
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Факультет права та міжнародних відносин  

 

Кафедра публічного та приватного права  

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Виборче право та виборча система» 

 

 

Курс: V 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування, 40 тестових питань, у випадковій 

комбінації). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів (одна правильна відповідь зараховується 

як один бал). 

 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Студент виконав 40 тестових завдання протягом відведеного часу . 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні.  

Результат тестування і час затрачений на виконання демонструє 

високий рівень підготовки студента.   

36-30 

балів 

Студент виконав 40 тестових завдання протягом відведеного часу . 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, серед неправильних відповідей варіанти найбільш наближені до 

правильної відповіді. Результат тестування і час затрачений на 

виконання демонструє достатній рівень підготовки студента. 

29-15 

балів 

Студент виконав 40 тестових завдання протягом відведеного часу . 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Обрані 

варіанти відповідей з суттєвими неточностями. Результат тестування і 

час затрачений на виконання демонструє дзадовільний рівень 

підготовки студента. 

14-1 

балів 

Студент не виконав 40 тестових завдання протягом відведеного 

часу.Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Обрані 

варіанти відповідей з суттєвими неточностями. Результат тестування і 

час затрачений на виконання демонструє низький рівень підготовки 

студента. 

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Охарактеризувати місце виборчого права у системі національного права України: 

поняття, предмет 

та метод. 

2. Дати загальну характеристику джерел виборчого права України.  



3. Охарактеризувати міжнародні виборчі стандарти. 

4. Дати загальну характеристику системи виборчого права України. 

5. Охарактеризувати правове регулювання статусу суб’єктів виборчого процесу: 

права, обов’язки, компетенція. 

6. Проаналізувати  зміст стадії виборчого процесу. 

7. Охарактеризувати строки у виборчому процесі та використання їх при оскарженні. 

8. Охарактеризувати правове регулювання порядку функціонування Державного 

реєстру виборців.  

9. Розкрити правове регулювання реєстрації кандидатів у депутати: документи, 

суб’єкти, строки, оскарження. 

10. Розкрити правовий статус офіційних спостерігачів, членів виборчих комісій, 

уповноважених осіб партії, довірених осіб кандидатів та набуття ними правового 

статусу. 

11. Розкрити правове регулювання передвиборчої агітації: поняття, цілі, обмеження. 

12. Охарактеризувати правовий супровід розміщення зовнішньої політичної реклами. 

13. Охарактеризувати правове регулювання доступу кандидатів до засобів масової 

інформації 

14. Розкрити поняття та зміст виборчого процесу. 

15. Охарактеризувати територіальну організацію виборів 

16. Охарактеризувати суб’єктів виборчого процесу. 

17. Охарактеризувати стадії виборчого процесу. 

18. Охарактеризувати строки у виборчому процесі та їх обчислення 

19. Розкрити поняття та цілі передвиборчої агітації. 

20.  Охарактеризувати суб’єкти та форми передвиборчої агітації. 

21. Розкрити особливості юридичної діяльності у процесі передвиборчої агітації 

22. Охарактеризувати поняття, цілі та межі стадії голосування. 

23. Розкрити алгоритм роботи виборчої комісії та забезпечення процедури 

голосування. 

24. Охарактеризувати встановлення результатів голосування та результатів виборів.  

25. Розкрити правове регулювання оскарження порушень що мали місце при 

голосування та встановленні результатів голосування. 

26. Розкрити співвідношення понять «виборче право», «виборча система» і «виборчий 

процес». 

27. Охарактеризувати складові виборчої системи.  

28. Розкрити способи голосування. Визначити способи голосування за 

законодавством України. 

29. Розкрити поняття пропорційної виборчої системи 

30. Охарактеризувати правила розподілу мандатів у середині виборчого списку 

31. Охарактеризувати виборчі квоти та метод дільників. 

32. Охарактеризувати змішані виборчі системи 

33. Охарактеризувати виборчий бюлетень, як офіційний документ для голосування на 

виборах. 

34. Розкрити складові виборчої системи. 

35. Охарактеризувати систему виборчого права України. 

36. Порівняти поняття «виборче право», «виборча система» і «виборчий процес». 

37. Охарактеризувати типові порушення на стадії голосування та відповідальність за 

них. 

38. Охарактеризувати територіальну організацію виборів. 

39. Охарактеризувати мажоритарну систему відносної більшості. 

40. Розкрити стадії виборчого процесу. 

41. Охарактеризувати строки у виборчому процесі та їх обчислення. 



42. Охарактеризувати правове регулювання Державного реєстру виборців України. 

43. Порівняти особливості правового регулювання реєстрації офіційних 

спостерігачів, уповноважені особи партії, довірені особи кандидатів. 

44. Розкрити порядок формування окружних та дільничних виборчих комісій. 

45. Розкрити правове регулювання реєстрації кандидатів у депутати: документи, 

суб’єкти, строки, оскарження 

46. Охарактеризувати суб’єкти та форми передвиборчої агітації. 

47. Розкрити особливості юридичної діяльності у процесі передвиборчої агітації. 

48. Розкрити поняття «передвиборча агітація», визначити її цілі та обмеження. 

49. Охарактеризувати правовий супровід розміщення зовнішньої політичної реклами. 

50. Розкрити порядок правового супроводу проведення масових заходів 

передвиборчої агітації. 

51. Розкрити правове регулювання доступу кандидатів до засобів масової інформації. 

52. Охарактеризувати встановлення результатів голосування та результатів виборів. 

53. Розкрити оскарження порушень що мали місце при голосування та 

встановленні результатів голосування. 

54. Охарактеризувати підготовку скарг щодо порушень виборчого законодавства 

при організації та проведенні голосування та встановленні результатів 

голосування. 

55. Охарактеризувати підготовку адміністративних позовів щодо порушень 

виборчого законодавства при організації та проведенні голосування та 

встановленні результатів голосування. 

56. Дати загальну характеристику Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» 

57. Дати загальну характеристику Закону України «Про вибори Президента 

України» 

58. Дати загальну характеристику Закону України «Про місцеві вибори». 

59. Дати загальну характеристику Закону України «Про Центральну виборчу 

комісію». 

60. Охарактеризувати положення Конституції України щодо виборів та виборчого 

процесу в Україні. 
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