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Пояснювальна заПиска

Актуальність вивчення курсу “Вибори і виборчі системи” пов’яза
на з метою сприяти розвитку демократії і ефективному управлінню 
державними справами, з необхідністю вдосконалення виборчої сис
теми України. 

Згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним дже
релом влади в Україні є народ. Реалізація народом влади відбувається 
як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи міс
цевого самоврядування. Пріоритетну роль у регулюванні суспільного 
розвитку відіграє безпосереднє волевиявлення громадян, найвищим 
проявом якого є вибори, що виконують функцію реального механіз
му формування органів влади, сприяють залученню громадян до уп
равління державними справами, створюють умови для подолання 
відчуженості громадян від влади.

Мета курсу — аналіз сутності демократичних виборів, типів ви
борчих систем, дослідження світового досвіду формування виборчих 
систем на прикладах певних країн.

Завдання курсу:
• поглиблення знань про такі категорії, як вибори, виборча систе

ма, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча систе
ма, комбіновані виборчі системи, виборчий метр; 

• ознайомлення з особливостями виборчих систем у країнах з 
різними типами політичної культури і традиціями, історичним 
досвідом.
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ТемаТичний План  
дисципліни  

“вибори і виборчі сисТеми”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль і. Вибори і виборчий процес
1 Вибори як політичний інститут
2 Принципи виборчого права та організація демократичних 

виборів
3 Історія виборчого процесу
4 Інститут виборів в Україні: етапи становлення
5 Головні етапи виборчого процесу

Змістовий модуль іі. Поняття і основні типи виборчих 
систем

6 Поняття виборчої системи. Типи (моделі) виборчих систем
7 Мажоритарна виборча система та її характеристика
8 Пропорційна виборча система
9 Комбіновані виборчі системи

10 Референдуми і плебісцити: співвідношення понять
Змістовий модуль ііі. сучасні виборчі системи

11 Моделі виборчих систем
12 Оригінальні приклади виборчих систем
13 Виборча система сучасної України
Разом годин: 108

змісТ  
дисципліни  

“вибори і виборчі сисТеми”

Змістовий модуль і. Вибори і виборчий процес

Тема 1. вибори як політичний інститут
Поняття виборів. Вибори як невід’ємний елемент демократії. Кла

сифікація виборів. Чинники впливу на характер виборів. Вибори як 
знаряддя політичного маніпулювання. Вибори як інструмент перехо
ду до демократії. Функції виборів.

Література [5–7; 10; 33; 51]
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Тема 2. Принципи виборчого права та організація  
демократичних виборів

Поняття виборчого права. Джерела виборчого права. Виборче 
право суб’єктивне і об’єктивне. Виборче право активне і пасивне. 
Демократичні принципи виборчого права. Вибори і виборчі цензи. 
Сутність та специфіка виборчого процесу.

Література [2; 3; 5; 6; 8; 10]

Тема 3. історія виборчого процесу
Представницька демократія Стародавньої Греції та Стародавньо

го Риму. Значення трьох важливих політичних ідей, сформованих у 
політичній свідомості — ідея громадянства, ідея демократії та ідея 
республіканізму (виборність, змінюваність та нетривалість магістра
тур).

Центральні органи у Стародавньому Римі (сенат, народні збори та 
магістратури).

Виборність і колегіальність за середньовіччя. Виникнення парла
менту (орган станового представництва — Генеральні штати у Фран
ції; Виборний комітет з 25 баронів у Англії). 

Література [16; 21; 31; 43]

Тема 4. інститут виборів в Україні: етапи становлення
Народні збори — віче за часів Київської Русі. Вибори в козацькій 

державі — Січова Рада. Старшинська та Генеральна Ради на Слобо
жанщині. Краєвий законодавчий орган місцевого самоврядування — 
Галицький сейм. Українська Центральна Рада як орган представниц
тва різних політичних сил. Інститут виборів у СРСР, УРСР. Вибори в 
умовах незалежної української держави.

Література [14; 15; 17; 30; 34; 40; 44]

Тема 5. Головні етапи виборчого процесу
Загальні принципи демократичної організації виборів. Призна

чення виборів та визначення дати їх проведення; визначення ви
борчих округів та виборчих дільниць; утворення виборчих комісій 
(Центральної, окружних, дільничних); складання списків виборців; 
висування та реєстрація кандидатів. Фінансування виборів. Прове
дення передвиборчої агітації; власне голосування; підрахунок голо
сів; оприлюднення результатів голосування та проведення за потреби 
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повторного голосування чи повторних виборів. Поняття повторних 
та недійсних виборів: політологічна відмінність.

