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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Особливості організації місцевих виборів» 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Особливості організації місцевих виборів» 13,5 друк.арк. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Закон України «Про місцеві 

вибори», прийнятий у липні 2015 р., продовжив традицію перманентної зміни 

виборчого законодавства. У зв’язку із цим досліджувалася структура і характер 

виборчих спорів. Значні складнощі в організації виборчого процесу, які він 

спровокував, пов’язані, щонайперше, з низкою новел, закріплених цим законом. 

Специфіка вперше запровадженої на місцевих виборах виборчої системи 

потребувала досить тривалого часу ознайомлення та підготовки членів виборчих 

комісій, місцевих організацій політичних партій, кандидатів та виборців до 

повноцінної реалізації такої законодавчо закріпленої системи. Але брак часу став 

не єдиною перепоною на шляху до реалізації виборчих прав. Новий Закон України 

«Про місцеві вибори» містить цілу низку недосконалих положень, неточностей та 

неузгодженостей, що пояснюється порушенням стандартів підготовки таких 

важливих для суспільства законодавчих актів. В умовах процедурної 

невизначеності та двозначності  законодавчих положень було зафіксувано чисельні 

випадки неоднакового застосування його положень в схожих ситуаціях, що не 

сприяло дотриманню належних стандартів виборчого процесу.  

Процес реєстрації кандидатів супроводжувався численними конфліктами та 

спорами, що було пов’язано із неоднаковим застосуванням територіальними 

виборчими комісіями положень Закону України «Про місцеві вибори» і наявністю 

у окремих виборчих комісій політичних мотивів. У поодиноких випадках відмови у 

реєстрації кандидатів мали ознаки перешкоджання здійсненню громадянами 

пасивного виборчого права, що потребувало не тільки судового захисту, а й 

втручання ЦВК. У той же час  виборці отримали конкурентний перелік кандидатів, 

який не обмежувався з боку держави  необґрунтованими рішеннями чи 

заборонами. У зв’язку із масовими випадками оскаржень рішень ТВК щодо 

відмови в реєстрації кандидатів у значній частині територіальних громад та 

регіонів було порушення строків проведення реєстрації кандидатів, що негативно 

вплинуло на реалізацію інших етапів виборчого процесу.  

Суттєвий вплив на предмет виборчих спорів, їх характер та динаміку 

здійснюють не тільки зовнішні фактори (як-от поява внутрішньо переміщених 

осіб), але і традиційність, звичність чи навпаки часта змінюваність виборчих 

процедур. Безсумнівними новелами цієї виборчої кампанії стали виборчі спори 

щодо так званої гендерної квоти, реєстрація кандидатів за виборчими списками 

місцевих організацій політичних партій, внесення до списку виборців внутрішньо 
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переміщених осіб. Щодо останнього було розглянуто правовий і практичний досвід 

держав світу щодо забезпечення активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб 

(Грузія, Боснія і Герцеговина, Молдова).  Виборчі спори безпосередньо були пов’язані зі 

змінами у способі формування депутатського корпусу місцевих рад, обрання 

сільських, селищних, міських голів, старост. Паралельно із формуванням нових 

предметів розгляду справ, суди традиційно розглядали спори, пов'язані з 

порушеннями в ході проведення передвиборної агітації; спори, пов'язані з 

порушеннями при проведенні процедури голосування по виборах депутатів; спори, 

пов'язані із встановленням результатів виборів тощо.  

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

приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: не рецензувала 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не 

здійснювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 

здійснювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: не здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів: не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування: не приймала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: не здійснювала. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: не здійснювала. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): ні 

8. Участь у конференціях, семінарах 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина» 26 травня 2016 р., Полтавський 

юридичний інститут  

Міжкафедральний круглий стіл, присвячений 25-й річниці проголошення 

незалежності України 8 червня 2016 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого;  

Міжкафедральний круглий стіл, присвячений 20-й річниці Конституції України 

«Історія українського конституціоналізму» 15 червня 2015 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого;  

Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного конституціоналізму та 

Основний Закон України» (ІХ Тодиківські читання) 4-5 листопада 2016 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

9. Видавнича діяльність: монографія (12 друк.арк.) 

1) Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України : монографія. – 

Х : Юрайт, 2016. – 200 с.  

     статті (1,1 друк.арк.) 
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1) Павшук К.О. Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015р. : загальна 

характеристика виборчих спорів / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал. 

– Суми. – 2016. – Вип. 1(73). – С. 134-142. (0,6 друк.арк.) 

2) Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених 

осіб в Україні : теорія і практика / К.О. Павшук // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал. 

– Сєвєродонецьк. – 2016. – Вип. 3(75). – С. 185-192. (0,5 друк.арк.)  

      тези доповіді: 

1) Павшук К.О. Реалізація виборчих прав громадян на місцевих виборах 2015 року: 

аналіз судової практики / К. О. Павшук // Правові засади гарантування та захисту 

прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 

Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та місцевого 

самоврядування , Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". – Харків : 

Права людини, 2016. - С. 302-306. (0,2 друк.арк.) 

2) Павшук К.О. Принцип плюралізму як основа розвитку демократичної держави / 

К. О. Павшук // Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 

України. ІХ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (4-5 листопада 2016 р.) / За заг. ред. проф. А.П. 

Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : ТОВ «Видавництво 

«Права людини»», 2016. - С. 92-93. (0,2 друк.арк.) 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних: немає 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: не являюсь. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: не готувала. 

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

стипендії/премії): не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не здійснювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору: не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала. 

 

Асистент кафедри  

конституційного права України, 

к.ю.н.                                                                                                        Павшук К.О. 
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