
Тести з спецкурсу «Удосконалення виборчого права та виборчих систем в Україні та в державах ЄС» 

  

1. Вкажіть поняття, яке позначає сукупність встановлених законом правил проведення виборів, 

регламентів здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів 

голосування:   - абсентеїзм; - виборча система; - активне виборче право; - електоральна практика.  

  

2. Вкажіть, як називається ухиляння виборців від участі у голосуванні:  - пацифізм; - анархізм; - 

популізм; - абсентеїзм; - ревізіонізм  

 

3. Визначте, за умов існування якого типу виборчої системи обрання кандидата стає можливим, якщо 

його підтримали щонайменше 50% виборців: - мажоритарна система кваліфікованої більшості;   -

змішана система; - мажоритарна система абсолютної більшості;  - пропорційна система з 

преференціями   

  

4. Визначте право громадянина виступати у якості особи, яку обирають: - абсентеїзм; - пасивне 

виборче право; - цензування виборчого права; - активне виборче право.  

  

5. Вкажіть поняття, яке визначає сукупність громадян, яким надане право брати участь у виборах 

певного органу, політичної партії або конкретної особи  - ресурс; - еліта; - об’єкт; - електорат; - народ  

 

6. Визначте, з якою метою в деяких державах законодавчо встановлюється обмеження 

передвиборчих витрат:  - проконтролювати доходи кандидатів; - забезпечити рівність можливостей 

кандидатів; - зекономити бюджетні кошти; - не допустити повного розорення кандидатів; - викликати 

довіру виборців 

  

7. Визначте, який тип виборчої системи спирається на суто партійні вибори, коли партії, які беруть 

участь у виборах, формують виборчі списки, за які голосують виборці:  - пропорційна; - мажоритарна 

абсолютної більшості; - змішана; - мажоритарна відносної більшості; - мажоритарна кваліфікованої 

більшості 

   

8. Вкажіть, яким виборчим правом користується громадянин, що прийшов у день голосування на 

виборчу дільницю з метою проголосувати: - пасивним виборчим правом; - цензовим виборчим 

правом; - активним виборчим правом; - загальним виборчим правом; - рівним виборчим правом   

 

9. Вкажіть функцію виборів за умов існування демократичного політичного режиму:  - встановлення 

цілей і завдань суспільного розвитку; - легітимація державної влади; - артикуляція інтересів різних 

суспільних груп; - ідеологізація суспільної свідомості; - розбудова правової держави     

  

10. Визначте тип виборів, сутнісною ознакою яких є дочасне, з точки зору чинного законодавства, 

проведення:  - традиційні; - термінові; - позачергові; - чергові; - повторні  



  

11. Визначте діючий в Україні тип виборчої системи на виборах до Верховної Ради України: - 

мажоритарна система кваліфікованої більшості; - пропорційна система з преференціями; - 

пропорційно-мажоритарна система; - пропорційна система закритих загальнонаціональних списків; - 

мажоритарна система відносної більшості.   

 

12. Визначте вік громадянина, який, відповідно до чинного українського законодавства, отримує 

активне виборче право:  - 21 рік; - 18 років; - 16 років; - 35 років; - 40 років 

 

13.   Визначте вік громадянина, який, відповідно до чинного українського законодавства, отримує 

пасивне виборче право у виборах президента України:  - 21 рік; - 18 років; - 16 років; - 35 років; - 40 

років 

 

14. Визначте вік громадянина, який, відповідно до чинного українського законодавства, отримує 

пасивне виборче право у виборах народних депутатів України: - 21 рік; - 18 років; - 16 років; - 35 років; 

- 40 років 

15. Визначте вік громадянина, який, відповідно до чинного українського законодавства, отримує 

пасивне виборче право у місцевих виборах в  Україні:  - 21 рік; - 18 років; - 16 років; - 35 років; - 40 

років 

16. Визначте межу діючого в Україні виборчого загороджувального бар’єру у виборах народних 

депутатів України: - 5 %; - 10 %;  - 4 %; - 3 %; - 7 %    

 17. Визначте межу діючого в Україні виборчого загороджувального бар’єру у при встановленні 

результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі в місцевих виборах: 

- 5 %; - 10 %;  - 4 %;  - 3 %;  - 7 %    

18.  Активне виборче право – це: - право обирати; - право бути обраним; - право агітувати за власного 

кандидата; - усі відповіді неправильні    

 19. Визначте врегульовану законом діяльність індивідів, органів, організацій та груп з підготовки і 

проведення виборів до державних і самоврядних органів: - виборча система; - виборча квота; - 

передвиборча агітація; - виборчий процес; - політична реклама  

20.  До конституційних принципів виборчого права України відносять: - доцільність; - порядність; - 

людяність; г) гласність; - таємне голосування. 