Література [2; 6; 8; 10; 11]

Змістовий модуль іі. Поняття і основні типи виборчих систем

Тема 6. Поняття виборчої системи. Типи (моделі) виборчих 
систем

Виборча система як сукупність юридичних, організаційних та ін
ших засобів формування представницьких органів державної влади 
та здійснення громадянами своїх виборчих прав. Завдання виборчої 
системи. Принципи побудови та функціонування виборчих систем. 
Виборча система як метод досягнення політичного консенсусу в 
суспільстві. Консенсуальність норм виборчого процесу як основний 
принцип побудови і раціоналізації політичної системи. Раціональ
ність виборчого процесу як засіб досягнення поліархічності влади.

Література [2; 6; 8; 10; 11; 13]

Тема 7. мажоритарна виборча система  
та її характеристика

Мажоритарна система: одномандатна, багатомандатна і преферен
ційна. Мажоритарна система абсолютної більшості (МСАБ) і мажо
ритарна система відносної більшості (МСВБ).

Роль особистості лідера в умовах мажоритарної політичної сис
теми.

Переваги мажоритарної політичної системи: перемога на виборах 
великих політичних партій і створення однопартійних урядів.

Істотні недоліки мажоритарної системи.
Література [2; 4; 6; 8; 23]

Тема 8. Пропорційна виборча система
Різновиди пропорційної системи: пропорційна виборча система 

на загальнодержавному рівні та пропорційна виборча система, що ба
зується на багатомандатних округах.

Переваги пропорційної виборчої системи: забезпечення системи 
зворотного зв’язку між державою й організаціями громадянського 
суспільства, сприяння розвитку політичного плюралізму і багатопар
тійності.
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Недоліки пропорційної виборчої системи: відсутність доміную
чої партії з чіткою і твердою програмою; створення багатопартійних 
коаліцій, нестабільність урядів, дуже слабкий безпосередній зв’язок 
між депутатами і виборцями. 

Типологія пропорційних виборчих систем: виборчі системи, що ре
алізують принцип пропорційності в повному обсязі; виборчі системи 
з недостатньою пропорційністю; системи, які формально виконують 
певні мажоритарні принципи; передбачають різні бар’єри проникнен
ня представників деяких політичних сил до парламенту (ФРН).

Виборчий метр, коефіцієнт або квота та різні методи їх визначен
ня.

Література [2; 4; 6; 8; 23]

Тема 9. комбіновані виборчі системи
Сутність комбінованої (змішаної) виборчої системи: одна частина 

депутатських мандатів розподіляється за принципами мажоритарної 
системи, інша — за принципами пропорційної виборчої системи.

Послідовнокомбіновані та паралельнокомбіновані виборчі сис
теми (Угорський досвід).

Література [2; 4; 6; 8; 23]

Тема 10. референдуми і плебісцити: співвідношення понять 
Поняття, види референдуму (національні, регіональні, місцеві; 

конституційні, законодавчі; консультативні, імперативні; обов’язкові, 
факультативні). Поняття плебісциту. Формула референдуму. Визнан
ня результатів референдуму. Умови проведення і значення референ
думів. 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 фор
ми народного волевиявлення. Закон України “Про вибори народних 
депутатів України”.

Література [1; 6–8; 10]
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Змістовий модуль ііі. сучасні виборчі системи

Тема 11. моделі виборчих систем
Виборчі системи в регіональнополітичному аспекті. Регіональні 

виміри виборчих систем (континентальноєвропейська, англоаме
риканська виборчі системи).

Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його ві
дображення у виборчих системах. Виборча традиція та її регіональ
ний аспект.

Ментальні та традиційні характеристики у виборчому процесі. 
Місце і роль політичних традицій у формуванні оригінальних при
кладів виборчих систем. Поняття електоральної культури та її типи. 

Вплив партійних груп (фракцій) на законодавчий процес. Місце 
та роль партій при проведенні виборчих кампаній. 

Література [3–5; 8; 16]

Тема 12. оригінальні приклади виборчих систем
Сучасні типи виборчих систем (на прикладах країн).
Окремі аспекти парламентських виборів: представництво жінок; 

представництво меншин; представництво громад.
Вибори президента; вибори до верхньої палати парламенту; вибо

ри до органів місцевого самоврядування.
Література [11; 16; 18; 22; 39; 42; 51; 52]

Тема 13. виборча система сучасної України
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. 

