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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 5  

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

Обов’язкова 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 135 

2-й 1-2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

16 год. 10 год. 

Практичні 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

87 год. 117 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,8 

для заочної форми навчання – 1:6,5 

Мова навчання: українська. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування знань студентів про основні поняття виборчого права та 

виборчого процесу, правові основи проведення виборів в Україні та в державах-членах 

Європейського Союзу, зокрема у нових європейських демократичних державах; 

формування знань студентів про основні виборчі правила та процедури, встановлені у 

джерелах права та формування навичок їхнього застосування на практиці. 

Завдання: розкриття змісту основних понять виборчого права; роз’яснення 

змісту міжнародних правових стандартів у галузі виборчого права; аналіз різновидів 

виборчих систем, що використовуються в Україні та в державах - членах 

Європейського Союзу. 

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: поняттєво-категоріальний апарат виборчого права; міжнародно-правові 

стандарти у галузі виборчого права; особливості виборчих систем, які застосовуються 
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в Україні та інших європейських державах; порядок організації та проведення 

парламентських, президентських та місцевих виборів в Україні. 

уміти: аналізувати чинне виборче законодавство України та виборче 

законодавство держав – членів Європейського Союзу; виявляти існуючі у правовому 

регулюванні виборчого процесу проблеми та пропонувати шляхи його удосконалення; 

здійснювати експертизу проектів нормативно-правових актів у галузі виборчого права; 

забезпечувати дотримання принципів виборчого права усіма суб’єктами виборчого 

процесу. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ВИБОРІВ, ВИБОРЧОГО ПРАВА ТА ВИБОРЧОЇ 

СИСТЕМИ. 
 

Вибори. Виборче право в об’єктивному значенні. Джерела об’єктивного виборчого 

права. Виборче право в суб’єктивному значенні. Принципи виборчого права. Вплив 

норм міжнародного права на формування українського виборчого законодавства.  

Конвенція про захист прав людини і  основоположних свобод від 4 листопада 1950 

року. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. 

Кодекс належної практики у виборчих справах, прийнятий Венеціанською Комісією на 

52 Пленарній сесії 18-19 жовтня 2002 року. Декларація про участь жінок у виборах, 

прийнята Венеціанською Комісією на 67 Пленарній сесії 9-10 червня 2006 року.       

Кодекс належної практики щодо політичних партій, прийнятий Венеціанською 

Комісією на 77 Пленарній сесії 12-13 грудня 2008 року. Переглянута інтерпретативна 

Декларація до Кодексу належної практики у виборчих справах щодо участі осіб з 

особливими потребами у виборах, прийнята Радою з демократичних виборів на 37 

засіданні (15 грудня 2011 року) та Венеціанською Комісією на 89 Пленарній сесії 16-

17 грудня 2011 року. Виборча система. Типи та види виборчих систем.      
 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА. 

 

Принципи виборчого права як фундаментальні основи, що безпосередньо стосуються 

прав громадян та відповідних їм завдань органів публічної влади у виборчому процесі. 

Особливості формування принципу загального виборчого права. Майновий, віковий, 

освітній цензи, ценз осілості. Європейські тендеції у сфері дотримання принципу 

загального виборчого права. Загальне виборче право та інститут громадянства. 

Надання виборчих прав у парламентських та президентських виборах громадянам 

держави, що проживають за кордоном. Виборчі права іноземців та осіб без 

громадянства. Вільні вибори як передумова формування демократичної  держави та 

чинник забезпечення фактичної, активної та постійної політико-правової участі 

громадян у вирішенні усіх найважливіших аспектів суспільного життя. Принцип 

рівних виборів як гарантія виборчих прав громадян. Прямі вибори – невід’ємна риса 
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демократичної держави. Особисте голосування. Застосування кореспонденційного 

голосування. Голосування уповноваженою особою. Впровадження принципу таємого 

голосування як однієї з родових ознак прямих виборів. Дострокове голосування 

виборців. Голосування виборців з фізичними вадами. 

 

 

ТЕМА 3. МАЖОРИТАРНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ.  

