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ВИБОРЧЕ ПРАВО

Мета вивченнядисципліни

надання студенту можливостей опанувати та дослідити вітчизняне 
законодавство в сфері здійснення виборів до вищих органів державної 

влади та проведення референдумів; розуміння сутності 
демократичних виборів, типів виборчих систем, знання світового 

досвіду формування виборчих систем на прикладах України та 
зарубіжних країн

Обсяг – 4 кредити,  

120 годин, в т.ч.  

лекцій – 26 год.,

практичні заняття – 24 
год., 

самостійна робота – 70
год.

Період навчання−  
2 курс, 

1 семестр

Підсумкова

формаконтролю

− залік



Виборче право

Основними завданнями
вивчення навчальної
дисципліни “Виборче право” 
є вивчення здобувачами
основ виборчого права; 
головних етапів виборчого 
процесу та його організацію; 
аналіз джерел виборчого
права; монографічної та 
наукової літератури, 
вирішення аналітичних
завдань відповідно до 
програми курсу.



Очікувані результати навчання

• - законодавчих та нормативно-правових засад
організації виборчого процесу, вміння їх
аналізувати та пояснювати; понять та класифікації
виборчих систем; концептуальних засад
реформування та основних напрямків
вдосконалення виборчого права в Україні;
основних видів порушень виборчого права в
Україні та форм його захисту;

Під час вивчення 
цієї дисципліни 

студенти 
отримують знання 

та навички, 
зокрема щодо:

• - вміння вільно та швидко орієнтуватися у
розгалуженій системі джерел виборчого права
України; застосування чинного виборчого
законодавства під час вирішення практичних
завдань; здійснення тлумачення законодавчих
текстів, судових рішень та нормативно-правових
актів, які регулюють питання виборчого права;
вміння вести діалог та аргументувати власну
позицію під час переговорів, судових дебатів,
публічного виступу в судах та інших органах.

Під час вивчення 
цієї дисципліни 

студенти 
отримують 
знання та 

навички, зокрема 
щодо:



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

• Тема 1. Поняття, принципи виборчого права та організація 
демократичних виборів. 

• Тема 2. Інститут виборів: історія становлення. 

• Тема 3. Головні етапи виборчого процесу

• Тема 4. Поняття виборчої системи. Види виборчих систем

• Тема 5. Організація виборів Президента України 

• Тема 6.  Організація виборів народних депутатів України

• Тема 7. Вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад і 
сільських, селищних, міських голів 

• Тема 8. Референдум як форма народного волевиявлення



Силабус

Конспект 
лекцій

Методичні 
вказівки для 
практичних 

занять

Методичні 
вказівки для 
самостійної 

роботи

Тестові 
завдання

Дистанцій
ний курс

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення



Кадровезабезпечення

Професоркафедри теорії 

держави і права

д.ю.н.,  проф. Медвідь А.Б.



Ми чекаємо на вас !