Література [15; 19; 20; 29; 44; 47; 48]

Плани семінарських заняТь

Змістовий модуль і

Тема 1. вибори як політичний інститут 
1. Вибори як політичний інститут.
2. Сутність та специфіка виборчого процесу. Принципи будови та 

функціонування виборчих систем.
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Тема 2. Принципи виборчого права та організація  
демократичних виборів

1. Поняття, джерела, принципи виборчого права.
2. Вибори і виборчі цензи.

Література [2; 3; 5; 6; 8; 10]

Тема 3. історія виборчого процесу
1. Представницька демократія Стародавньої Греції та Стародав

нього Риму.
2. Виборність і колегіальність за середньовіччя. Виникнення пар

ламентаризму. 
Література [16; 21; 31; 43]

Тема 4. 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 у СРСР, УРСР. 
5. Вибори в умовах незалежної української держави.

Література [14; 15; 17; 30; 34; 40; 44]

Змістовий модуль іі

Тема 7. мажоритарна виборча система
1. Мажоритарна система: одномандатна, багатомандатна і префе

ренційна. 
2. Мажоритарна система абсолютної більшості (МСАБ) і мажо

ритарна система відносної більшості (МСВБ).
3. Переваги та недоліки мажоритарної системи.

Література [2; 4; 6; 8; 23]

Тема 8. Пропорційна виборча система
1. Ознаки та різновиди пропорційної системи.
2. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи.
3. Виборчий метр, коефіцієнт або квота та методи їх визначення.

Література [2; 4; 6; 8; 23]
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Тема 9. комбіновані виборчі системи
1. Сутність комбінованої (змішаної) виборчої системи.
2. Послідовнокомбіновані та паралельнокомбіновані виборчі 

системи.
Література [2; 4; 6; 8; 23]

Тема 10. референдуми і плебісцити: співвідношення понять
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; 6–8; 10]

Змістовий модуль ііі

Тема 11. моделі виборчих систем
1. Виборчі системи в регіональнополітичному аспекті. 
2. Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його 

відображення у виборчих системах. 
3. Партійні та виборчі системи. 

Література [3–5; 8; 16]

Тема 12. 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 13. виборча система сучасної України
1. Особливості становлення виборчої системи в незалежній Ук

раїні. 
2. Сучасна виборча система України та перспективи її розвитку. 

Література [15; 19; 20; 29; 44; 47; 48]
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ТемаТика самосТійноЇ робоТи

 1. Підготувати схеми виборчих систем таких країн:
• мажоритарної системи (Великобританії, Канади, Сполучених 

Штатів Америки, Білорусі та ін.); 
• пропорційної системи (Бельгії, Болгарії, Австрії, Франції, Італії, 

Норвегії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії та ін.);
• комбінованої системи (Албанії, Ізраїлю, Австралія, України, Росії  

та ін.).
 3. Система визначення та квотування місць за результатами про

порційного    голосування.
 4. Розкрийте зміст понять “вибори”, “політичні вибори”, “виборча 

кампанія”.
 5. Здійсніть класифікацію політичних виборів за предметами об

рання та причинами їх проведення.
 6. Розкрийте зміст понять “виборче право”, “активне виборче пра

во”, “пасивне виборче право”.
 7. Охарактеризуйте принципи виборчого права та виборчі цензи.
 8. Розкрийте зміст юридичних процедур проведення політичних 

виборів.
 9. Здійсніть порівняльну характеристику виборчих систем. Зазнач

те переваги та основні недоліки кожної з них.
 10. Виборча система України: аналіз сучасного стану.

ПиТання Для ДискУсіЇ

 1. Вибори завжди пов’язані з голосуванням. Однак за всієї близь
кості цих понять вони істотно різняться. Наведіть ці відмінності.

 2. За яких умов вибори можна вважати знаряддям політичного 
маніпулювання?

 3. Відомо, що загальність як демократичний принцип виборчого 
права передбачає участь усіх громадян у виборах. Проте насправ
ді різні політичні режими обмежують це право відповідними цен
зами. Наведіть реальні приклади цих цензів і специфіку їх прояву 
в різних країнах.

 4. Принцип свободи виборів і добровільної участі в них громадян 
дотримує більшість демократичних країн. Чи існує інший світо
вий досвід (на прикладі сучасних демократичних країн).

