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ЗА 2019 РІК 

1. Павшук Катерина Олександрівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент 

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

виборчих комісій по підготовці та проведенню парламентських та президентських 

виборів в Україні» 1,5 друк.арк. 

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

виборчих комісій по підготовці та проведенню парламентських та президентських 

виборів в Україні» 2,4 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, глава підручника, тези наукових доповідей та повідомлень 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Підготовка та проведення до чергових 

президентських та позачергових парламентських виборів 2019 р. виступили достатнім 

приводом для актуалізації питань, безпосередньо пов’язаних із організацією роботи 

виборчих комісій та забезпеченням прав виборців. Дані незалежних спостережень за 

виборчим процесом з одного боку свідчили про суттєвий прорив вперед назустріч 

демократичним виборчим процедурам, а з іншого – про повторення тих самих помилок, 

які дають про себе знати щоразу: передчасний початок передвиборної агітації, прямий і 

непрямий підкуп виборців, застосування адмінресурсу з метою отримання 

депутатського мандату. На підставі опрацьованого матеріалу очевидним є безпосередній 

вплив передвиборної агітації на реалізацію принципу чесних виборів і рівних 

можливостей кандидатів. Загалом, підходи до передвиборної агітації за роки 

незалежності фактично залишились незмінними: прямий і непрямий підкуп виборців, 

застосування адмінресурсу, передчасна агітація.  

В українському виборчому законодавстві поки що відсутні норми, які 

встановлюють спеціальні правила поведінки посадовців під час виборчих кампаній, а 

обмеження використання адміністративних ресурсів врегульовані нечітко, що і 

призводить до негативних наслідків у масштабах країни. Це дає підстави зробити 

висновок, що якісна законодавча база з максимальним обмеженням зловживань має 

стати принципово важливим кроком, а справедливі та пропорційні санкції за порушення 

законодавства, особливо у частині фінансування агітаційної діяльності, стримуючим 

фактором.  

Лише адекватна реакція з боку правоохоронних органів та незалежних 

громадських інституцій, постійний контроль та транспарентність зможуть забезпечити 

справедливу конкурентну боротьбу між кандидатами під час виборчого процесу. Не 

останню роль у такому системному підході на шляху до зміцнення демократичних 

виборчих традицій відіграє правова культура співгромадян, які, аналізуючи перебіг 

подій та реагуючи на виклики, спроможні до висловлення суспільного осуду та 

неприйняття діяльності кандидатів із явним порушенням чесних правил гри. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не брала 

участь. 

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 брала участь. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: не здійснювала. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян: Науковий висновок щодо 

відповідності законопроекту про внесення змін до статті 85 Конституції України 

(щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради 

України) (реєстр. № 1028) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

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). Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» 24 червня 

2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків. 

2). Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of 

scientific papers "Logos" with materials of the International scientific-practical conf., London, 

July 29, 2019. London. 

3). Міжнародна наукова конференція «Парадигми конституційного права: історія 

та сучасність» (ХІІ Тодиківські читання) 1-2 листопада 2019 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

9. Видавнича діяльність:  

     статті (2,3 друк.арк.): 

1) Павшук К.О., Парасюк Є.О., Джалілова В.Р. Доцільність визнання 

суб’єктами права роботів, штучного інтелекту та штучно інтелектуальних роботів. 

Науковий огляд. 2019. № 4(57). С. 101-109. (0, 6 друк.арк.). 

2) Павшук К.О. Передвиборна агітація - 2019: традиційний виклик українській 

демократії. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е. О. Дідоренка. 2019. №3. с. 48-60 (0, 8 друк.арк.).  

      тези доповіді (0, 5 друк.арк.): 

1. Павшук К.О. Виклики виборчих кампаній 2019 року та їх вплив на 

реалізацію принципу чесних виборів в Україні. «Український конституціоналізм у 

сучасному вимірі» : матеріали круглого столу. Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Х.: 

ФОП Бровін О.В., 2019. С. 99-101.(0,2 друк.арк.).  

2. Павшук К.О. Інститут виборчого омбудсмана як запорука демократичності 

процедур. Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of 

scientific papers "Logos" with materials of the International scientific-practical conf., London, 

July 29, 2019. London : NGO "European Scientific Platform", 2019. V.2. p. 21-23. (0,2 

друк.арк.).      

3. Павшук К.О. Фінансування передвиборної агітації та реалізація принципу 

«fair elections». Парадигми конституційного права: історія та сучасність. ХІІ Тодиківські 

читання :  збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнародної наукової конференції (1-2 лист. 

2019 р.) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : 

ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2019. С.148-149. (0,1 друк.арк.). 
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Підручник: 

           Павшук К.О.  Конституційне право України : підручник / Т. М. Слінько, Л. І. 

Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.; за заг ред. Т. М. Слінько. – Харків: Право, 2019   

(авторські питання: 8.1, 8.2  – загальний обсяг 0, 5 друк. арк.). 

  

9.1. Публікації у наукометричних базах даних:  

            - 

           9.2. «Index Copernicus International»: Павшук К.О. Передвиборна агітація - 2019: 

традиційний виклик українській демократії. Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. №3. (0, 75 друк.арк.). 

(публікація статті відбудеться наприкінці листопада) 

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

редакційної колегії Збірки тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової 

конференції «Парадигми конституційного права: історія та сучасність» (ХІІ Тодиківські 

читання) 1-2 листопада 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків. 

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. 

 

Доцент кафедри  

конституційного права України, 

к.ю.н.                                                                                                        Павшук К.О. 

 

 

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

______________  2019 р.) 

 

 


