
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

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

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

голови Ради молодих учених. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Виборче та референдарне 

законодавство: проблеми правозастосування та перспективи розвитку, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Виборче та референдарне 

законодавство: проблеми правозастосування та перспективи розвитку, 5,4 друк.арк. 

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

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

практичний посібник, огляд судової практики, тези наукових доповідей та повідомлень. 5,4 

друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Під час написання посібника “Огляд судової практики у справах про адміністративну та 

кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування політичних партій та виборчих 

кампаній: посібник для суддів” було виявлено низку випадків неоднакового застосування норм 

матеріального та процесуального права. Зокрема, неоднакове застосування норм матеріального та 

процесуального права, серед яких такі проблемні питання як: суб’єкт адміністративного 

правопорушення, визначення територіальної підсудності та місця розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, обчислення строків накладення адміністративного стягнення, 

застосування адміністративних стягнень, насамперед такого як конфіскація суми внеску, 

звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, звільнення 

від адміністративної відповідальності при втраті чинності нормативного акта, повернення 

матеріалів для додаткової перевірки або належного оформлення (дооформлення), встановлення 

вини при закритті провадження у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного 

стягнення, розгляд справ про адміністративні правопорушення у разі неявки особи, яка 

притягається до відповідальності. Ці проблеми частково пояснюються тим, що на відміну від 

справ про кримінальні правопорушення, які розглядаються в порядку визначеному Кримінально-

процесуальним кодексом України, Кодекс України про адміністративні правопорушення містить 

не тільки норми матеріального права, але й норми процесуального права, яким не вистачає 

системності та юридичної визначеності. Разом з цим, в частині притягнення до кримінальної 

відповідальні за ст. 159-1 Кримінального кодексу України, з урахуванням наявності лише одного 

обвинувального вироку, така статистика може бути свідченням складності доведення умислу 

(завідомої неправдивості) у цій категорії проваджень. Тому в подальшому доцільно звернути увагу 

на проблемах збирання доказів, їх оцінки суддею на належність та допустимість та інші 

рекомендації, що сприяли б забезпеченню невідворотності покарань. 

За результатами дослідження «Огляд судової практики з вирішення спорів щодо 

дотримання гендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року» під час місцевих виборів 2020 

року було виявлено низку проблемних питань застосування норм матеріального права щодо 

гендерних квот. Серед них: 1) неоднакове застосування норми щодо необхідності забезпечення 

присутності не менше двох кандидатів кожної статі у кожній п’ятірці кожного виборчого списку: 

як єдиного, так і територіального; 2) необґрунтоване визнання технічною помилкою недотримання 

вимог гендерно збалансованого представництва; 3) практика неналежного застосування вимог 

щодо гендерно збалансованого представництва, яка проявлялася, наприклад, у застосуванні 

судами положень постанови ЦВК № 362 від 23 вересня 2015 року (ця постанова не стосувалася 

Виборчого кодексу та з 6 жовтня 2020 року втратила чинність), а також через неналежне 

застосування судами “розміру” гендерної квоти всупереч вимог матеріального права (ця проблема 

була обумовлена невірно встановленою суддями кількістю виборців у громаді, адже саме з 

кількістю виборців Виборчий кодекс пов'язує застосування різних виборчих система, а відповідно 

й різний порядок висування кандидатів та різний “розмір” гендерної квоти). 



 2 

З огляду на проведене дослідження, практика неоднакового застосування норм 

гендерно збалансованого представництва могла бути обумовлена об’єктивними причинами, серед 

яких: 1) нестабільність виборчого законодавства (зміни до виборчого законодавства вносилися 

напередодні й навіть під час виборчого процесу місцевих виборів, так само ухвалювалися й 

постанови ЦВК); 2) складність виборчих систем та недостатність часу для їх вивчення різними 

суб’єктами та учасниками виборчого процесу, а також представниками органів державної влади, 

зокрема, судової гілки влади. В підсумку, вважається за доцільне приділяти більше уваги 

формуванню єдності судової практики шляхом підвищення кваліфікації суддів з виборчих питань 

як у виборчий, так і у міжвиборчий періоди, адже практика неоднакового та неналежного 

застосування відповідних законодавчих положень впливає на рівень гендерно збалансованого 

представництва у списках кандидатів у депутати таким чином, що зрештою може призвести в 

певній мірі до нівелювання мети запровадження гендерної квоти.  

