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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Дисципліна «Електоральна компаративістика» виступає одним із 

засадничих предметів вивчення курсу професійної підготовки здобувача 
ступеня доктора філософії у галузі політичної науки. Безпосереднє 
волевиявлення громадян, найвищим виявом якого є вибори, відіграє 
пріоритетну роль у регулюванні суспільного розвитку, виконує функцію 
реального механізму формування органів влади, сприяє залученню громадян до 
управління державними справами, створює умови для подолання відчуженості 
людини від влади. Проте в сьогоденному світі досягнення реальної демократії є 
як ніколи проблематизованим, і множинність шляхів та спроб втілення 
народного волевиявлення становить собою складну систему переплетіння 
раціональних настанов і універсальних приписів із локальними умовами, 
дослідження яких є необхідним для набуття практично орієнтованого 
наукового знання щодо подальших тенденцій і напряму розвитку як демократії, 
так і політичної сфери життя людини загалом. 

Мета курсу «Електоральна компаративістика» – відповідно до вимог 
Закону України «Про вищу освіту» та положень «Програми забезпечення якості 
освіти у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», 
поглиблення знань аспірантами виборчих систем шляхом їх порівняльного 
вивчення та оцінювання, всебічний розгляд процесів їх функціонування і 
трансформації, моделей електоральної поведінки; формування загального 
уявлення про основні проблеми електоральної компаративістики. 

Завданнями курсу «Електоральна компаративістика» є досягнення того, 
щоб в результаті його вивчення аспірант мав  

знати: 
• види та методи порівняльних електоральних досліджень;  
• характерні особливості моделей демократії;  
• основні періоди розвитку демократичних індексів, їх конкретні 

показники; 
• різновиди основних типів виборчих систем та їх застосування на 

практиці у різних країнах світу; комплекс параметрів, які описують 
виборчі системи; механізм впливу виборчої системи на поведінку 
виборців;  

• зв’язок між виборчими системами та процесами і станом політичного 
плюралізму, конкуренції і характером політичної системи суспільства;  

• специфіку процесу трансформації виборчої системи в Україні.  
 
вміти:  
• критично оцінювати існуючі теоретичні моделі демократії, 

застосовувати різні індекси демократії для аналізу розвитку і 
вимірювання демократії у різних країнах світу;  

• виявляти основні тенденції електоральної поведінки залежно від 
характеру виборчої системи;  
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• на підставі визначення інституціональних характеристик виборчих 
систем прогнозувати масштаб участі населення у виборах, можливості 
для впливу виборців на результати голосування; аналізувати динаміку 
виборчого процесу, електоральних уподобань користуючись індексом 
електоральної рухливості (index of electoral volatility);  

• користуючись «законами Дюверже» встановлювати зв’язок між 
електоральним режимом та партійною системою;  

• порівняти етапи трансформації виборчої системи України. 
 
Програма дисципліни «Електоральна компаративістика» для аспірантів за 

змістом складається з трьох модулів. 
Модуль I. Порівняльно-електоральні дослідження як напрям політичної 

науки.  
Модуль II. Філософія демократії та феномен виборів.  
Модуль III. Виборчі системи зарубіжних країн. 
 
Значну увагу під час вивчення дисципліни «Електоральна 

компаративістика» приділено, по-перше самостійній роботі аспіранта, від 
якого вимагається, насамперед, самостійне опрацювання першоджерел з курсу 
– основних праць класичних і сучасних мислителів, що досліджували феномен 
політичних виборів, таких, як Аристотель, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луї де 
Монтеск’ю, Джеймс Медісон, Моріс Дюверже, Карл Поппер, Юрген Габермас, 
Аренд Лейпхарт, Френсіс Фукуяма, Семюел Хантігтон, Кроуфорд Макферсон, 
Бенджамен Барбер та ін. По друге, важливим і змістовним з точки зору курсу 
виявляється проведення аспірантом самостійних порівняльних досліджень 
систем виборів, які існують на сьогодні в різних країнах світу як у плані їх 
законодавчої бази, так і в аспекті практичних особливостей їх реалізації. 

