


 
 
 
 
 
 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 

денна заочна 
«Виборчі технології» 

Курс 3 3 
Семестр 5 5 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, 
в тому числі: 

120 120 

Аудиторні 34 4 
Модульний контроль   
Семестровий контроль   
Самостійна робота 86 116 
Форма семестрового контролю Залік Залік 

 
2. Статус дисципліни: вибіркова  
 
3. Метою курсу «Виборчі технології» є ознайомити студентів із сутністю 

демократичних виборів, типів виборчих систем, дослідженням світового 
досвіду формування виборчих систем на прикладах певних країн. 

Завданнями курсу «Виборчі технології» є: 

 поглиблення знань студентів про такі категорії як вибори, виборча 
система, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, 
комбіновані виборчі системи, виборчий метр; 

 ознайомлення з особливостями виборчих систем в країнах з різними 
типами політичної культури і традиціями, історичним досвідом. 
 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть:  

- знати сутність виборчого процесу, типи виборчих систем, розуміти 

сутність і роль виборчого права в політичному житті суспільства;  

- вміти аналізувати моделі сучасних виборчих систем, переваги і недоліки 

кожної з них, особливості застосування юридичних процедур проведення 

політичних виборів. 

 
Загальні компетентності: 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;  



- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки. 
 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Вибори і виборчий процес» 

Тема 1. Вибори та виборче 

право.  

10 2 2 - - - 6 

Тема 2. Історія виборчого 

процесу. 

12 2 1 - - - 9 

Тема 3. Інститут виборів в 

Україні: етапи становлення.  

10 2 1    7 

Модульний контроль   

Разом 32 6 4 - - - 22 

Змістовий модуль 2 «Поняття і основні типи виборчих систем» 

Тема 4. Мажоритарна виборча 

система . 

12 2 1 - - - 9 

Тема 5. Пропорційна виборча 

система. 

12 2 1 - - - 9 

Тема 6. Комбіновані виборчі 

системи. 

12 2 1 - - - 10 

Тема 7. Поняття референдуму і 

плебісциту 

12 2 2 - - - 8 

Модульний контроль   

Разом 48 8 4 - - - 36 

Змістовий модуль 3 «Сучасні виборчі системи» 

Тема 8. Моделі виборчих 

систем. 

13 2 2 - - - 9 



Тема 9. Оригінальні приклади 

виборчих систем. 

14 2 2    10 

Тема 10. Виборча система 

сучасної України. 

13 2 2    9 

Модульний контроль   

Разом 40 6 6    28 

Усього 120 20 14 - - - 86 

 

 

 

 

Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль 1 «Вибори і виборчий процес» 

Тема 1. Вибори та виборче 

право.  

10 1  - - - 9 

Тема 2. Історія виборчого 

процесу. 

12   - - - 12 

Тема 3. Інститут виборів в 

Україні: етапи становлення.  

10 1     9 

Модульний контроль   

Разом 32 2  - - - 30 

Змістовий модуль 2 «Поняття і основні типи виборчих систем» 

Тема 4. Мажоритарна виборча 

система . 

12   - - - 12 

Тема 5. Пропорційна виборча 

система. 

12   - - - 12 

Тема 6. Комбіновані виборчі 

системи. 

12  1 - - - 12 

Тема 7. Поняття референдуму і 

плебісциту 

12   - - - 12 

Модульний контроль   

Разом 48   - - - 48 

Змістовий модуль 3 «Сучасні виборчі системи» 

Тема 8. Моделі виборчих 

систем. 

13 2  - - - 11 

Тема 9. Оригінальні приклади 14      14 



виборчих систем. 

Тема 10. Виборча система 

сучасної України. 

13      13 

Модульний контроль   

Разом 40 2     38 

Усього 120 4  - - - 86 

 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Модуль 1. Вибори і виборчий процес 

 

Поняття виборів. Вибори як невід’ємний елемент демократії. 

Класифікація виборів. Чинники, що впливають на характер виборів. Вибори як 

знаряддя політичного маніпулювання. Вибори як інструмент переходу до 

демократії. Функції виборів. Поняття виборчого права. Джерела виборчого 

права. Суб’єктивне і об’єктивне виборче право. Активне і пасивне виборче 

право. Демократичні принципи виборчого права. Вибори і виборчі цензи. 

