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ВСТУП 
Становлення України як суверенної, соціальної, правової і 

демократичної держави неможливе без проведення чесних і прозорих 
виборів. Ефективне формування якісного і кількісного складу органів 
публічної влади залежить від розробки наукової концепції 
конституційно-правових аспектів виборчого процесу та реалізації 
теоретичних напрацювань у практичній діяльності суб’єктів виборчої 
кампанії. Українська держава повинна не лише законодавчо закріпити, 
але й гарантувати реальну можливість політико-правового переходу 
від конституційного проголошення до практичної реалізації ідей 
громадянського суспільства та правової держави. Умовою 
реформування всієї політичної системи є досконале знання механізмів 
реалізації влади в суспільстві і, зокрема, формування представницьких 
органів системи державної влади і місцевого самоврядування. 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Виборче 
право» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження 
проблем виборчих систем і виборів, виборчої інженерії, питань 
формування органів державного влади і місцевого самоврядування в 
Україні.  

Міждисциплінарні зв’язки: знання та навички, які отримали 
студенти з курсів «Теорія держави і права», «Конституційне право 
України», «Державне право зарубіжних країн», «Порівняльне 
правознавство» можуть бути використані в процесі вивчення 
дисципліни «Виборче право» 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 
 

Анотація  
Виборче право як навчальна дисципліна ґрунтується на базі 

науки конституційного права (в тій частині, що стосується реалізації 
виборчого права громадян на формування органів публічної влади). 

Робоча програма навчальної дисципліни «Виборче право» 
включає загальні положення теорії і практики формування органів 
державної влади і місцевого самоврядування. Особлива увага 
приділяється міжнародним стандартам виборчого права. 

Ключові слова: виборче право, вибори, виборчий процес, 
громадяни, орган публічної влади, орган державного влади, орган 
місцевого самоврядування. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation   
The electoral law as an educational discipline is founded on the 

base of constitutional law science (in that part which touches realization of 
the right to vote of citizens on forming public power bodies).  

The work program of the discipline «Electoral law» includes the 
theory and practice of forming of public power and local self-government 
bodies. Particular attention is paid to international standards of the electoral 
law.  

Keywords: electoral law, right to vote, elections, electoral process, 
citizens, public power body, state power body, local self-government body.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів –
3 

Галузь знань 
08 «Право» 

Нормативна 
Спеціальність 
081 «Право» 

Модулів – 1 

 

Рік 
підготовки: 2 

курс 

Рік підготовки: - 
2 курс 

Змістових модулів – 
2 

Семестр: 4 
Семестр: - 4 

семестр 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання – 

Лекції – 12 
год. 

Лекції – 2 год. 

Загальна кількість 
годин – 90 

Практичні - 
14 год. 

Практичні - 6 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 5 

 
Рівень вищої освіти: 

перший 
(бакалаврський) 

Лабораторні - -год. 

Самостійна 
робота –64 

год. 

Самостійна 
робота – 82 год. 

Індивідуальні - - год. 

Вид контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Виборче право» побудована таким 

чином, щоби забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, 
розкривши процес формування представницьких органів публічної 
влади. На основі систематизації нормативно-правових і наукових 
(досягнення вітчизняної і зарубіжної наукової думки) основ 
конституціоналізму розкриваються актуальні питання виборів і 
порядку розподілу мандатів. 

Метою вивчення дисципліни «Виборче право» є засвоєння 
теоретичних і практичних положень виборчого права як важливого 
конституційно-правового інституту. Досягнення визначеної мети є 
можливим при вирішення наступних завдань: 

- вивчення предмету, джерел і системи виборчого права 
України;  

- з’ясування правової природи виборів; 
- аналіз теорії виборчого процесу і виборчої системи; 
- характеристика виборчого процесу і виборчої системи 

за законодавством України; 
- дослідження інституту референдуму; 
- вивчення особливостей народної законодавчої 

ініціативи; 
- аналіз міжнародних стандартів виборчого і 

референтного права; 
- ознайомлення з нормативною базою, науковими 

працями і періодичними виданнями з предмету виборчого права; 
- підвищення рівня правової свідомості та культури 