 5. У чому полягає сутність, механізм, переваги та недоліки пропор
ційної виборчої системи.
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Теми реФераТів

 1. Поняття і принципи виборчого права.
 2. Прямі та непрямі політичні вибори: порівняльна характеристи

ка.
 3. Виборча система: сутність поняття та історичні аспекти впровад

ження.
 4. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.
 5. Політичні вибори і проблема суспільної стабільності.
 6. Змішана і консенсусна виборчі системи.
 7. Особливості куріальної виборчої системи.
 8. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи.
 9. Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи.
 10. Умови ефективності виборів.
 11. Перспективи сучасної виборчої системи України.
 12. Референдум і плебісцит: переваги і недоліки.

ПиТання Для самоконТролю

 1. Поняття виборів. Умови ефективності виборів.
 2. Типологія виборів.
 3. Прямі та непрямі вибори: порівняльна характеристика.
 4. Додаткові та 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 чин

ники нейтралізації маніпуляції.
 10. Вибори і голосування: спільні та 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 у демократичному сус

пільстві.
 16. Історія становлення інституту виборів на Заході.
 17. Інститут виборів в Україні: історичний аспект.
 18. Організація і проведення виборів за часів СРСР.
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 19. Основні етапи виборчого процесу, їх характеристика.
 20. Поняття виборчого округу; типи виборчих округів; виборчі діль

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

виборців.
 22. Висування кандидатів у депутати: характеристика шляхів вису

нення.
 23. Сутність виборчої застави.
 24. Проблема фінансування виборів. Характеристика джерел фі

нансування виборів.
 25. Офіційні та неофіційні бюлетені; голосування поштою, за 

довіреністю.
 26. Етап підрахування голосів і підбиття підсумків голосування.
 27. Політичні вибори і проблема суспільної стабільності.
 28. Зміст понять “вибори”, “політичні вибори”, “виборча кампанія”.
 29. Особливості вибору за різних політичних режимів.
 30. Умови ефективності виборів.
 31. Поняття виборчої системи. Типологізація виборчих систем.
 32. Структурні компоненти інституту виборів та їх характеристика.
 33. Етапи проведення референдуму.
 34. Зміст понять “виборче право”, “активне виборче право”, “пасивне 

виборче право”.
 35. Мажоритарна виборча система: поняття, типологія, практика за

стосування.
 36. Висування кандидатів у депутати: характеристика шляхів вису

нення.
 37. Сутність виборчої застави.
 38. Мажоритарна система абсолютної більшості: переваги і недолі

ки.
 39. Мажоритарна система кваліфікованої більшості.
 40. Переваги мажоритарної виборчої системи.
 41. Недоліки мажоритарної виборчої системи.
 42. Пропорційна виборча система: поняття, практика впровадження.
 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 передавання голосу іншо

му кандидату.
 47. Поняття і призначення прохідного бар’єру.
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 48. Відкриті, закриті та 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 за пропорційної системи.
 61. Моделі виборчих систем.
 62. Критерії оцінювання виборчих систем.
 63. Особливості становлення виборчої системи в незалежній Ук

раїні.
 64. Електоральна культура. Специфіка вияву в Україні.
 65. Сучасна виборча система України та перспективи її розвитку.
 66. Порівняльний аналіз мажоритарної і пропорційної виборчих сис

тем.
 67. Геополітичний аспект у виборчому процесі та принципи його ві

дображення у виборчих системах.
 68. Варіанти виборів президента: практика використання різних ви

борчих систем.
 69. Виборчі системи в регіональнополітичному аспекті.
 70. Вибори до законодавчого органу: світова практика використання 

різних виборчих систем.
 71. Етапи виборчої кампанії.
 72. Ментальні та традиційні характеристики у виборчому процесі.
 73. Вибори органів місцевого самоврядування: практика використан

ня різних виборчих систем.
 74. Поняття консенсусної виборчої системи.
 75. Зміст голосування за панашируванням, практика застосування.
 76. Основні види порушень виборчого законодавства та їх профілак

тика.
 77. Контроль за голосуванням як умова проведення виборів.
 78. Виборча і партійна системи: специфіка взаємозв’язку.
 79. Правове регулювання організації виборів.
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 80. Відкликання виборної посадової особи.
 81. Конституційноправовий аспект інституту виборів.
 82. Поняття, типологія виборчих цензів.
 83. Мажоритарна система з двома турами голосування.
 84. Оцінювання виборчих систем.
 85. Система єдиного перехідного голосу.
 86. Метод найбільшого залишку.
 87. Метод д’Хондта.
 88. Метод СенЛаге.
 89. Різновиди загальних виборів у державах Західної Європи.
 90. Історичні аспекти впровадження мажоритарних і пропорційних 

виборчих систем.
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