Сутність та специфіка виборчого процесу. 

Представницька демократія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

Значення трьох важливих політичних ідей, сформованих у політичній 

свідомості - ідея громадянства, ідея демократії  та ідея республіканізму 

(виборність, змінюваність та короткостроковість магістратур). 

Центральні органи у Стародавньому Римі (сенат, народні збори та 

магістратури). 

Виборність і колегіальність за середньовіччя. Виникнення парламенту 

(орган станового представництва – Генеральні штати у Франції; Виборний 

комітет з 25 баронів у Англії).  

Народне зібрання  - віче за часів Київської Русі. Вибори в козацькій 

державі – Січова Рада. На Слобожанщині Старшинська та Генеральна Ради. 

Краєвий законодавчий орган місцевого самоврядування – Галицький сейм. 

Українська Центральна Рада як орган представництва різних політичних сил. 

Інститут виборів в УРСР. Вибори в умовах незалежної української держави. 

Загальні принципи демократичної організації виборів. Призначення 

виборів та визначення дати їх проведення; визначення виборчих округів та 

виборчих дільниць; утворення виборчих комісій (Центральної, окружних, 

дільничних); складання списків виборців; висування та реєстрація кандидатів. 

Фінансування виборів. Проведення передвиборчої агітації; власне голосування; 

підрахунок голосів; оприлюднення результатів голосування та проведення в 

разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів. Поняття 

повторних та недійсних виборів: політологічна різниця. 

 

 

 



Модуль 2. Поняття і основні типи виборчих систем. 

 

Виборча система як сукупність юридичних, організаційних та інших 

засобів формування представницьких органів державної влади та здійснення 

громадянами своїх виборчих прав. Завдання виборчої системи. Принципи 

побудови та функціонування виборчих систем. Виборча система як метода 

досягнення політичного консенсусу в суспільстві. Консенсуальність норм 

виборчого процесу як основний принцип побудови і раціоналізації політичної 

системи. Раціональність виборчого процесу як засіб досягнення поліархічності 

влади. 

Мажоритарна система: одномандатна, багатомандатна і преференційна. 

Мажоритарна система абсолютної більшості (МСАБ) і мажоритарна система 

відносної більшості (МСВБ). 

Роль особистості лідера в умовах мажоритарної політичної системи. 

Позитивні властивості даної системи: перемога на виборах великих 

політичних партій і створення однопартійних урядів. Істотні недоліки 

мажоритарної системи. 

Різновиди пропорційної системи: пропорційна виборча система на 

загальнодержавному рівні та пропорційна виборча система, яка засновується на 

багатомандатних округах. 

Позитивні якості даної системи: забезпечення системи зворотного зв’язку 

між державою й організаціями громадянського суспільства, сприяє розвитку 

політичного плюралізму і багатопартійності. 

Недоліки пропорційної виборчої системи: відсутність домінуючої партії з 

чіткою і твердою програмою; створення багатопартійних коаліцій, уряди 

відрізняються нестабільністю, безпосередній зв’язок між депутатами і 

виборцями дуже слабкий. 

Типологія пропорційних виборчих систем – це системи, що реалізують 

повною мірою принцип пропорційності в повному обсязі; виборчі системи з 

недостатньою пропорційністю; системи, які формально виконують певні 

мажоритарні принципи;  передбачають різноманітні бар’єри проникненню 

представникам деяких політичних сил у парламент (ФРН). 

Виборчий метр, коефіцієнт або квота та різні методи їх визначення. 

Суть комбінованої (змішаної) виборчої системи – визначена частина 

депутатських мандатів розподіляється відповідно до принципів мажоритарної 

системи, інша частина мандатів розподіляється у відповідності з принципами 

пропорційної виборчої системи. 

Послідовно – комбіновані та паралельно – комбіновані виборчі системи 

(Угорський досвід). 

Поняття, види референдуму (національні, регіональні, місцеві; 

конституційні, законодавчі; консультативні, імперативні; обов’язкові, 

факультативні). Поняття плебісциту. Формула референдуму. Визнання 

результатів референдуму. Умови проведення і значення референдумів. Правові 

наслідки референдуму. 

Всенародний референдум з питання державної незалежності в Україні. 

Відмінність референдуму від виборів. Вибори до Верховної Ради України. 



