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

проведення місцевих виборів в Україні» 1,5 друк.арк. 

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

проведення місцевих виборів в Україні» 2,55 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. Підготовка та проведення до 

місцевих виборів 2020 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 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 перемоги на виборах. До переліку 

сучасних технологій проведення виборчої кампанії слід додати вплив соціальних мереж 

на позицію виборців.  На підставі опрацьованого матеріалу очевидним є безпосередній 

вплив передвиборної агітації на реалізацію принципу чесних виборів і рівних 

можливостей кандидатів. Загалом, підходи до проведення передвиборної кампанії на 

місцевих виборах фактично залишились незмінними: прямий і непрямий підкуп 

виборців, застосування адмінресурсу, передчасна агітація, неконтрольоване 

застосування соціальних мереж для здійснення політичної реклами.  

Незважаючи на результати проведених досліджень, що вказують на існування 

суттєвого впливу політичної реклами в соціальних мережах, в українському виборчому 

законодавстві поки що відсутні норми, які б дозволяли поширення реклами на 

міжнародних платформах з метою агітації, а також відсутнє законодавче закріплення 

правил поведінки посадовців під час виборчих кампаній, спрямованих на попередження 

та реагування на факти порушення виборчого законодавства кандидатами в соціальних 

мережах. Крім того, не було розроблено положень, котрі окреслювали б принципи 

внутрішньої політики медійної діяльності органів влади щодо розміщення публікацій, 

реагування на інформацію з контенту та притягнення до відповідповідальності осіб за 

його зміст. Це призводить до негативних наслідків у масштабах країни і дає підстави 

зробити висновок, що навіть оновлене виборче законодавство не зреагувало на сучасні 

потреби. Тому зміни до закону з максимальним обмеженням зловживань мають стати 

принципово важливим кроком, а справедливі та пропорційні санкції за порушення 

законодавства, особливо у частині фінансування агітаційної діяльності, стримуючим 

фактором.  

До того ж, залученість 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, 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. 
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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: підготувала висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання 

Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, 

сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми» (реєстраційний 

№ 4024). 

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 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: 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 наукова конференція «Конституційний дизайн: від макро до мікро 

рівня» (ХІІІ Тодиківські читання) 19 червня 2020 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

2). Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки Європейської Комісії «За 

демократію через право» і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 

конституційному судочинстві» 25 червня 2020 р., Конституційний Суд України, 

Європейська Комісія «За демократію через право», місце проведення: програма 

віддаленого конференцзв’язку ZOOM. 

9. Видавнича діяльність:  

     статті (2,45 друк.арк.): 

1) Yuri V. Baulin, Kateryna O. Pavshuk, Inna A. Vishnevska. Risk in the performance of 

medical activities: medico-legal overview. Wiadomosсti Lekarskie, 2019. – Vol.72 

Iss.12, cz. 2. – p.2410-2415. (0, 5 друк.арк.). 

2)  Павшук К.О. Нові підходи до проведення передвиборної агітації в Україні: аналіз 

виборчого кодексу України. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. №1(89). С. 13-22. (0, 75 друк.арк.). 

3) Павшук К.О., Дзюба Я.А. Виборча реформа 2020 в Україні. Вісник пенітенціарної 

асоціації України. 2020. № 1(11). С. 145-152. (0, 65 друк.арк.). 

4) Павшук К.О., Дзюба Я.А. Сучасний конституційний процес в Україні. Молодий 

вчений. 2019. № 12(76). С. 65-69. (0, 55 друк.арк.). 

      тези доповіді (0, 1 друк.арк.): 

1) Павшук К.О. Ѓендерні квоти на виборах: чи вдасться гарантувати принцип 

рівності? Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання) :  

збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнародної наукової конференції (19 черв. 2020 р.) / 

За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : ТОВ 

«Видавництво «Права людини»», 2020. С.212-213. (0,1 друк.арк.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних:  
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Scopus:  

1). Yuri V. Baulin, Kateryna O. Pavshuk, Inna A. Vishnevska. Risk in the performance 

of medical activities: medico-legal overview. Wiadomosсti Lekarskie, 2019. – Vol.72 

Iss.12, cz. 2. – p.2410-2415. (0, 5 друк.арк.). 

          «Index Copernicus International»:  

           1). Павшук К.О. Нові підходи до проведення передвиборної агітації в Україні: 

аналіз виборчого кодексу України. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. №1(89). С. 13-22. (0, 75 друк.арк.). 

2). Павшук К.О., Дзюба Я.А. Виборча реформа 2020 в Україні. Вісник 

пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1(11). С. 145-152. (0, 65 друк.арк.). 

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

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

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. 
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конституційного права України, 
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