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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему: 

                      «Підвищення ефективності діяльності виборчої дільниці» 

72 сторінки, 6 малюнків, 1таблиця, 2 схеми, 35 використаних джерел. 

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС, ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА, ВИБОРЧА КОМІСІЯ, , ДЕМОКРАТІЯ, Е-ГОЛОСУВАННЯ, , 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ. 

Об’єкт дослідження – є процес забезпечення ефективного управління у 

сфері організації та проведення виборчого процесу. 

Предмет дослідження – є теоретичні та практичні засади управління 

діяльності дільничної виборчої комісії. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та аналізі 

процесу виборів з точки зору підвищення ефективності діяльності виборчої 

дільниці.       

Методи дослідження –  систематизації, порівняння, аналітичний, 

графічний. 

        Отримані результати.       У першому розділі розкрито поняття 

основних інститутів демократичних принципів суспільства та виборчої системи 

в Україні. Визначено основні етапи виборчого процесу до діючого 

законодавства. 

     У другому розділі була складена загальна характеристика 

Павлоградської територіальної громади, з виявленням слабких міст в її 

соціально-економічних показниках. Ознайомились з особливостями роботи 

виборчої дільниці.  

    У третьому розділі проведено дослідження різних форм виборів в де-

яких державах, з метою удосконалення проведення виборчого процесу в Україні 
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у вигляді електронного голосування. Розглянули заходи, за допомогою яких 

застосуються більша кількість виборців, а саме через додаток «ДІЯ».  
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