Конституція України про вибори і референдум як форми народного 

волевиявлення. Закон України “Про вибори до народних депутатів України”. 

 

 

Модуль 3 Сучасні виборчі системи 

 

Виборчі системи в регіонально-політичному аспекті. Регіональні виміри 

виборчих систем (континентально - європейська, англо - американська виборчі 

системи). 

Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його 

віддзеркалення у виборчих системах. Виборча традиція та її регіональний 

аспект. 

Ментальні та традиційні характеристики у виборчому процесі. Місце і 

роль політичних традицій у формуванні оригінальних прикладів виборчих 

систем. Поняття електоральної культури та її типи.  

Вплив партійних груп (фракцій) на законодавчий процес. Місце та роль 

партій під час проведення виборчих кампаній.  

Сучасні типи виборчих систем (на прикладах країн). 

Окремі аспекти парламентських виборів: представництво жінок, 

представництво меншин, представництво громад. 

Вибори президента, вибори до верхньої палати парламенту, вибори до 

органів місцевого самоврядування. 

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. Сучасна виборча система України та перспективи її 

розвитку.  

 

 

Плани лекцій 

 

Тема 1. Вибори та виборче право.  

 

1.Вибори як політичний інститут. 

2.Сутність та специфіка виборчого процесу. Принципи побудови та 

функціонування виборчих систем. 

3. Поняття, джерела, принципи виборчого права. 

4. Вибори і виборчі цензи. 

  

Література [2,3,5,6,8,10] 

 

Тема 2. Історія виборчого процесу. 

 

1. Представницька демократія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

2. Виборність і колегіальність за середньовіччя. Виникнення парламентаризму.  

 

Література [16,21,31,43] 



Тема 3. Інститут виборів в Україні: етапи становлення. 

 

1.Вибори за часів Київської Русі.  

2. Вибори в козацькій державі. 

3.Українська Центральна Рада як орган представництва різних політичних сил.  

4. Інститут виборів в СРСР, УРСР.  

5. Вибори в умовах незалежної української держави. 

 

Література [14,15,17,30,34,40,44] 

 

Тема 4. Мажоритарна виборча система . 

 

1.Мажоритарна система: одномандатна, багатомандатна і преференціальна.   

2.Мажоритарна система абсолютної більшості (МСАБ) і мажоритарна система 

відносної більшості (МСВБ). 

3. Позитивні властивості та недоліки мажоритарної системи. 

 

Література [2,4,6,8,23] 

 

Тема 5. Пропорційна виборча система. 

 

1. Ознаки та різновиди пропорційної системи. 

2. Позитивні якості  та недоліки пропорційної виборчої системи. 

3. Виборчий метр, коефіцієнт або квота та методи їх визначення. 

 

Література [2,4,6,8,23] 

 

Тема 6. Комбіновані виборчі системи. 

 

1. Суть комбінованої (змішаної) виборчої системи. 

2. Послідовно – комбіновані та паралельно – комбіновані виборчі системи. 

 

Література [2,4,6,8,23] 

 

 

Тема 7. Поняття референдуму і плебісциту 

 

1. Поняття та види референдуму. 

2. Формула референдуму. Визнання результатів референдуму. Умови 

проведення і значення референдумів. 

3.  Поняття плебісциту. 

4. Відмінність референдуму від виборів.. 

 

Література [1,6,7,8,10] 

 

 

 



Тема 8. Моделі виборчих систем. 

 

1.Виборчі системи в регіонально-політичному аспекті.  

2. Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його віддзеркалення 

у виборчих системах.  

3. Партійні і виборчі системи.  

 

Література [3,4,5,8,16] 

 

Тема 9. Оригінальні приклади виборчих систем. 

 

1.Ментальні та традиційні характеристики у виборчому процесі.  

2.Сучасні типи виборчих систем (на прикладах країн за вибором студента). 

3.Електоральна культура. 

 

Література [11,16,18,22,39,42,51,52] 

 

Тема 10. Виборча система сучасної України. 

 

1. Особливості становлення виборчої системи в незалежній Україні.  

2. Сучасна виборча система України та перспективи її розвитку.  

 

Література [15,19,20,29,44,47,48] 

 

 

Плани семінарських занять 

 

Тема 1. Вибори та виборче право. 