21. Згідно зі ст. 71 Конституції України виборцям гарантується:  - вільне волевиявлення; - таємниця 

голосування; - невтручання в особисте життя; - доступність інформації про кандидатів;  рівність 

22. Всеукраїнський референдум може призначити: - Кабінет Міністрів України; - Адміністрація 

Президента України; - Верховна Рада України; - Верховний Суд; - Конституційний Суд України. 

 

23. Право голосу на референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення:   

- 21 року; + 18 років; - 16 років; - 35 років; - 40 років 

 

24. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання:  



- про вступ до НАТО; - про вступ до ЄС; - про зміну території України; - про запровадження нових 

податків; - про оголошення амністії 

 

25. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань:  

- зміни території України; - податків; - вступу до НАТО; - вступу до ЄС; - позаблокового статусу 

 

26. Конституційним принципом виборчого права є: - прозорість виборів; - чесність виборів; - 

незалежність; - таємне голосування; - відкритість 

27. У виборах Президента України застосовується: - мажоритарна я система відносної більшості; - 

мажоритарна система абсолютної більшості; - змішана виборча система;  - пропорційна виборча 

система; - пропорційно-мажоритарна система 

28. Президент України обирається на: - 10 років; - 7 років; - 5 років; - 4 роки; - довічно 

 

29. Чергові вибори Президента України проводяться у: - жовтні; - листопаді; - грудні; - березні; - квітні 

 

30. Чергові парламентські вибори в Україні парламенту проводяться у: - квітні; - березні; - січні; - 

вересні; - жовтні 

31. Вибори старости проводяться за: - мажоритарною системою відносної більшості; - пропорційною 

системою; - змішаною системою; - мажоритарною системою абсолютної більшості. 

 

32. Вибори депутатів сільських, селищних проводяться за: - мажоритарною системою відносної 

більшості; - пропорційною системою; - змішаною системою; - мажоритарною системою абсолютної 

більшості. 

 

33. До органів законодавчої влади України належать: - Верховна Рада України; - Президент України;  

- Кабінет Міністрів України; - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.  

 

34. Конституційний склад Верховної Ради України: - 350 народних депутатів України;  - 400 народних 

депутатів України; - 450 народних депутатів України; 500 народних депутатів України. 

 

35. Одна й та сама особа не може бути Президентом України: - більше одного строку; - більше двох 

строків підряд; - більше трьох строків; - більше двох строків;  - законодавством не регламентовано.  

36. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України 
проводяться в період ... від дня припинення повноважень:  - 30 днів; - 60 днів; - 90 днів; - 120 днів.  

 

37. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків 
Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається 
на:  главу Адміністрації Президента України; - Голову Верховної Ради України; Прем'єр-міністра 
України; - секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
 



38. Кому Президент України може передати свої окремі повноваження: - Голові Верховної Ради; - 

Прем'єр-міністру України; - главі Адміністрації Президента України; - будь-кому за власним рішенням 

Президента; - не може передавати повноваження  

 

39. Активне виборче право – це: - право обирати; - право бути обраним; - право агітувати за власного 

кандидата; - усі відповіді неправильні  

40. Верховна Рада України обирається строком на: - три роки; - чотири роки; - п’ять років;  шість років  

41. Чи володіють іноземні громадяни, особи без громадянства, які протягом останніх десяти років 

проживають в Україні, пасивним виборчим правом у місцевих виборах: - так; - ні; так, якщо це 

передбачено відповідним міжніродним договором; - так, якщо вони народилися на території 

України; так, якщо отримали посвідчення закордонного українця    

42. Чи володіють іноземні громадяни, особи без громадянства, які протягом останніх десяти років 

проживають в Україні, активним виборчим правом у місцевих виборах: - так; - ні; так, якщо це 

передбачено відповідним міжніродним договором; - так, якщо вони народилися на території 