 

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

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

Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо напрацювання комплексних 

змін у виборче законодавство з метою уніфікації механізмів правового регулювання виборчого 

процесу в Україні, яка була організована в рамках: 

- публічного обговорення «Інформаційне забезпечення виборів, просвіта та ефективне 

регулювання агітації, у тому числі в соціальних мережах» (14 травня 2021 року, 

http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42553.pdf); 

- круглого столу «Виборчі фінанси та проблемні питання щодо підзвітності політичних 

ресурсів у виборчому процесі» 22 квітня 2021 року, 

http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42486.pdf, https://oporaua.org/news/vybory/23034-

eksperti-obgovorili-problemi-viborchikh-finansiv-shchob-napratsiuvati-yikh-virishennia-na-

parlamentskii-robochii-grupi); 

- засідання на тему «Висування та реєстрація кандидатів» (28 травня 2021 року, 

https://www.facebook.com/RomaniukPaul/posts/3962614703814971) 

- засідання на тему «Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів» (28 травня 

2021 року, https://www.facebook.com/RomaniukPaul/posts/3962614703814971) 

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 

Мохончуком Б.С.). 

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

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не 

працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

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   

Голуб О.А., Романюк П.В. Аналітичний огляд судової практики з вирішення спорів щодо 

дотримання ґендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року. Видавництво Ради Європи. 

2021. 56 с. URL:  https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c  

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

органів. Не готував. 

http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42553.pdf
http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42486.pdf
https://oporaua.org/news/vybory/23034-eksperti-obgovorili-problemi-viborchikh-finansiv-shchob-napratsiuvati-yikh-virishennia-na-parlamentskii-robochii-grupi
https://oporaua.org/news/vybory/23034-eksperti-obgovorili-problemi-viborchikh-finansiv-shchob-napratsiuvati-yikh-virishennia-na-parlamentskii-robochii-grupi
https://oporaua.org/news/vybory/23034-eksperti-obgovorili-problemi-viborchikh-finansiv-shchob-napratsiuvati-yikh-virishennia-na-parlamentskii-robochii-grupi
https://www.facebook.com/RomaniukPaul/posts/3962614703814971
https://www.facebook.com/RomaniukPaul/posts/3962614703814971
http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf
https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c
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6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. 

 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 Мохончуком Б.С.). 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 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” (https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-

mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-

zagalnyh-sudiv/). 

 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. 

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

року, (у співавторстві з Мохончуком Б.С.). 

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

2021/28599 від 14 вересня 2021 року (у співавторстві з Мохончуком Б.С.). 

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). 

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. 

Координатор 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. 

Учасник онлайн тренінгу «Гендер, гідність, рівність. Конституційна скарга як інструмент 

захисту від дискримінації», організованого Координатором проектів ОБСЄ в Україні, що відбувся 

9-11 червня 2021 року. 

Спікер форуму «Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості 

процедур», який відбувся 23-24 березня, м. Київ (https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-

viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu). 

Учасник міжнародної онлайн-конференції «Моніторинг політичної реклами онлайн і 

офлайн: виклики та кращі практики для органів контролю за політичним фінансуванням», яка 

відбулася 30 березня 2021 року. 

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 

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. 

https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/
https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/
https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/
https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu
https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu
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Учасник вебінару на тему «Використання поліграфа у юридичній практиці», 

організованого Радою адвокатів Полтавської області 30 жовтня 2021 року.  

Учасник вебінару на тему «Особливості супроводження розірвання шлюбу та поділу майна 

подружжя публічних осіб», організованого Радою адвокатів Полтавської області 28 жовтня 2021 

року.  