 

1. Поняття і класифікація виборів. 

2. Поняття, джерела, принципи виборчого права. 

3. Виборчі цензи: історія виникнення та практика застосування в різних 

країнах. 

 

Література [2,3,5,6,8,10] 

 

Тема 2. Інститут виборів в Україні: етапи становлення. 

 

1. Вибори у Давньоруській державі. 

2. Виборчі засади українського козацтва. Традиції та звичаї самоврядування. 

3. Вибори на західноукраїнських землях у 19-початку 20 століття. 

4. Виборчий процес за умов існування СРСР. 

5. Вибори в умовах незалежної української держави. 

 

Література [14,15,17,30,34,40,44] 

 

 



Тема 3. Виборчі системи: мажоритарні, пропорційні, комбіновані. 

 

1. Мажоритарна система: одномандатна, багатомандатна і преференціальна. 

2. Ознаки та різновиди пропорційної системи. 

3. Виборчий метр, коефіцієнт або квота та методи їх визначення. 

4. Суть комбінованої (змішаної) виборчої системи. 

 

Література [2,4,6,8,23] 

 

Тема 4. Поняття референдуму і плебісциту 

 

1. Поняття та види референдуму. 

2. Формула референдуму. Умови проведення і визнання референдумів. 

3. Поняття плебісциту. 

4. Відмінність референдуму від виборів.. 

 

Література [1,6,7,8,10] 

 

Тема 5. Моделі виборчих систем. 

 

1.Виборчі системи в регіонально-політичному аспекті.  

2. Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його віддзеркалення 

у виборчих системах.  

3. Партійні і виборчі системи.  

 

Література [3,4,5,8,16] 

 

Тема 6. Сучасні типи виборчих систем. 

 

1. Роль ментальних особливостей при розробці стратегії і тактики виборчої 

кампанії. 

2. Характеристика типів виборців. 

3. Вибори президента, парламенту та органів місцевого управління: 

порівняльний аналіз. 

 

Література [11,16,18,22,39,42,51,52] 

 

 

Тема 10. Виборча система сучасної України. 

 

 

1. Особливості становлення виборчої системи в незалежній Україні.  

2. Сучасна виборча система України та перспективи її розвитку.  

3. Політологічний аналіз правових основ виборів Президента України. 

 

Література [15,19,20,29,44,47,48] 

 



7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять - - - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

10 1 10 2 20 2 20 

Виконання модульної роботи 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання ІНДЗ  -  -  -  

Разом -  45  56 - 66 

Максимальна кількість балів:  167 

167:100=1,67. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,67 = загальна 

кількість балів. 

 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота 1 (обсяг 20 годин). 

Підготувати схеми виборчих систем таких країн: 

- мажоритарна виборча система (Великобританія, Канада, Сполучені 

Штати Америки, Білорусь та ін.).  

- пропорційна виборча система (Бельгія, Болгарія, Австрія, Франція, 

Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія та ін.). 

- комбінована виборча система (Албанія, Ізраїль, Австралія, Україна, 

Росія та ін.). 

 

Самостійна робота 2 (обсяг 20 годин). 

 

Зробіть порівняльну характеристику виборчих систем. Визначте переваги 

та основні недоліки кожної з них. Заповніть таблицю. 

 

Виборча система Переваги Недоліки 

Мажоритарна виборча 

система 

  

Пропорційна виборча 

система 

  

Комбінована виборча 

система 

  



 

Самостійна робота 3 (обсяг 13 години). 

 

Здійсніть класифікацію політичних виборів залежно від предмета обрання 

та з огляду на причини їх проведення. 

 

Самостійна робота 4 (обсяг 13 годин). 

 

Підготувати есе на тему: «Електоральна культура» 

Вимоги до оформлення:  

Есе. Об’єм роботи – 1-2 стор. Автор есе повинен висловити власну думку 

стосовно обраної теми.  

Для оформлення роботи студентам рекомендується використовувати 

шрифт Times New Roman,  14 розмір. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., ліве – 

1,5 см., праве – 3 см. 

 

Самостійна робота 5 (обсяг 20 годин). 

 

Підготувати доповідь  на тему: «Аналіз виборчих кампаній 2014 і 2019 років». 

