зору доцільності, так і конституційності, зокрема: правила 

розподілу мандатів і неврахування голосів виборців, поданих за кандидатів у регіональних 

списках, які отримали менше 25% значення квоти; інститут 9-ти гарантованих мандатів; відмінна 

від виборчих регіонів структура бюлетеня для виборців, які голосують у закордонному 

виборчому окрузі (один голос, замість двох).  

4.2.2. Запропоновано змінити правове регулювання запровадженої на виборах народних 

депутатів України системи шляхом внесення таких змін до Виборчого кодексу України: зміна 

правил розподілу мандатів і врахування усіх голосів виборців, поданих за кандидатів у 

регіональних списках; скасування інституту гарантованих мандатів; застосування однакової 

структури виборчого бюлетеня для усіх виборців, включно із тими, які голосують у 

закордонному виборчому окрузі; зміна структури виборчого бюлетеня – замість двох 

категоричних голосів, один з яких є обов’язковий, а інший необов’язковий, використання 

структури із одним категоричним, обов’язковим і взаємопов’язаним, з точки зору природи 

вибору, голосом (лише вписування виборцем у трафареті номеру кандидата, що означатиме 

підтримку і кандидата, і партії). 

4.2.3. З’ясовано, що застосування ґендерних квот як елементу виборчої системи (тобто, у 

формі резервування місць у виборному органі) є крайньою формою забезпечення балансу 

представництва, оскільки може бути дотичним до принципу вільних виборів (якщо квотування 

відбуватиметься на умовах цілковитого паритету) або ж давати зворотній негативний ефект 

стосовно жінок – незарезервовані для жінок місця можуть сприйматися як такі, що передбачені 

виключно для чоловіків. Тому, компромісними сьогодні вважаємо більш «м’які» форми 

забезпечення ґендерної рівності. Хоча, впроваджені в Україні форми ґендерного квотування 

потребують забезпечення єдності правозастосування, а також лишають простір для 

вдосконалення правового регулювання, – все ж можна констатувати позитивні зрушення у 

контексті представництва жінок у виборних органах влади. 

4.2.4. Зроблено висновок, що верховенство права та правова держава є настільки 

фундаментальними категоріями, що виступають ідентифікатором правомірності фактично будь-

яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів права. Основною відмінністю між ними, на нашу 

думку, є те, що верховенство права виступає показником якості регулятора – права або «Law», в 

той час як правова держава відображає якість самої держави (державної влади) або «government» 

(чи є влада обмежена правом, чи здійснено поділ влади, чи забезпечено механізм стримувань і 

противаг та ін.). Щодо складових верховенства права існує консенсус, що, з огляду на 

динамічний характер цієї категорії, не відміняє можливості модифікації розуміння та розширення 

переліку її змістовних принципів. Водночас складові України як правової держави потребують 

свого наукового осмислення, а тим більше її сутнісні (субстанційні) характеристики.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
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5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не готував. 

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

нормативно-правових актів. Підготовка експертного висновку щодо проекту закону «Про 

місцевий референдум» № 5512 від 19.05.2021 (розділи VIII та ХІ, у співавторстві з 

Романюком П.В.). 

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

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не 

здійснював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень.  

6.1.1. Мохончук Б., Романюк П., Зальцберг Ю., Цуркан М., Шешеня А. – Огляд судової практики 

у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил 

фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник для суддів / за ред. М. Цуркана 

– Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021. – 152 с. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf 

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

органів. Не готував. 

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

Конституційного Суду України. 

6.3.1. Науковий висновок за зверненням Конституційного Суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII 

«Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України № 356-005-16/785 від 

18.03.2021 (у співавторстві з Романюком П.В.). 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.  

6.4.1. Лектор всеукраїнського семінару для суддів апеляційних та місцевих загальних судів, 

проведеного 8 квітня 2021 року Дніпровським регіональним відділенням Національної школи 

суддів України за сприяння правового клубу PRAVOKATOR на тему: “Проблемні питання 

судової практики щодо притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення виборчих прав громадян”. 