 

Мажоритарна виборча система як система, при застосуванні якої переможець у 

виборах визначається за принципом більшості голосів. Мажоритарна виборча система 

відносної більшості. Проблема формування системи одномандатних округів при 

застосуванні мажоритарної системи відносної більшості. Ступінь впливу виборця на 

результат виборів. Позитивні та негативні риси мажоритарної виборчої системи 

відносної більшості. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості. Двотурове 

голосування. Легітимація результатів виборів при застосуванні мажоритарної виборчої 

системи абсолютної більшості. Проблема підкупу виборців. Мажоритарна виборча 

система кваліфікованої більшості. Загроза результативності виборів при  застосуванні 

мажоритарної виборчої системи кваліфікованої більшості. Преференційна 

мажоритарна система. Поєднання однотурової мажоритарної системи голосування з 

багатотуровим підрахунком голосів. Система альтернативного голосування. 

Мажоритарні системи у багатомандатних округах. Застосування обмеженого 

голосування. Система єдиного перехідного голосу.  

 

ТЕМА 4. ПРОПОРЦІЙНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ.  

 

Пропорційна виборча система як спосіб забезпечення широкого політичного 

представництва у парламенті. Пропорційна система закритих списків. Пропорційна 

виборча система відкритих списків. Багаторівневі пропорційні виборчі системи.  

Основні групи виборчих формул пропорційного представництва. Базові методи 

розподілу голосів в одному багатомандатному виборчому окрузі. Виборча квота. Квота 

Гейра. Квота Гагенбаха-Бішоффа. Квота Імперіалі. Методи, з використанням яких 

розподіляються мандати з використанням виборчої квоти. Метод Д’Ондта. Метод Сен-

Лагю. Виборчий бар’єр. Проблема відсутності персональної відповідальності депутата 

перед виборцями. 

 

ТЕМА 5. ЗМІШАНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ.  

 

Змішана виборча система як приклад однієї з найстабільніших виборчих систем.     

Поєднання елементів мажоритарної системи та систем пропорційного представництва. 

Лінійне змішування (паралельне комбінування). Структурне змішування. Система з 
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єдиним голосом, що не допускає передачі. Система з єдиним голосом, що передається. 

Обмежене голосування. Кумулятивне голосування. Змішана система, що використовує 

модифіковану пропорційну систему представництва. 

 

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В 

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ, ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В 

УКРАЇНІ.  

 

Еволюція виборчої системи в Україні з часу проголошення незалежності. Виборча 

система у парламентських виборах в Україні. Виборча система у виборах Президента 

України. Використання виборчих систем у місцевих виборах в Україні. Виборчі 

фальсифікації та адміністративний ресурс при застосуванні мажоритарної виборчої 

системи. Проблема диктату партійних лідерів та зниження рівня компетентності 

депутатів, обраних за закритими списками. Зростання кількості зареєстрованих 

політичних партій в Україні. Систематизація виборчого  законодавства України.   

 

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ У ДЕРЖАВАХ 

СТАБІЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. 

 

Досвід застосування мажоритарної системи відносної більшості у Великобританії. 

Використання мажоритарної системи абсолютної більшості у президентських виборах 

та при формуванні складу Національних зборів у Франції.  Застосування мажоритарної 

виборчої системи та проблема предствалення у парламенті інтересів малих та  середніх 

партій. Використання пропорційної виборчої системи у парламентських виборах в 

Австрії, Великобританії, Швеції, Швейцарії. Змішана виборча система з переважним 

використанням мажоритарної системи в Італії. Німецька виборча система як різновид 

змішаної виборчої системи. Обрання членів Бундестагу в одномандатних виборчих 

округах та за регіональними партійними списками. Визначення результатів виборів в 

одномандатних виборчих округах. Виборча система у виборах до ландтагів (земельних 

виборах).   

 

 

ТЕМА 8. ВИКОРИСТАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ У НОВИХ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.  

 

Змішана виборча система у парламентських виборах в Литві. Віковий ценз щодо 

пасивного виборчого права у Сейм Литовської Республіки як прояв «ейджизму».  

Виборча система в Естонії – поєднання принципів мажоритарного та пропорційного 

представництва. Застосування системи персоніфікованого пропорційного 

представництва у виборах до Ріігікогу. Система єдиного неперехідного голосу. 

Виборча система у парламенських виборах в Республіці Польща. Голосування у 
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багатомандатних округах за пропорційним принципом з так званими преференціями. 

Виборча система у президентських виборах. Особливості територіального 

самоврядування та місцеві вибори в Республіці Польща. Особливості формування та 

повноваження Державної виборчої комісії. Виборчий кодекс Польщі як фактор 

стабілізації виборчого законодавства.   