студентів. 
Після вивчення курсу «Виборче право» студент повинен: 
Знати: 

- загальні категорії виборчого права; систему джерел 
національного виборчого права та міжнародні стандарти; 
характеристики виборчого, референдного, нормотворчого, 
юрисдикційного і контрольного процесів; 

- особливості організації і проведення виборів до 
представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування; 

- особливості організації і проведення референдумів; 
- механізм реалізації народної законодавчої ініціативи. 
Уміти: 

- здійснювати аналіз та використання матеріальних і 
процесуальних норм виборчого права; 

- володіти основними положеннями законодавчих актів 
з предмету виборчого права;  

- користуватися методиками вивчення і удосконалення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



законодавства; 
     -    застосовувати теоретичні знання у практичній 

діяльності.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Загальні положення інституту виборів 
Тема 1. Історія, теорія і методологія «Виборчого права» 

1. Поняття «Виборче право» як галузі права, науки та 
навчальної дисципліни.  

2. Предмет навчального курсу «Виборче право».  
3. Метод правового регулювання суспільних відносин, 

що складають предмет «Виборчого права». 
4. Система ««Виборчого права».  
4.1. Правові норми. 
4.2. Правові інститути. 
5. Джерела «Виборчого права».  

 
Тема 2. Виборча система  

1. Поняття і функції виборчої системи. 
2. Види виборчої системи.  
3. Принципи виборчої системи.  
4. Загальна характеристика виборчої системи України.  
 

Тема 3. Виборчий процес 
1. Поняття і функції виборчого процесу. 
2. Стадії виборчого процесу. 
3. Відповідальність за порушення виборчого процесу. 

 
Тема 4. Характеристика окремих виборчих законів 

1. Вибори Президента України.  
2. Вибори народних депутатів України.   
3. Місцеві вибори. 
 
Тема 5. Референдуми і народна законодавча ініціатива 
1. Поняття і функції референдумів. 
2. Види референдумів.  
3. Принципи проведення референдумів.  
4. Загальна характеристика інституту референдуму в Україні. 
5. Народна законодавча ініціатива: поняття, види, процедура 

ухвалення рішень.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. С. р. л п лаб. інд. с.р. 

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

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 
Тема 1. Історія, 

теорія і 
методологія 

«Виборчого права» 
 

16 2 2   12 12 2    10 

Тема 2. Виборча 
система 

 
18 2 4   12 12  2   10 

Тема 3. Виборчий 
процес 

22 3 4   15 12  2   10 

Тема 4. 
Характеристика 

окремих виборчих 
законів 

19 2 2   15 42     42 

Тема 5. 
Референдуми і 

народна 
законодавча 
ініціатива 

15 3 2   10 12  2   10 

Усього годин 90 12 14   64 90 2 6   82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Історія, теорія і методологія «Виборчого 
права» 

2 
 

2. Тема 2. Виборча система 4 2 
3. Тема 3. Виборчий процес 4 2 
4. Тема 4. Характеристика окремих виборчих законів 2  
5. Тема 5. Референдуми і народна законодавча 

ініціатива 
2 

2 

 Всього 14 6 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Історія, теорія і методологія «Виборчого 
права» 

12 10 

2. Тема 2. Виборча система 12 10 
3. Тема 3. Виборчий процес 15 10 
4. Тема 4. Характеристика окремих виборчих законів 15 42 
5. Тема 5. Референдуми і народна законодавча 

ініціатива 
10 10 

 Всього 64 82 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Виборче право» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота Всього 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 10 10 10 30 10 

                                                    100 
Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  
 

зараховано 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60-63 
35-59 незадовільно з 

можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
0-34 незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1)навчальний план дисципліни з конкретизацією її структури 

відповідно до вимог ЄКТС; 
2)робочу навчальну програму дисципліни з деталізацією змісту 

кожної з тем; 
3)методичні вказівки до практичних занять; 
4)рекомендований список базової та допоміжної літератури з 

навчальної  дисципліни. 
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