Вимоги до оформлення:  

Доповідь:  Об’єм роботи – 4-5 стор. Доповідь  має містити вступ, основний 

зміст, висновки та список літератури (мінімум 3 джерела). Автор доповіді крім 

обов’язково має висловити власну думку щодо обраної теми доповіді.  

Для оформлення роботи студентам рекомендується використовувати 

шрифт Times New Roman,  14 розмір. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., ліве – 

1,5 см., праве – 3 см. 

 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 8 балів 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бал. 
 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 10 балів. 



 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен. 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1. Поняття виборів. Умови ефективності виборів. 

2. Типологія виборів. 

3. Прямі і непрямі вибори: порівняльна характеристика. 

4. Додаткові і часткові вибори. 

5. Сутність “первинних виборів”. 

6. Поняття обов’язковості виборів. 

7. Функції виборів, їх змістовна характеристика. 

8. Вибори як інструмент переходу до демократії. 

9. Вибори як знаряддя політичного маніпулювання. Шляхи та чинники 

нейтралізації маніпуляції. 

10. Вибори і голосування: спільні і відмінні риси понять. 

11. Поняття виборчого права. Характеристика принципів виборчого права. 

12. Джерела виборчого права. 

13. Структурні компоненти інституту виборів та їх характеристика. 

14. Поняття виборчого цензу. Основні виборчі цензи. 

15. Основні принципи проведення виборів в демократичному суспільстві. 

16. Історія становлення інституту виборів на Заході. 

17. Інститут виборів в Україні: історичний аспект. 

18. Організація і проведення виборів за часів СРСР. 

19. Основні етапи виборчого процесу, їх характеристика. 

20. Поняття виборчого округу, типи виборчих округів; виборчі дільниці. 

21. Реєстрація виборців: необов’язкова і обов’язкова. Типи списків виборців. 

22. Висування кандидатів в депутати: характеристика шляхів висунення. 

23. Сутність виборчої застави. 

24. Проблема фінансування виборів. Характеристика джерел фінансування 

виборів. 

25. Офіційні і неофіційні бюлетені; голосування по пошті, за довіреністю. 

26. Етап підрахування голосів і встановлення підсумків голосування. 

27. Політичні вибори і проблема суспільної стабільності. 

28. Розкрийте зміст понять “вибори”, “політичні вибори”, “виборча кампанія”. 

29. Особливості вибору при різних політичних режимах. 

30. Умови ефективності виборів. 

31. Поняття виборчої системи. Типологзація виборчих систем. 

32. Структурні компоненти інституту виборів та їх характеристика. 

33. Етапи проведення референдуму. 

34. Розкрийте зміст понять “виборче право”, “активне виборче право”, “пасивне 

виборче право”. 

35. Мажоритарна виборча система: поняття, типологія. практика застосування. 

36. Висування кандидатів в депутати: характеристика шляхів висунення. 

37. Сутність виборчої застави. 



38. Мажоритарна система абсолютної більшості: переваги і недоліки. 

39. Мажоритарна система кваліфікованої більшості. 

40. Розкрийте переваги мажоритарних систем. 

41. Розкрийте недоліки мажоритарних систем. 

42. Пропорційна виборча система: поняття, практика втілення. 

43. Пропорційна виборча система, її переваги і недоліки. 

44. Поняття виборчої квоти, спосіб її розрахунку. 

45. Альтернативне голосування, його зміст. 

46. Вибори шляхом голосування з правом передачі голосу іншому кандидату. 

47. Поняття і призначення прохідного бар’єру. 

48. Відкриті, закриті і вільні партійні списки, їх зміст. 

49. Величина (магнітуда) округу. 

50. Напівпропорційні виборчі системи. 

51. Поняття паралельного змішування в напівпропорційній системі. 

52. Поняття послідовного змішування в напівпропорційній системі. 

53. Переваги і недоліки напівпропорційної системи. 

54. Поняття абсентеїзму, шляхи його подолання. 

55. Способи розподілу мандатів всередині партійних списків. 

56. Поняття референдуму і плебісциту. 

57. Види референдумів та їх характеристика. 

58. Сутність поняття “формула референдуму”. 

59. Умови проведення і значення референдумів для суспільства. 

60. Способи підрахунку голосів при пропорційній системі. 

61. Моделі виборчих систем. 

62. Критерії оцінювання виборчих систем. 

