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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  
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Курс: V 

Спеціальність: право  

Форма проведення: письмова. 

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

Максимальна кількість балів:  40 балів. 

Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки  

37-40 

балів 

Відмінно  Відповідь студента: - містить повний, 

розгорнутий, правильний виклад матеріалу з 

поставленого питання; - демонструє знання 

основних понять і категорій та взаємозв’язку 

між ними, вірне розуміння змісту основних 

теоретичних положень; - вказує на вміння 

давати змістовний та логічний аналіз 

матеріалу з поставленого питання; - 

демонструє знання різних наукових 

концепцій та підходів щодо певної науково -

теоретичної чи науково-практичної 

проблеми, пов’язаної з поставленим 

питанням; - здатність робити власні 

висновки в разі неоднозначності, спірного 

чи проблемного характеру поставленого 

питання чи проблеми.  

36-26 

балів 

Добре Відповідь студента: - недостатня повнота, 

незначні неточності чи прогалини при 

поясненні того чи іншого аспекту питання; - 

недостатньо детально розкритий предмет 

запитання, а основні поняття носять 

тезисний характер; - окремі формулювання є 

нечіткими; міститься інформація, котра не 

відноситься до змісту екзаменаційного 

питання; 

25-15 

балів 

Задовільно  Відповідь студента: - зміст відповіді 

свідчить про прогалини у знаннях з 

відповідного питання або ж про невірне 

розуміння окремих аспектів поставленого 



питання; - відповідь викладена недостатньо 

аргументовано та/або з порушенням правил 

логіки при поданні матеріалу; - відповідь не 

містить аналізу проблемних аспектів 

поставленого питання, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються відповідного питання;  

14-1 

балів 

Незадовільно  Студент взагалі не відповів на питання, або 

його відповідь є неправильною, тобто 

містить грубі змістовні помилки щодо 

принципових аспектів поставленого 

питання. Аргументація відсутня взагалі або 

ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. 

Задача розв’язана невірно. Відповідь на 

ситуативне завдання є необґрунтованою та 

алогічною 

 

 

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. Охарактеризувати положення Конституції України щодо виборів та виборчого 

процесу в Україні. 
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