У результаті вивчення дисципліни «Електоральна компаративістика» 
аспіранти оволодівають понятійно-категоріальним апаратом порівняльних 
досліджень феномену виборів, вивчають найважливіші методологічні підходи 
щодо розуміння сутності демократії, навчаються бачити багатоманітність 
можливих моделей демократичного устрою суспільства та притаманні їм 
супернчності, набувають навичок аналізу складних процесів демократичних 
трансформацій у сучасному суспільстві, в тому числі й українському, та 
необхідні знання для справи практичної реалізації таких процесів і керування 
ними. 

 
Міжпредметні зв’язки. Предмет вивчення дисципліни «Електоральна 

компаративістика» тісно пов’язаний із проблематикою інших дисциплін, знання 
яких може допомогти аспіранту при вивченні цього курсу. Зокрема, 
простежується взаємозв’язок теорії пізнання з такими курсами, як «Вибори та 
виборчі системи», «Політична історія світу», «Політологія», «Філософія 
політики», «Практична політологія», «Соціальна філософія», «Історія та теорія 
демократії». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«ЕЛЕКТОРАЛЬНА КОМПАРАТИВІСТИКА» 
 

№ 
пор. 

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І ТЕМИ 

 Змістовий модуль I. Порівняльно-електоральні дослідження як 
напрям політичної науки 

1.  Теоретико-методологічні основи порівняльних електоральних 
досліджень 

2.  Історичні та сучасні типи інститутів представництва 
 Змістовий модуль II. Філософія демократії та феномен виборів 

3.  Філософія демократії: репрезентативна модель 
4.  Учасницька демократія та інші альтернативні моделі демократії 
5.  Особливості демократичних перетворень у сучасному світі 
 Змістовий модуль III. Виборчі системи зарубіжних країн 

6.  Функціонування різновидів мажоритарної, пропорційної та змішаної 
системи 

7.  Суб’єктність виборчого процесу та дослідження поведінки виборця 
8.  Групи електорату та моделі електоральної поведінки 
9.  Виборчі системи та виборчі технології у країнах світу 
10.  Процес трансформації виборчої системи в Україні: порівняльна 

характеристика основних етапів 
 Разом годин: 90 
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ЗМІСТ 
дисципліни 

«Електоральна компаративістика» 
 
Змістовий модуль І. Порівняльно-електоральні дослідження як напрям 

політичної науки 
 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи порівняльних 
електоральних досліджень 

 
Предмет та завдання дисципліни «Електоральна компаративістика». 

Методологія вивчення історії демократичного та виборчого процесу, його 
періодизація. Феномен народовладдя та народоправства й інститут 
представництва. Демократія як ідеал, як теоретична модель суспільного устрою 
та як політична практика. Суб’єкт і об’єкт виборчого процесу. Інститут виборів, 
його основні складові та основні етапи електорального процесу. 

 
Література [15; 24; 33; 48; 53; 75] 

 
 

Тема 2. Історичні та сучасні типи інститутів представництва 
 

Представницька демократія Давньої Греції та Стародавнього Риму і 
політико-філософські погляди античних мислителів. Виникнення парламенту. 
Політична філософія доби Середньовіччя та Відродження: теорії Т. Мора, 
Т. Кампанелли, Н. Макіавеллі. Ідеї демократичного розвитку Нового часу. 
Вчення Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ш. -Л. де Монтеск’е. 
Концептуалізація демократії на основі раціоналізму доби Просвітництва. 
Становлення західної демократії ХІХ ст.: Т. Джефферсон, Дж. Медісон, А. де 
Токвіль, Дж. Ст. Мілль. Критика лібералізму з боку консерваторів і соціалістів. 
Соціал-демократична теорія і практика. Історичні традиції народного зібрання, 
демократії та виборів в Україні від давнини до сьогодення. Феномен 
«постдемократії». 