України;   так, якщо отримали посвідчення закордонного українця    

43. Чи володіють іноземні громадяни, особи без громадянства, які протягом останніх десяти років 

проживають в Україні, пасивним виборчим правом у виборах Президента України: - так; - ні; так, якщо 

це передбачено відповідним міжніродним договором; - так, якщо вони народилися на території 

України;  так, якщо отримали посвідчення закордонного українця    

44. Чи володіють іноземні громадяни, особи без громадянства, які протягом останніх десяти років 

проживають в Україні, активним виборчим правом у виборах Президента України: - так; - ні; так, якщо 

це передбачено відповідним міжніродним договором; - так, якщо вони народилися на території 

України;  так, якщо отримали посвідчення закордонного українця    

45. Чи володіють іноземні громадяни, особи без громадянства, які протягом останніх десяти років 

проживають в Україні, активним виборчим правом у виборах народних депутатів України: - так; - ні; 

так, якщо це передбачено відповідним міжніродним договором; - так, якщо вони народилися на 

території України;  так, якщо отримали посвідчення закордонного українця    

46. Чи володіють іноземні громадяни, особи без громадянства, які протягом останніх десяти років 

проживають в Україні, пасивним виборчим правом у виборах народних депутатів України: - так; - ні; 

так, якщо це передбачено відповідним міжніродним договором; - так, якщо вони народилися на 

території України;  так, якщо отримали посвідчення закордонного українця    

47. Чи встановлюється чинним законодавством України максимальний вік для кандидата: - так; - ні;  

так, для кандидата у виборах Президента України; так, у парламентських виборах;   

48. Назвіть конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: - збори трудового 

колективу; - вибори; - збори членів ОСББ; - місцеві ініціативи 

49. Згідно з Конституцією України народне волевиявлення здійснюється через: - вибори; - 

референдум;  - інші форми безпосередньої демократії; - усі попередні варіанти разом. 

50. Які категорії громадян України не мають права голосу на виборах: - ті, що перебувають на 

стаціонарному лікування у психіатричних лікувальних закладах; - військовослужбовці строкової 

служби; - неповнолітні; - визнані судом обмежено дієздатними 

51. Згідно з Конституцією України вибори до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування  є : - рівноправними; - актом самоврядування Українського народу; - відкритими; -  

вільними; - незалежними  



52. Згідно зі ст. 71 Конституції України виборцям гарантується:  - вільне волевиявлення; - таємниця 

голосування; - невтручання в особисте життя; - доступність інформації про кандидатів;  рівність  

53. Добровільність участі у виборах забезпечується наступним: - належність виборця до певної 

територіальної громади; - ніхто не може бути примушений до участі у виборах; - ніхто не може бути 

примушений до неучасті у виборах; - на день виборів виборець має досягти 18 років; - кожен 

виборець бере участь у виборах на рівних засадах.  

54. Депутати обласних рад обираються за: - мажоритарною виборчою системою абсолютної 

більшості; -  мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах; - 

пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; - змішаною виборчою 

системою.  

55. Депутати Київської та Севастопольської міських рад обираються за: - мажоритарною виборчою 

системою абсолютної більшості; -  мажоритарною виборчою системою відносної більшості в 

одномандатних округах; - пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; 

- змішаною виборчою системою 

56. Вибори сільського, селищного, голови проводяться за: - мажоритарною виборчою системою 

абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі; -  мажоритарною виборчою 

системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі; - пропорційною 

виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; - змішаною виборчою системою 

57. Вибори міського голови (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) проводяться за: - 

мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому 

окрузі; - мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному 

виборчому окрузі; - пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; - 

змішаною виборчою системою 

58. Вибори міського голови (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) 

проводяться за: - мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі; -  мажоритарною виборчою системою відносної більшості в 

єдиному одномандатному виборчому окрузі; - пропорційною виборчою системою в 

багатомандатному виборчому окрузі; - змішаною виборчою системою 

59. Які з названих документів підтверджують особу та громадянство виборця: - службовий паспорт; - 

посвідчення водія; - студентський квиток;  - перепустка; - тимчасове посвідчення громадянина 

України.  