 

 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

назви тем 

кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л П 
ла

б 

ін

д 
ср л п Лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 1. Поняття 

виборів, виборчого 

права та виборчої 

системи  

17 2 4   11 17 2    15 

ТЕМА 2. Принципи 

виборчого права 

17 2 4   11 19 2 2   15 

ТЕМА 3. 

Мажоритарні виборчі 

системи 

17 2 4   11 19 2 2   15 

ТЕМА 4. Пропорційні 

виборчі системи  

17 2 4   11 15     15 

ТЕМА 5. Змішані 

виборчі системи 

17 2 4   11 15     15 

ТЕМА 6. Аналіз 

використання 

виборчих систем в 

парламентських, 

президентських та 

місцевих виборах в 

Україні 

17 2 4   11 15     15 

ТЕМА7. 

Використання 

виборчих систем у 

державах стабільної 

демократії  

17 2 4   11 19 2 2   15 

ТЕМА8. 

Використання 

16 2 4   10 16 2 2   12 
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виборчих систем у 

нових демократичних 

державах – членах 

Європейського Союзу 

УСЬОГО ГОДИН 135 16 32   87 135 10 8   117 

 

 

Лекційний курс (денна - 16 год., заочна – 10 год.) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

(денна) 

Кіль-

кість 

годин 

(заочна) 

1.  Поняття виборів, виборчого права та виборчої системи 2 2 

2.  Принципи виборчого права 2 2 

3.  Мажоритарні виборчі системи 2 2 

4.  Пропорційні виборчі системи 2  

5.  Змішані виборчі системи 2  

6.  Аналіз використання виборчих систем в парламентських, 

президентських та місцевих виборах в Україні 
2  

7.  Використання виборчих систем у державах стабільної 

демократії  
2 2 

8.  Використання виборчих систем у нових демократичних 

державах – членах Європейського Союзу 
2 2 

 Всього: 16 10 

 

Практичні  заняття (денна - 32 год., заочна – 8 год.) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

(денна) 

Кіль-

кість 

годин 

(заочна) 

1.  Поняття виборів, виборчого права та виборчої системи 4  

2.  Принципи виборчого права 4 2 

3.  Мажоритарні виборчі системи 4 2 

4.  Пропорційні виборчі системи 4  

5.  Змішані виборчі системи 4  

6.  Аналіз використання виборчих систем в парламентських, 

президентських та місцевих виборах в Україні 
4  

7.  Використання виборчих систем у державах стабільної 

демократії 
4 2 

8.  Використання виборчих систем у нових демократичних 

державах – членах Європейського Союзу 
4 2 

 Всього: 32 8 
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Самостійна робота (денна - 87 год., заочна – 117 год.)\ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

(денна) 

Кіль-

кість 

годин 

(заочна) 

1.  Поняття виборів, виборчого права та виборчої системи 11 15 

2.  Принципи виборчого права 11 15 

3.  Мажоритарні виборчі системи 11 15 

4.  Пропорційні виборчі системи 11 15 

5.  Змішані виборчі системи 11 15 

6.  Аналіз використання виборчих систем в парламентських, 

президентських та місцевих виборах в Україні 
11 15 

7.  Використання виборчих систем у державах стабільної 

демократії 
11 15 

8.  Використання виборчих систем у нових демократичних 

державах – членах Європейського Союзу 
10 12 

 Всього: 87 117 

 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 

«Удосконалення виборчого права та виборчих систем в Україні та в державах ЄС», 

оцінюється за рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час 

практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або виконання 

тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) також 

підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. Студент повинен 

перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і отримати позитивну оцінку, яка 

враховується під час визначення середнього балу поточної успішності. Не 

перескладена заборгованість тягне виставлення за іспит оцінки «0» FX.  

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні є 

іспит, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період вивчення 

дисципліни за 50 – бальною шкалою. Іспит проводиться в усній формі. 