 
Література [1; 17; 22; 27; 39; 48; 63; 66; 69] 

 
 

Змістовий модуль ІІ. Філософія демократії та феномен виборів 
 

Тема 3. Філософія демократії: репрезентативна модель 
 

Філософія демократії та її зв’язок з електоральною компаративістикою. 
Особливості репрезентативної (представницької) демократії. Трансформація 
класичної демократії та ідеологія лібералізму. Демократія елітарна та 
егалітарна. Теорія «авангарду» за доби Модерну та за часів сьогодення. 
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Конкурентна та плюралістична моделі демократії. Суперечності 
функціонування «вестмінстерської» моделі демократії у сучасному світі. 
Мажоритарна та консенсусна моделі демократії. Концепція поліархії.  

 
Література [10; 19; 29; 41; 44; 45; 54; 62; 73] 

 
 

Тема 4. Учасницька демократія та інші альтернативні моделі 
демократії 

 
«Пряма» демократія як реальне народовладдя: теорія, практика, 

сучасність. Соціальна демократія. Моделі «сильної», радикальної та 
деліберативної (дорадчої) демократії. Проблема популізму та авторитарна 
демократія. Демократія та компетентність. Демократія «grassroots» і демократія 
«на робочому місці». 

 
Література [8; 18; 19; 43; 46; 49; 50; 52; 54] 

 
 

Тема 5. Особливості демократичних перетворень у сучасному світі 
 
Теорія виборів та процеси демократизації за доби сьогодення. Теорія 

«хвиль демократизації» (С. Хантінгтон) та ідея «кінця історії» (Ф. Фукуяма). 
Держава та громадянське суспільство. Концепція інформаційного суспільства, 
передумови його становлення та особливості розвитку. «Електронна 
демократія» та «електронний уряд» як засоби віртуалізації процесу виборів і 
демократизації суспільства. Демократія національна, транснаціональна та 
локальна. Електоральна децентралізація: особливості суспільних 
трансформацій та концепції глобалізації, глокалізації та альтермондіалізації. 

 
Література [20; 21; 26; 50; 53; 57; 58] 

 
 

Змістовий модуль ІІІ. Виборчі системи зарубіжних країн 
 

Тема 6. Функціонування різновидів мажоритарної, пропорційної та 
змішаної системи 

 
Мажоритарна система: одномандатна, багатомандатна і преференційна 

(на прикладах країн). Мажоритарна система абсолютної більшості (МСАБ) і 
мажоритарна система відносної більшості (МСВБ). Різновиди пропорційної 
системи: пропорційна виборча система на загальнодержавному рівні та 
пропорційна виборча система, яка засновується на багатомандатних округах. 
Змішані різновиди виборчої системи, за яких певна частина депутатських 
мандатів розподіляється відповідно до принципів мажоритарної системи, інша 
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частина мандатів розподіляється відповідно до принципами пропорційної 
виборчої системи. Переваги та недоліки наявних виборчих систем та основні 
напрями подальших наукових досліджень. 

 
Література [7; 12; 15; 23; 34; 38; 47] 

 
 

Тема 7. Суб’єктність виборчого процесу та дослідження поведінки 
виборця 

 
Проблема суб’єктності електорального процесу. Політична культура, її 

структура. Еволюція феномену демосу. Референдуми та плебісцити як форми 
виборів. Вивчення поведінки виборців як один із пріоритетних напрямів 
компаративно-електоральних досліджень. Амбівалентність виборчих 
технологій: раціональне та ірраціональне в сучасних виборчих кампаніях у 
різних країнах світу. 

