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1. Павшук Катерина Олександрівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент 

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

роботи виборчих комісій в Україні» 1,5 друк.арк. 

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

роботи виборчих комісій 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. Предметом наукового 

дослідження завжди виступає перебіг голосування та організація виборчого процесу. І 

хоча останнім часом протягом дня голосування спостерігачі не виявляли суттєвих 

порушень, які за своїми масштабами та наслідками могли б мати негативний вплив на 

хід голосування та спотворити результати волевиявлення виборців, проте найбільші 

проблеми були спричинені фаховою непідготовленістю і недостатнім рівнем 

компетентності членів дільничних виборчих комісій. Мова йде, зокрема про процедурні 

порушення, які допускали члени дільничних виборчих комісій, недотримання строків та 

послідовності процедур членами комісій в день голосування, матеріально-технічний 

стан виборчих дільниць – неналежне облаштування приміщень, відсутність мінімально 

комфортних умов для роботи комісії та голосування, перебої з енергопостачанням. Такі, 

з першого погляду дрібні та непомітні порушення, які загалом впливають на враження 

від виборчого процесу та вказують на недоліки, яких слід остерігатися в подальшому в 

процесі організації виборів. Визнаючи це, а також усвідомлюючи підготовку до 

найближчих президентських та парламентських виборів, слід підкреслити необхідність 

суттєвого удосконалення та систематизації виборчого законодавства України шляхом 

прийняття Виборчого кодексу України, реформування системи адміністрування виборів 

відповідно до вимог сучасності, підвищення компетентності членів виборчих комісій, 

забезпечення дієвих практик попередження випадків зловживання адміністративним 

ресурсом з боку державних службовців. 

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: 
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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 

1). Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю із дня 

народження доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова (25.10.1918 – 

24.03.1979), 26 жовтня 2018 р., Національний університет «Одеська юридична 

академія», м. Одеса; 

2). Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: конституційний 

контекст» (ХІ Тодиківські читання) 26-27 жовтня 2018 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

3). Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Юридична осінь 2018» 14 

листопада 2018 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

4). Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах» (до 

100-річчя ЗУНР) 27 листопада 2018 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м.Харків.  

9. Видавнича діяльність:  

     статті (1,5 друк.арк.) 

1) Павшук К. О. Підвищення ефективності діяльності виборчих комісій: склад та 

основні напрямки їх підготовки / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2018. – №1 (81).− С. 44-52. 

(0, 8 друк.арк.) 

2) Павшук К.О. Виборчий омбудсман в Україні: перспективна новела для захисту 

виборчих прав / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2018. – №3 (83).− С. 43-51. (0, 7 друк.арк.). 

      тези доповіді: 

1) Павшук К.О. Про важливість інституту виборчого омбудсмана для захисту прав 

громадян  / К. О. Павшук // Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. 

ХІ Тодиківські читання.  Збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнародної наукової 

конференції (26-27 жовт. 2018 р.) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т 

ім. Я. Мудрого. – Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2018. С. 293-294. 

(0,15 друк.арк.).  

2) Павшук К.О. Про зміну підходів до формування виборчих комісій в Україні / 

К. О. Павшук // Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах 

глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова 

(25.10.1918 – 24.03.1979), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 174-177 (0, 15 друк.арк.).      

3) Павшук К.О. Про напрямки реформування виборчих процедур / К. О. Павшук // 

Юридична осінь 2018 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. 

конф. молодих учених : 14 листоп. 2018 р. м. Харків / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Рада молодих учених, Студент. наук. т-во ; за 

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
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заг. ред. А. П. Гетьмана. - Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018.  (0, 1 

друк.арк.). 

4) Павшук К.О. Українська виборча система: історія і сподівання / К. О. Павшук // 

Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах» (до 

100-річчя ЗУНР) (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. 

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: Подяка Ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 08 жовтня 2018 р. 

 

Асистент кафедри  

конституційного права України, 

к.ю.н.                                                                                                        Павшук К.О. 

 