Учасник вебінару «Свобода слова, популізм та соціальні мережі: кейс Трампа та його уроки 

для України», який відбувся 20 січня 2021 року. 

Учасник стратегічної сесії щодо подальшого наповнення та розвитку інформаційно-

просвітницької онлайн-платформи про вибори «ЦВК: просвіта», над розробкою і втіленням якої 

працювали експерти Ради Європи спільно з Центральною виборчою комісією (10 грудня 2020 

року, м. Київ). 

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 (окремо). Відсутні. 

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

даних. 

Тези: 

1. Романюк П.В., Мохончук Б.С. 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. Романюк П.В., Голуб О.А. Огляд судової практики з вирішення спорів щодо дотримання 

ґендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року. 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. 175-179. (особистий внесок 0,2 друк. арк.). 

 

Посібники: 

1. 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. Голуб О.А., Романюк П.В. Аналітичний огляд судової практики з вирішення спорів щодо 

дотримання ґендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року. Видавництво Ради Європи. 2021. 

56 с. URL: https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c (особистий внесок 2,4 друк. 

арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Член редакційної колегії, 

відповідальний за випуск Збірки тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової 

конференції «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці (XІV Тодиківські читання)», яка відбулася 11 червня 2021 року. 

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

рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був опонентом дисертаційних захистів. 

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

готував. 

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

Лауреат щорічного конкурсу «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2020 

році у номінації «Наукова конференція» (згідно протоколу конкурсної комісії РМУ при МОН 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf
https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c
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України щорічного конкурсу «Молодий вчений»  від 23 вересня 2021 року, свідоцтво 

лауреата №0111 від 24.09.2021). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво щодо заходів зазначених у звіті з Радою Європи (Council of Europe), 

Координатором проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні (OSCE Project 

Co-ordinator in Ukraine), Міжнародною фундацією виборчих систем (International Foundation for 

Electoral Systems) та Агентством США з міжнародного розвитку (United States Agency for 

International Development). Крім вищезазначених заходів слід виділити й інші активності, що 

охоплюються цим пунктом звіту: 

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». 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

24 травня 2021 року прочитав лекцію на тему «Важливість вибору в демократичному 

суспільстві» в рамках онлайн лекторіуму для студентів закладів вищої освіти Харкова та 

Харківської області організованого Радою молодих вчених Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за підтримки департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації, Ради молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації та Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. 

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Лауреат щорічного конкурсу «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2020 

році у номінації «Наукова конференція» (згідно протоколу конкурсної комісії РМУ при МОН 

України щорічного конкурсу «Молодий вчений»  від 23 вересня 2021 року, свідоцтво лауреата 

№0111 від 24.09.2021). 

Подяка голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за участь у IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Захист виборчих прав адміністративними судами в 

Україні», яка відбулася 1–2 липня 2021 року. 

Грамота ректора Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка за активну громадську позицію, професіоналізм та високий 

науковий рівень продемонстрований під час проведення лекторіуму «Правопросвітництво», 2021 

року. 

Грамота ректора Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка за ініціативу, професіоналізм та високий науковий рівень при 

проведенні відкритих лекцій, 2020 року. 

Інше: 

Член журі Третього Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему 

Революції гідності на здобуття відзнаки імені Сергія Кемського, організованого Національним 

Музеєм Революції Гідності. 

Учасник школи з методології викладання галузевих юридичних дисциплін публічно-

правового циклу, що відбулася за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні 6-9 липня 

2021 року (Сертифікат про підвищення кваліфікації, серія 01 02071139 / 012-21, загальний обсяг 

програми 1 кредит ЄКТС (30 годин)). 

 

Доцент кафедри  

конституційного права України            Павло РОМАНЮК 

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

від 29 листопада 2021 р.) 

 

 

https://cvkpro.com/?fbclid=IwAR2nRmeINIHC_ynpT8gHvbbpVjYEzBx9cTnuShStVcOu9nLzCQAkWmDcPaY