 
Література [14; 24; 28; 30; 40; 55; 64] 

 
 

Тема 8. Групи електорату та моделі електоральної поведінки 
 
Ментальні та традиційні характеристики у виборчому процесі. Місце і 

роль політичних традицій у формуванні оригінальних прикладів виборчих 
систем. Патріархальний, підданський та активістський тип політичної культури. 
Пасивна і активна політична культура. Порівняльний аналіз взаємозв’язку 
партійних та електоральних систем (закони М. Дюверже). Моделі ідентифікації 
виборця та моделі голосування. 

 
Література [12; 19; 21; 29; 30; 42; 75; 76] 

 
 

Тема 9. Виборчі системи та виборчі технології у країнах світу 
 
Виборчі системи в регіонально-політичному аспекті. Регіональні виміри 

виборчих систем (європейська, англо-американська виборчі системи) і 
регіональні аспекти електоральних традицій. Особливості мусульманської 
політичної культури. Порівняльний аналіз неоконсервативних, неоліберальних, 
соціалістичних і соціал-демократичних політичних цінностей. Зміна виборчої 
системи: передумови і технології реалізації. 

 
Література [2; 4; 7; 12; 34; 38; 40; 68; 75; 78] 
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Тема 10. Процес трансформації виборчої системи в Україні: 
порівняльна характеристика основних етапів 

 
 
Особливості становлення виборчої системи в незалежній Україні. 

Конституція і виборча система України. Нормативні документи про вибори 
державних органів України, їх аналіз. Формування традицій українського 
парламентаризму. Основні тенденції та перспективи розвитку виборчої системи 
України. 

 
Література [2; 5; 6; 16; 25; 35; 40; 56; 57] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Виконання контрольної роботи студентами є важливою складовою 

навчального процесу й активною формою самостійної роботи студентів. 
Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 
працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, застосовувати 
теоретичні знання та набуті навички на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 
(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman). Усі 
сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Контрольна робота має 
за структурою повинна складатися з: а) титульної сторінки із зазначенням ім’я 
автора та теми роботи; б) змісту з переліком питань теми і сторінок; в) вступу, 
де мають бути викладені актуальність теми дослідження, предмет і методи 
дослідження, окреслене проблемне поле, поставлені мета та завдання 
дослідження; г) основні розділи, побудовані за логікою викладення матеріалу, з 
посиланнями на джерела; д) висновку з викладом власної точки зору щодо 
вирішення зазначеної у роботі проблеми; е) списку літератури, який має 
містити не менше 10 джерел, включаючи першоджерела. 

 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Демократичні вибори: теоретична концепція та політична практика. 
2. Демократія як соціальний ідеал. 
3. Поняття «влада» в його історичній динаміці. 
4. Основні етапи еволюції теорій демократії. 
5. Демократичне суспільство і теорія суспільного договору. 
6. Українські традиції демократичного устрою суспільства та сучасність. 
7. Ліберальна демократія: «за» і «проти». 
8. Демократія як процедура виборів: переваги й обмеження. 
9. Теорія демократії К. Б. Макферсона. 

10. «Сильна» демократія Б. Барбера: утопія чи реальність? 
11. Концепція радикальної демократії Ш. Муфф. 
12. Значення інтернет-комунікацій для процесів демократизації. 
13. Електронні вибори та електронний уряд як різновид демократизації. 
14. Прямі та непрямі політичні вибори: порівняльна характеристика. 
15. Виборча система: сутність поняття та історичні аспекти впровадження. 
16. Порівняльна характеристика основних виборчих систем. 
17. Політичні вибори і проблема суспільної стабільності. 
18. Змішана і консенсусна виборча система. 
19. Особливості куріальної виборчої системи. 
20. Переваги та недоліки пропорційної системи. 
21. Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи. 
22. Умови ефективності виборів. 
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23. Перспективи сучасної виборчої системи України. 
24. Референдум і плебісцит: переваги і недоліки. 
25. Порівняльний аналіз консервативних та ліберальних політичних цінностей. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Предмет і методи електоральної компаративістики як галузі політичної 
науки. 