60. Документом, який підтверджує особу громадянина лише щодо військовослужбовців строкової 

служби є: - службовий паспорт; - посвідчення водія; - військовий квиток; - перепустка; - тимчасове 

посвідчення громадянина України  

61. Для реалізації активно виборчого права на місцевих виборах особа повинна: - досягти 18 річного 

віку; - постійно проживати в Україні; - регулярно сплачувати комунальні послуги;  - належати до 

відповідної територіальної громади; - бути громадянином України 

62. Не має права голосу у президентських виборах громадянин, який: - перебуває на лікуванні у 

психіатричній лікарні; - визнаний судом недієздатним; - визнаний судом обмежено дієздатним; - 

постійно проживає за кордоном; - є військовослужбовце строкової служби  

63. Виборцями є громадяни України, які: - постійно проживають на території України; - мають право 

голосу; - не є неповнолітніми; - добровільно погоджуються брати участь у виборах  

64. Депутати Верховної Ради Автономної Республік Крим обираються за: - мажоритарною виборчою 

системою абсолютної більшості; - пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому 



окрузі; -  мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах; - 

змішаною виборчою системою  

65. Як забезпечується реалізація принципу вільних виборів: - виборець має належати до певної 

територіальної громади; - ніхто не може бути примушений до участі у виборах; - на день виборів 

виборець має досягти 18 років; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах 

66. Який зміст принципу рівності виборів: - громадяни України беруть участь у виборах на рівних 

засадах; - виборець має належати до певної територіальної громади; - на день виборів виборець має 

досягти 18 років; - у виборах беруть участь жителі відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці  

67. Який  зміст принципу прямих виборів: - виборець має належати до певної територіальної 

громади; - громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі; - громадяни 

України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати; - на день 

виборів виборець має бути громадянином України; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних 

засадах 

68. Що означає добровільність участі громадян України у виборах: - ніхто не може бути примушений 

до участі чи неучасті у виборах; - громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї 

волі; - громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у 

депутати; - на день виборів виборець має бути громадянином України; - кожен виборець бере участь 

у виборах на рівних засадах 

69. Що означає положення про те, що вибори депутатів є вільними: -виборець має належати до 

певної територіальної громади; - виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї 

волі та її вільного виявлення при голосуванні; - громадяни України обирають депутатів безпосередньо 

шляхом голосування за кандидатів у депутати; - на день виборів виборець має бути громадянином 

України; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах  

70. Застосування насильства, погроз, обману та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню 

та вільному волевиявленню: - забороняється; - не допускається; - не може мати місця; - заохочується; 

- карається  

 71.  Депутати районних рад обираються за: - мажоритарною виборчою системою абсолютної 

більшості; - пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; -  

мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах; - змішаною 

виборчою системою 

72. Які гарантії вільного волевиявлення застосовуються щодо військовослужбовців строкової служби: 

-у військових частинах обмежується передвиборча агітація; - голосування відбувається в особливо 

укріплених кабінах для голосування; -видаються бюлетені спеціальної форми; - надається відпустка 

для участі у голосуванні 

73. Що означає таємниця голосування: - голосування за інших осіб забороняється; - передача права 

голосу забороняється; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах; - громадянам 

забезпечуються умови для вільного формування своєї волі; - контроль за волевиявленням виборців 

забороняється  

74. Що означає особисте голосування: - голосування за інших осіб забороняється; - кожен виборець 

бере участь у виборах на рівних засадах; - громадянам забезпечуються умови для вільного 

формування своєї волі; - контроль за волевиявленням виборців забороняється  

75. Які умови застосовуються до фізичної особи для реалізації нею активного виборчого права для 

участі у виборах народних депутатів України: - досягнення 18 років; - досягнення 21 року; - мати 

право голосу; - проживати в Україні постійно; - проживати в Україні протягом останніх 5 років  



76. Депутати районних у містах рад обираються за: - мажоритарною виборчою системою абсолютної 

більшості; - пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; -  

мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах; - змішаною 

виборчою системою.  

77. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають: - вищу освіту;  - 

партійний квиток; - постійне місце проживання в Україні; - паспорт громадянина України; - право 

голосу  

78. Назвіть засади виборчого процесу: - публічності і відкритості; - гласності; - верховенства права;  - 

свободи пересування; - однопартійності  

79. Які з названих засад є засадами виборчого процесу: - повага до конкурентів у передвиборчій 

боротьбі; - конституційність; - політичний плюралізм та багатопартійність;  - рівність виборчого права; 

- право бути обраним  

80. Депутати міських рад обираються за: - мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості; 

- пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі; -  мажоритарною 

виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах; - змішаною виборчою системою 

81. Назвіть етапи виборчого процесу: - складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; - 

утворення виборчих округів; - утворення виборчих дільниць; -забезпечення публічності виборів; -  

виготовлення виборчих бюлетенів  

82. Назвіть принципи виборчого права: - рівного доступу всіх кандидатів до ЗМІ; - публічності і 

відкритості; - таємне голосування; - право бути обраним мають громадяни України, які на день 

виборів досягли 21 року, мають право голосу та проживають в Україні протягом останніх 5 років.  

83. Який суб’єкт конституційно-правових відносин оприлюднює результати виборів народних 

депутатів: - Верховна Рада України; - газета „Голос України”; - бюлетень ЦВК; - Центральна виборча 

комісія; - Верховний Суд України  

84. Назвіть суб’єкти виборчого процесу: - житель відповідного населеного пункту; - волонтер; - 

Центральна виборча комісія; - виборча дільниця; - виборчий округ  

85. Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців у виборах народних депутатів України мають 

набрати партії, щоб брати участь у розподілі мандатів: - 1%: - 2%; - 3%; - 4%; - 5% 

86. Назвіть підставу реалізації виборцями свого права голосу на виборах народних депутатів України: 

- належність виборця до певної територіальної громади; - ніхто не може бути примушений до участі у 

виборах; - включення до списків виборців на виборчій дільниці; - на день виборів виборець має 

досягти 18 років; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах  

87. Виборцями є громадяни України, які: - постійно проживають на території України; - мають право 

голосу; - не є неповнолітніми; - добровільно погоджуються брати участь у виборах  

88. Як забезпечується реалізація принципу вільних виборів: - виборець має належати до відповідної 

територіальної громади; - ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах; - на день 

виборів виборець має досягти 18 років; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах   

89. Вибори це:  - форма політичного режиму; - делегування повноважень депутатам;  -  форма 

народного волевиявлення; - спосіб узурпації влади;    

90. Суб’єктивне виборче право це: - право обирати; - право бути обраним; -  право обирати та бути 

обраним; - сукупність правових норм, що регулюють процес виборів  

91. Який зміст принципу рівності виборів: - виборець має належати до відповідної територіальної 

громади; - громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах; - ніхто не може бути 



примушений до участі чи неучасті у виборах; - на день виборів виборець має досягти 18 років; - 

кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах   

 

 92. Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців у місцевих виборах в Україні мають набрати 

партії,  щоб брати участь у розподілі мандатів: - 1%: - 2%; - 3%; - 4%; - 5% 

93. Назвіть суб’єкти виборчого процесу: - виборець; - волонтер; житель відповідного населеного 

пункту; - виборча дільниця; - виборчий округ  

94. Який  зміст принципу прямих виборів: - виборець має належати до відповідної територіальної 

громади; - громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах; - виборці бнзпосередньо 

обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати; - ніхто не може 

бути примушений до участі чи неучасті у виборах; - на день виборів виборець має досягти 18 років; - 

кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах   

95. Мажоритарна виборча система застосовується у виборах:   -  в одномандатних виборчих округах; - 

в багатомандатних виборчих округах;  - у спеціальних виборчих округах; - у будь-яких виборчих 

округах 

96.  Активне виборче право наступає для громадян України з: - 16 років; - 18 років; - 21 року; - 25 

років; - 35 років 

97. Пасивне виборче право це: - право бути обраним;  - право обирати; - право висувати кандидатів у 

депутати; - можливість брати участь у виборах 

98. Визначте діючий в Україні тип виборчої системи на виборах до Верховної Ради України: - 

мажоритарна система кваліфікованої більшості; - пропорційна система з преференціями; -

пропорційно-мажоритарна система; - пропорційна система закритих загальнонаціональних списків; - 

мажоритарна система відносної більшості   

99. Вибори депутатів сільських, селищних проводяться за: - мажоритарною системою відносної 

більшості; - пропорційною системою; - змішаною системою; - мажоритарною системою абсолютної 

більшості 

100. Що означає таємниця голосування: - голосування за інших осіб забороняється; - передача права 

голосу забороняється; - кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах; - громадянам 

забезпечуються умови для вільного формування своєї волі; - контроль за волевиявленням виборців 

забороняється 

 


