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1. Павшук Катерина Олександрівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Особливості 

організації та проведення парламентських виборів в Україні» 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Особливості 

організації та проведення парламентських виборів в Україні» 2,0 друк.арк. 

5. 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. Позачергові парламентські 

вибори 2014 р., які проводилися у складний переламний період для держави, вказали на 

існування проблем не лише із забезпечення безпеки виборців на певних територіях, але 

й у законодавчому регулюванні в цілому процесу організації виборів в Україні. Часу для 

підготовки до наступних чергових виборів вищих органів державної влади залишається 

небагато. Разом із тим, досвід минулих років та передвиборних кампаній вкотре 

доводить необхідність уніфікованого та раціонального підходу до організації та 

проведення голосування. Мова йде, передовсім, про те, що виборче законодавство в 

частині територіальної організації, системи виборчих комісій, порядку голосування на 

виборчих дільницях, підрахунку голосів та встановлення результатів голосування 

повинне бути максимально націленим на виконання основного завдання  ̶  реалізацію 

активного виборчого права громадянами України. На жаль, інколи практика свідчить 

про створення усіляких перепон на шляху його реалізації і, як не дивно, самим же 

законом. Багаторівнева система розгляду скарг і звернень, яка інколи призводить до 

плутанини у компетенції, формалізованість процедури їх подання та розгляду 

виборцями щодо порушень, часті випадки недотримання строків розгляду та 

оприлюднення справ скаржників відповідними органами одразу справляє негативне 

враження та потребує негайного вдосконалення. Доречною та прийнятною в цьому разі 

стала б практика з підвищення кваліфікації та компетентності як членів виборчих 

комісій усіх рівнів, так і суддів, які розглядатимуть позовні заяви, пов’язані із 

порушенням виборчого законодавства. Не менш важливим є постійний громадський 

контроль за перебігом виборчого процесу, а також можливість притягати до 

відповідальності винних осіб за вчинені правопорушення у цій сфері. Так само дії 

суб’єктів виборчого процесу, пов’язані із захистом порушених виборчих прав, вчинені 

навіть на найнижчому рівні, повинні бути відкритими для загалу, а за невиконання 

зазначеної вимоги у встановлені строки повинна бути встановлена санкція. У цьому 

аспекті є великі сподівання на досягнення «електронної» демократії та їх поступового 

впровадження у національні виборчі процедури, високий рівень відповідальності 

суб’єктів виборчого процесу та усвідомлення важливості виборчих процесів для 

становлення демократії. 

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. 
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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 

«Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради)» 27 квітня 2017 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; 

Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості» 19 жовтня 2017 р., Національний університет «Одеська юридична 

академія»;  

Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання) 27-28 жовтня 2017 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

9. Видавнича діяльність:  

     статті (1,5 друк.арк.) 

1) Павшук К. О. До питання про умови реалізації принципів виборчого права та 

можливість оскарження їх порушень / К. О. Павшук // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2017. – №1 (77).− 

С. 157-167. (0, 8 друк.арк.) 

2) Павшук К.О. Проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення 

виборчих комісій в Україні / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2017. – №3 (79).− С. 183-192. 

(0, 7 друк.арк.). 

      тези доповіді: 

1) Павшук К.О. Значущість інституту виборів для становлення представницької 

демократії / К. О. Павшук // Вісник Національної академії правових наук 

України : зб. наук. пр. / редкол.: О. В. Петришин та ін.  ̶  Х. : Право, 2017.  ̶  № 2(89).  ̶  

С. 236. (0, 2 друк.арк.). 

2) Павшук К.О. Кримінальний закон України як один із способів захисту активного і 

пасивного виборчого права громадян / К. О. Павшук // Концептуальні основи 

кримінальної законотворчості : Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (19 жовтня 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. В. О. Туляков, Є. Л. 

Стрельцов.  ̶  Одеса : НУ "ОЮА", 2017. – С.478-482. // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – Заголовок з екрану. (0, 2 

друк.арк.).      

3) Павшук К.О. Проблемні питання процедури оскарження порушень виборчого 

законодавства  / К. О. Павшук // Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм. Х Тодиківські читання.  Збірка тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнародної наукової конференції (27-28 жовт. 2017 р., м. Харків) / За заг. ред. 

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

«Права людини»», 2017. - С. 204-206. (0,15 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. 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%88%D1%83%D0%BA,%20%D0%9A.%20%D0%9E.$%3C.%3E%29
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/
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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. 

 

 

К.ю.н., асистент кафедри  

конституційного права України          К.О. Павшук  
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