2. Демократія як ідеал суспільно-політичного устрою. 
3. Поняття «народу» та «влади» в їх історичній динаміці. 
4. Прямі і непрямі вибори: порівняльна характеристика. 
5. Структурні компоненти інституту виборів та їх характеристика. 
6. Основні етапи виборчого процесу, їх характеристика. 
7. Особливості електоральної системи епохи античності. 
8. Античні філософи про загрози демократії. 
9. Доля ідеї демократії за середніх віків. 

10. Демократичні традиції в політичній спадщині Київської Русі. 
11. Вибори у політичній практиці Запорозької Січі та Гетьманщини. 
12. Дж. Локк про свободу індивіда як мету демократичної держави. 
13. Ж.-Ж. Руссо як ідеолог демократії. 
14. Вплив ідей Ш.-Л. Монтеск’є на розвиток теорії демократії. 
15. Раціоналізм і становлення класичної теорії демократії. 
16. Демократичні ідеали Кирило-Мефодіївського товариства. 
17. Феномен «народоправства» в історії слов’янських народів. 
18. Ліберально-демократичний зміст політичної концепції М. Драгоманова. 
19. Демократичні ідеї, обґрунтування визначальної ролі громад у суспільно-

політичній спадщині І. Франка. 
20. Консервативна критика демократії. 
21. Феномен «постдемократії». 
22. Прямі і непрямі вибори: порівняльна характеристика. 
23. Переваги і недоліки представницької політичної системи суспільства. 
24. Теорія «авангарду» та концепція елітарної демократії.  
25. Процедурна демократія та система виборів. 
26. Основні риси «вестмінстерської» (мажоритарної) та консенсусної моделі 

демократії. 
27. Вибори як знаряддя політичного маніпулювання. Шляхи та чинники 

нейтралізації маніпуляції. 
28. Теорія учасницької демократії.  
29. Демократія «на робочому місці» та демократія «grassroots». 
30. Соціальна демократія: традиції і сучасність. 
31. Концепція радикальної демократії. 
32. Авторитарна демократія та популізм у сучасній політичній практиці. 
33. Особливості демократичних трансформацій у сучасній Україні. 
34. Роль громадянського суспільства в утвердженні демократії. 
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35. Феномен електронного голосування. 
36. Становлення системи місцевого самоврядування в Україні. 
37. Поняття виборчої системи. Класифікація виборчих систем. 
38. Структурні компоненти інституту виборів та їх характеристика. 
39. Мажоритарна виборча система: переваги та недоліки 
40. Пропорційна виборча система: переваги та недоліки. 
41. Змішана виборча система: переваги та недоліки. 
42. Проблема суб’єктності електорального процесу.  
43. Політична культура та її структура.  
44. Референдуми та плебісцити як форми виборів.  
45. Вивчення поведінки виборців як напрям компаративно-електоральних 

досліджень.  
46. Раціональне та ірраціональне в сучасних виборчих кампаніях у різних 

країнах світу. 
47. Основні моделі ідентифікації виборців. 
48. Вибори та голосування: спільні і відмінні риси понять. 
49. Порівняльний аналіз взаємозв’язку партійних та електоральних систем 

(закони М. Дюверже). 
50. Пасивна і активна політична культура. 
51. Поняття виборчого цензу. Основні виборчі цензи. 
52. Основні принципи проведення виборів у демократичному суспільстві. 
53. Історія становлення інституту виборів на Заході. 
54. Сучасна виборча система США. 
55. Виборча система Японії.  
56. Виборчі системи і виборчі технології ісламських країн.  
57. Системи політичних цінностей у сучасному світі. 
58. Інститут виборів в Україні: історичний аспект. 
59. Організація і проведення виборів за часів СРСР. 
60. Основні напрями подальшого розвитку досліджень з електоральної 

компаративістики. 
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