63. Особливості становлення виборчої системи в незалежній Україні. 

64. Електоральна культура. Специфіка вияву в Україні. 

65. Сучасна виборча система України та перспективи її розвитку. 

66. Порівняльний аналіз мажоритарної і пропорційної виборчих систем. 

67. Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його 

віддзеркалення у виборчих системах. 

68. Варіанти виборів президента: практика використання різних виборчих 

систем. 

69. Виборчі системи в регіонально-політичному аспекті. 

70. Вибори до законодавчого органу: світова практика використання різних 

виборчих систем. 

71. Етапи проведення виборчої кампанії. 

72. Ментальні та традиційні характеристики у виборчому процесі. 

73. Вибори органів місцевого самоврядування: практика використання різних 

виборчих систем. 

74. Поняття консенсусної виборчої системи. 

75. Зміст голосування за панашируванням, практика застосування. 

76. Основні види порушень виборчого законодавства та їх профілактика. 

77. Контроль за голосуванням як умова проведення виборів. 

78. Виборча система і партійна система: специфіка взаємозв’язку. 

79. Правове регулювання організації виборів. 

80. Відзив виборної посадової особи. 



 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1.Вибори як невід’ємний елемент демократії. 

2. Класифікації виборів. 

3. Вибори як знаряддя політичного маніпулювання. 

4. Політологічний аналіз принципів виборчого права. 

5. Виборчі цензи: історія виникнення та практика застосування в різних 

країнах. 

6. Особливості проведення виборів в Стародавній Греції. 

7. Особливості проведення виборів в Стародавньому Римі. 

8. Виборчі процедури в епоху Середньовіччя. 

9. Історичні аспекти виникнення парламентаризму. 

10. Вибори у Давньоруській державі. 

11. Виборчі засади українського козацтва. Традиції та звичаї самоврядування. 

12. Перша російська виборча система. 

13. Вибори на західноукраїнських землях у 19-початку 20 століття. 

14. Виборчий процес за умов існування СРСР. 

15. Політологічний аналіз перших виборів Президента та Верховної Ради 

України. 

16.Особливості мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості. 

17. Система альтернативного голосування. 

18.Особливості мажоритарної виборчої системи відносної більшості.  

19.Особливості голосування за принципом відносної більшості у 

багатомандатних округах. 

20.Мажоритаризм і його проблемність у молодій демократичній країні. 

21. Значення виборчих систем. 

22. Системи пропорційного представництва: різноманітність варіантів. 

23. Переваги та недоліки пропорційного представництва за партійними 

списками. 

24.Аналіз методик підрахування голосів за пропорційною виборчою системою. 

25. Змішані пропорційні системи: поняття та різновиди. 

26.Вибори шляхом голосування з правом передачі голосу іншому кандидату. 

27.Окремі проблеми пропорційних виборів: прохідний бар’єр; відкритиі, 

закриті й вільні списки; величина (магнітуда) округу. 

28. Вибори та референдуми: порівняльний аналіз. 

29. Історичні аспекти виникнення референдумів. 

30. Ініціатива референдумів: поняття та види. 

31.Умови проведення та значення референдумів. 

32. Нормативна база та практика проведення референдумів в Україні. 

33. Окремі аспекти парламентських виборів: представництво жінок; 

представництво меншин; представництво громад. 

34. Фінансове та організаційне забезпечення виборів. 

35. Виборчі системи та політичні режими демократії. 

36. Вплив виборчих систем на політичний процес: порівняльний аналіз (спосіб 

формування уряду та його тип; спосіб формування парламентської більшості; 

кількість партій і характер багатопартійності). 



37. Роль ментальних особливостей при розробці стратегії і тактики виборчої 

кампанії. 

38. Характеристика типів виборців. 

39. Процедура відзиву посадової особи: практика застосування. 

40. Вибори президента, парламенту та органів місцевого управління: 

порівняльний аналіз. 

41. Політологічний аналіз механізмів формування представницьких органів в 

Україні. 

42. Політологічний аналіз Законів України “Про вибори народних депутатів 

України”. 

43. Політологічний аналіз правових основ виборів Президента України. 

44. Практика проведення виборів Президента України: політологічний аналіз. 

45. Практика проведення і політологічний аналіз механізмів формування 

органів місцевого управління. 

 
 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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