 

За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент отримує 

підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене 

оцінок за поточну успішність і оцінки за іспит. 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО НАРАХОВУЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 
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Поточна 

успішність 

Іспит  Сума 

Т1-Т8 Т1-Т8  

50 50 100 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 

50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової 

практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до 

конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 

даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах 

вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав 

інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у 

інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на 

двох базових джерелах.  
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61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із 

рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела 

інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною 

літературою з дисципліни. 
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91, 104 Конституції України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ccu.gov.ua/ 

32. Рішення Конституційного Суду України  у справі за конституційним 

поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин 

першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин 

першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата 

України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про 

офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України 

стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської 

недоторканності) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/  

33. Рішення Конституційного Суду України  у справі за конституційними 

поданнями Верховного Суду  України та Служби безпеки України щодо офіційного 

тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19  Закону України «Про 

статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) 

від 19 травня 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/  

http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
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34. Рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 р. 

у справі щодо повноважності Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – 

2002. – № 44. – Ст. 190. – С. 2045.   

35. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року: справа про 

прийняття Конституції та законів України на референдумі. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/ 

36. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним 

поданням міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення 

положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // 

Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. 

37. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень 

статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного 

депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) 

від 11 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00  

38. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 

грудня 2004 року № 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до 

Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. –  № 5. – С. 36 

– 49. 

39. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень 

статті 86 Конституції України а статей 12, 19 Закону України «Про статус народного 

депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури). – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/ 

40. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про статус народного депутата 

України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про статус народного депутата України» від 25 вересня 1997 року (справа 

про статус народного депутата України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ccu.gov.ua/ 

41. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини 

другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 

91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України 

«Про статус народного депутата України» (справа про направлення запиту до 

Президента України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/ 

42. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частин п'ятої, шостої статті 13 Закону України «Про 

статус народного депутата України», частини четвертої статті 61 Регламенту 

Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень пункту 6 частини другої, 

частини шостої статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України, частини 

четвертої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа 

http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/


16 

 

  

про перебування народного депутата України у депутатській фракції) – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/  

43. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним 

поданням міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення 

положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // 

Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.   

44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 

грудня 2004 року № 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до 

Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. –  № 5. – С. 36 

– 49.  

 

Базова література 

 

45. Виборче право України / Ред. В. Ф. Погорілко, М. І. Ставнійчук. – К.: 

Парламентске видавництво, 2003. – 383 с.  

46. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. – Чернівці: 

Рута, 2001. – 431 с.  

47. Демократичний потенціал пропорційних вибочих систем / С. Конончук, О. 

Ярош, С. Горобчишина. – К, 2009. – 80 с.     

48. Ключковський Ю. Б., Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, 

стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні. - К.: Ваіте, 2018. – 908 с.   

49. Кокс Г. В. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу  

Пер. з англ. – Одеса: Бахва, 2003. – 456 с.    

50. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник 

авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 

2002. – 512 с.  

51. Конституційне право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. 

П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.  

52. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. 

Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : 

Право, 2016. – 346 с. 

53. Конституційне право України. Академічний курс : Підручник: У 2 т. – Т. 2 / 

За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична 

думка», 2008. – 800 с.  

54. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. 

55. Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Коментар до Регламенту  Верховної 

Ради України / С. В. Лінецький, В. П. Крижанівський. – К. : «К.І.С.», 2015. – 730 с. 

56. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / 

За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. – 3-вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.В. 

Коваленка. – К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. – 532 с. 

57. Посібник з розробки виборчих систем / Е. Рейнольдс, Б. Рейлі та ін. / пер. з 

англ. – К.: Нора-друк, 2003. – 168 с.   

http://www.ccu.gov.ua/
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58. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: 

навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. - 556 с. 

59. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої річниці 

Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К. : 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с. 

60. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України : підруч. / В. І. 

Чушенко, І. Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с. 

61. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: 

підручник / В.М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 

464 с. 

62. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для 

утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.  

 

 

Додаткова література 

 

63. Антонова О. Р. Вплив неурядових організацій на проведення парламентських 

виборів: форми участі та концептуальні засади / О. Р. Антонова // Наукові праці 

Чорноморського держ. ун-тету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська 

академія». Сер. : Державне управління. – 2012. – Т. 202. – Вип. 190. – С. 80–84. 

64. Антонович М. М. Виборче право в Україні та проблеми його відповідності 

міжнародним стандартам / М. М. Антонович // Наукові записки НаУКМА. – 2004. – Т. 

31 : Політичні науки. – С. 42–47. 

65. Барабаш Ю. Г. Конституційний вимір української демократії (історико-

теоретичні нотатки) / Ю. Г. Барабаш // Право України. – 2014. – № 7. – С. 137–145. 

66. Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні : 

конституційно-правові аспекти : монографія / Н. В. Богашева. – К. : Логос, 2012. – 446 

с. 

67. Васильченко О. Фінансування політичних партій в зарубіжних країнах / О. 

Васильченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 8. – С. 80–85. 

68. Ворона П. В. Регіональні та республіканські аспекти функціонування 

виборчої системи Франції / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного 

управління. – 2010. – № 2. – С. 254–261. 

69. Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні / О. О. Галус 

// Університетські наукові записки. – 2013. – № 4 (48). – С. 36–41. 

70. Георгіца А. З. Проблеми конституційної регламентації виборчої системи 

України в контексті світового досвіду / А. З. Георгіца // Наук. вісник Чернівецьк. ун-

тету. – 2003. – Вип. 187 : Правознавство. – С. 74–82. 

71. Головко І. В. Особливості демократичних перетворень у посткомуністичних 

суспільствах / І. В. Головко // Вісник Нац. ун-тету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». – № 2 (16). – 2013. – С. 281–291. 

72. Гончарова О. С. Абсентеїзм як феномен політичного процесу / 

О. С. Гончарова // Сучасне суспільство. – 2013. – Вип. 1. – С. 40–47. 

73. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове 

дослідження: Монографія / П. Ф. Гураль // Львів : ЛьвДУВС, Край, 2008. – 468 с. 
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74. Кальниш Ю. Г. Пряма демократія в Україні: історичні традиції 

таперспективи розвитку / Ю. Г. Кальниш // Стратегічні пріоритети. –№ 4 (9). – 2008. – 

С. 5–15. 

75. Католик Я. Б. Виборча система України в контексті трансформації політичної 

системи: проблеми та напрямки реформування / Я. Б. Католик // Вiсник Одесеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астрапринт, 2011. – Том 

16. – Вип. 10 : Сер. «Соціологія, політологія». – С. 807–814. 

76. Коваленко Р. Передвиборча агітація: правова природа та сутність / 

Р. Коваленко // Юридичний вісник : щоквартальний журнал. – 2014. – № 2. – С. 34–38. 

77. Ключковський Ю. Б., Виборчі системи та українське виборче законодавство / 

монографія. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час 

Друку, 2011. – 132 с.   

78. Ковальчук В. Б. До легітимації державної влади через демократичні вибори: 

досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук // Держава і право. – 2010. – 

№ 47. – С. 138–143. 

79. Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії / В. В. 

Козьма // Вісник Дніпропетров. ун-тету. – 2013. –Т. 21. – Вип. 23 (4). – С. 29–33. 

80. Кофман Б. Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в 

законодавство України : автореф. дис.на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук 

: спец. 12.00.02 / Б. Я. Кофман – Маріуполь : Б.в., 2012. – 22 с. 

81. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми організації та реалізації 

установчої влади в Україні : монографія / Р. М. Максакова. – Запоріжжя. – 2012. – 435 

c. 

82. Мурашин Г. Акти безпосереднього народовладдя та гарантії їх здійснення / 

Г. Мурашин, О. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 

2010. – № 1. – С. 12–19. 

83. Панкевич І. М. Інститут безпосередньої демократії та розвиток українського 

конституціоналізму / І. М. Панкевич // Вісник Львів.ун-тету. – Сер. юрид. – Вип. 58. – 

Львів, 2013. – C. 95–102. 

84. Панкевич І. М. Традиція виборності влади в Україні: монографія / І. М. 

Панкевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 488 с. 

85. Радченко О. В. Компаративний аналіз моделей демократичного політичного 

режиму держав початку XXI століття / О. В. Радченко //Публічне управління: теорія та 

практика : зб. наук. праць – Вип. 1(5). –2011. – С. 90–95. 

86. Росенко М. Абсентеїзм та його вплив на становлення парламентаризму / М. 

Росенко // Публічне управління: теорія та практика : зб.наук. праць. – Харків. – № 3. – 

2011. – С. 99–105. 

87. Система державного управління Сполученого Королівства Великобританії і 

Північної Ірландії: досвід для України / уклад. П. І. Крайнік ; за заг. ред. Ю. В. 
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ПАКЕТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

спеціального курсу «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;  
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- 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   
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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 %;   
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- 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;   

- 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;  
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- 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 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 


