
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ6.2. 

2. Назва: Виборче право 

3.Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.ю.н., професор кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін Словська І.Є. 

9. Результати навчання: 

• 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.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 
11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн. 
12. Зміст курсу: Історія, теорія і методологія  «Виборчого права». Виборча система. Виборчий 

процес. Характеристика окремих виборчих законів. Референдуми і народна законодавча ініціатива. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Балабан Р.В. Теорія виборчої системи. – К.: Либідь, 2007. 112 с.  

2. Батанов О.В. Муніципальне право України. Посібник. –Х.: Одісей, 2012. 528 с  

3. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний В.В. Місцеве самоврядування в Україні. 

Муніципальне право. – К.: Атіка, 2000. 304 с. 

4. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові 

основи співвідношення та взаємодії: монографія. – К.: Парламент. вид-во, 2007. 576 с. 

5. Борденюк В.І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: 

конституційно-правові аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». – К., 2009. 39 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 64 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): 2 змістових модулі по 20 балів, залік.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, самостійна робота. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри КПтГД                                             к.ю.н., доцент Міщук І.В. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВБ6.2. 

2. Title: Electoral law. 
3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: I (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 4. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Doctor of Science (Law), 

Professor of the Department of Constitutional Law and Industry Disciplines Slovsʹka I. 

9. Results of studies: 

• to analyze and use substantive and procedural norms of suffrage; 

• to have basic provisions of legislative acts on the subject of suffrage; 

• use methods of studying and improving legislation; 

• apply theoretical knowledge in practice. 

10. Forms of organizing classes: teaching, independent work, practical training, individual and group 

research tasks. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: constitutional law of Ukraine, 

constitutional law of foreign countries. 

 12. Course contents: The history, theory and methodology of suffrage. Election system. The election 

process. Characteristics of individual election laws. Referenda and the People's Legislative Initiative. 

13. Recommended educational editions:  
1. Balaban RV Electoral system theory. - K .: Libid, 2007. 112 p. 

2. OV Batanov Municipal Law of Ukraine. Manual. –X: Odyssey, 2012. 528 p. 

3. Bilenchuk PD, Kravchenko VV, Podmogilny VV Local self-government in Ukraine. Municipal law. - K .: 

Attica, 2000. 304 p. 

4. Bordenyuk VI Local self-government and public administration: constitutional and legal foundations of 

correlation and interaction: monograph. - K .: Parliament. ed., 2007. 576 p. 

5. Bordenyuk VI Value of local self-government and public administration: constitutional and legal aspects: 

author. diss. for the sciences. degree doct. lawyer. Sciences: Special. 12.00.02 “Constitutional Law; 

municipal law. - K., 2009. 39 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
12 years lectures, 14 hours practical work, 68 hours independent work. Total - 90 years. Methods: interactive 

lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business and role-playing games, 

case-methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final Examination (40 points): 2 content modules of 20 points, credit. 

Current control (60 points): testing, surveys, individual and group research assignments, independent work.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of Department                                           Mishchuk I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