6.4.2. Лектор презентації для суддів навчального посібника “Огляд судової практики у справах 

про адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування 

політичних партій та виборчих кампаній”, проведеної 8 липня 2021 року Національна школа 

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

USAID “Нове правосуддя” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

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

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

самоврядування, організацій та громадян. 

6.5.1. Відповідь на лист Національної поліції України № 14968/09/11-2020 від 02 грудня 2020 

року, (у співавторстві з Романюком П.В.). 

6.5.2. Відповідь на лист Першого заступника Голови Верховної Ради України № 02/09-

2021/28599 від 14 вересня 2021 року (у співавторстві з Романюком П.В.). 

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

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

до складу інших органів місцевого самоврядування. 

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

проведення). 

8.1. Учасник та модератор національної конференції «Місцеві вибори 2020 року в Україні: 

висновки та рекомендації», проведеної з 27 по 29 січня 2021 року, організаторами якої виступили 

http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf
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Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) спільно з Центральною виборчою 

комісією (ЦВК), Координатором проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

(ОБСЄ) в Україні та Радою Європи в Україні. 

8.2. Учасник та співорганізатор міжнародної наукової конференції «Сучасні конституційні 

доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці (XІV Тодиківські 

читання)», яка було проведена 11 червня 2021 року і організована кафедрою конституційного 

права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

8.3. Учасник IV Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в 

Україні: проблеми теорії та практики», яка було проведена 1-2 липня 2021 року і організована 

Верховним Судом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

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

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

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

Scopus, Web of Science. Відсутні 

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

даних.  

Монографія: 

1. Мохончук Б. С. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження / Б. С. Мохончук : 

монографія. Харків : Юрайт, 2021. 304 с. (15 друк. арк.). 

2. Barabash Iu., Mokhonchuk B. The principle of the law-governed state in the constitutional 

doctrine of Ukraine. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 

2021. 162 р. (P. 45-61). Барабаш Ю.Г., Мохончук Б.С. Принцип правової держави в 

конституційній доктрині України. Новий шлях до права. Колективна монографія/ Кер. авт. 

колективу А.О. Селіванов. – К.: Логос, 2021. – 208 с. (С. 49-66, особистий внесок 0,5 друк. арк.).\ 

Тези: 

1. Мохончук Б.С., Романюк П.В. До питання: як встановити результат виборів та 

забезпечити виборчі права? Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці (XІV Тодиківські читання). Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (11 червня 2021 року) / За заг. ред. 

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

ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2021. C. 170-172. (особистий внесок 0,1 друк. арк.). 

2. Мохончук Б.С. Передвиборна агітація: «приховати не можна ідентифікувати». Захист 

виборчих прав адміністративними судами в Україні: Збірник тез доповідей IV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та 

практики» (м. Київ, 1-2 липня 2021 року). Київ: „Компанія «Ваіте»“, 2021. C. 231-234. (0,2 друк. 

арк.). 

 

Навчальні посібники: 

1. Мохончук Б., Романюк П., Зальцберг Ю., Цуркан М., Шешеня А. – Огляд судової 

практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил 

фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник для суддів / за ред. М. Цуркана 

– Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021. – 152 с. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf (особистий внесок 

2,7 друк. арк.). 

2. Слінько Т.М., Летнянчин Л.І., Дахова І.І., Ткаченко Є.В., Мохончук Б.С. Конституційне 

право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання. Харків : Право, 2021. – 

368 с. (особистий внесок 1,5 друк. арк.). 

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

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

вчених рад. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf
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12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був опонентом дисертаційних 

захистів. 

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

готував. 

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

Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Співробітництво щодо організації та 

проведення зазначених у звіті заходів, підготовки публікацій (п. 6.1.1., 6.4.2., 8.1. цього звіту) з 

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

Координатором проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та 

Радою Європи в Україні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

18.1. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України (Рішення Ради 

Харківської обласної організації Союзу юристів України від 05 жовтня 2021 року). 

18.2. Подяка Запорізького Національного Університету науковому керівнику переможця 

(лауреата) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право», 

30 квітня 2021 року. 

 

22.11.2021 р. 

 

Старший викладач кафедри  

конституційного права України                      Богдан МОХОНЧУК 

                                                                        

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № 4 від             

29 листопада 2021 р.) 

 

 


