
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

 

 

Навчально-науковий юридичний інститут 

 

Кафедра теорії та історії держави і права 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 

 

 

                          Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

 

                          Освітньо-професійна програма Право 

 

                          Спеціальність 081 Право 

 

                          Галузь знань 08 Право 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від  вересня 2022 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 2022 



ЗМІСТ 

 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання  

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

7. Політика навчальної дисципліни 

8. Рекомендована література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Виборчий процес 

Викладач (-і) Адамович Сергій Васильович, проф., д.і.н., завідувач кафедри 

кафедри теорії та історії держави і права зарубіжних країн 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 596133 

E-mail викладача sergey.adamovych@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

https://d-learn.pro/developer/ 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kttidip.pnu.edu.ua/ 
Також можливі консультації шляхом листування через електронну 
пошту, зокрема, що стосується виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми чинного національного законодавства, які 
регулюють виборчий процес, їх тлумачення та механізми реалізації, науково-теоретичні 

дослідження у цій сфері. 

Творче засвоєння алгоритму виборчого процесу набуває особливого значення сьогодні, за 

умов відродження державності, використання багатого досвіду державотворчості у світі для 
побудови незалежної Української держави, формування та утвердження її правової системи. 

 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою навчальної дисципліни «Виборчий процес» є формування знань про сутність, зміст і 
форми виборів згідно з чинним законодавством та отримання умінь для здійснення юридичного 

супроводу виборчих кампаній. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання знань про сутність сучасних 
політичних виборів, історію виборчого процесу, поняття виборчого права як основи проведення 

виборів, роль партій і суспільно-політичних об’єднань у виборчому процесі, загальну 

класифікацію сучасних виборчих систем, виборчу систему сучасної України, поняття виборчої 
кампанії, основні етапи організації і підготовки виборчої кампанії, організацію управління у 

виборчих кампаніях, порушення законодавства під час виборів. 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної 

діяльності; 

- здатність використовувати іншомовну літературу в професійній сфері; 

- навички роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, 

навички використання програмних засобів; 

- знання та розуміння наукової правничої термінології; 

- здатність скеровувати зусилля, поєднувати результати різних досліджень та аналізу.  

 

Фахові компетентності: 

- здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного 

законодавства, що регулює виборчий процес; 

- компетентність у загальнотеоретичних проблемах виборчого та референдумного 

права; 

- здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації під час виборчого 

https://d-learn.pro/developer/
https://kttidip.pnu.edu.ua/


процесу; 

- здатність приймати обґрунтовані та ефективні рішення для врегулювання конфліктів 

під час виборчого процесу. 

 

Програмні результати навчання: 

Здатність продемонструвати знання та розуміння: 

основних засад проведення виборів; 

процесу організації виборчого процесу ЦВК і місцевими виборчими комісіями; 

основоположних принципів ведення виборчої кампанії; 

функцій державних органів управління під час виборчого процесу, гарантії діяльності 

суб’єктів виборчого процесу, офіційних спостерігачів; 

процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів; 

повноважень і функціональних обов’язки депутатів рад різних рівнів. 

Вміння: 

кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти у виборчому процесі; 

брати активну і пасивну участь у місцевих виборах; 

вміння прореагувати на заяви та скарги громадян щодо виборчих фальсифікацій; 

підвищувати професіоналізм осіб обраних до органів місцевого самоврядування; 

здійснювати громадянську освіту та формування самосвідомості громадян. 
 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

4 

самостійна робота 82 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

1 081 Право 1 нормативна 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні знання про виборчий процес. 

Тема № 1. Сутність сучасних політичних виборів. Поняття 

виборчого права як основа проведення виборів 
2  10 

Тема № 2. Загальна характеристика виборчих систем. 

Виборча система сучасної України 
 2 10 

Тема № 3. Референдуми в системі представницької 

демократії 
  10 

Тема 4. Підготовчий етап виборчого процесу  2 12 

Змістовий модуль 2. Виборчий процес в Україні.  

Тема № 5. Виборча кампанія. Вибори президента України 

народних депутатів, міських та селищних голів та 

депутатів місцевих рад: поняття, етапи, ресурси 

 2 10 

Тема № 6. Форми і види передвиборної агітації 2  10 

Тема № 7. Підготовка та проведення голосування   12 

Тема № 8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що -  10 



стосуються місцевих виборів 

ЗАГ.: 4 4 82 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в 

межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 
успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 

12.10.2010 р. (з наступними змінами) – текст розміщений на 

інформаційному стенді та сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2020/03/Положення-про-критерії-оцінювання-
студентів-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами письмової домашньої контрольної роботи.  

Кожен студент відповідної навчальної групи виконує домашню 

контрольну роботу за індивідуальним варіантом відповідно до 

порядкового номера цього студента за списком в навчальних 

журналах академгрупи. Максимальна оцінка роботи – 30 балів. 

Завдання та вимоги до виконання контрольної містяться в 

Методичних вказівках і завданнях для самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання, які знаходяться на кафедрі та розміщені на 

сайті кафедри https://kttidip.pnu.edu.ua/.   

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.5 Положення 

про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника текст розміщений на інформаційному стенді та сайті 

Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-

%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/ 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються п. 5.3 Положення 

про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника текст розміщений на інформаційному стенді та сайті 

Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-

%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/ 

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль – екзамен у письмовій формі. 

Перше та друге запитання (описові) оцінюються максимально по 15 

балів кожне. 3 запитання передбачає чітку і коротшу відповідь на 

запитання і оцінюються в 8 балів. 4-6 запитання мають тестовий 

характер і оцінюються максимально в 4 бали кожне. Загальна 

максимальна оцінка – 50 балів. 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-ННЮІ.pdf
https://kttidip.pnu.edu.ua/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/


Планується виконання студентами заочної форми обов’язкової домашньої письмової 

контрольної роботи, вимоги до якої визначені в Методичних вказівках і завданнях для 

самостійної роботи студентів заочної форми навчання – Методичні вказівки розміщені 

на сайті кафедри 

https://kttidip.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0

%bd%d0%be-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-

%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8/. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття курсу. 

8. Рекомендована література 

1. Астахова Т. Політико-правові передумови та конституційно-правові 

гарантії реалізації політичними партіями електоральної функції (на матеріалах виборів 

народних депутатів України). Юридичний вісник. 2012. № 3. С. 32–40. 

2. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи. К., 2007. 112 с. 

3. Богатчук С. Всеукраїнські референдуми: їх історія і значення. Гілея. 2013. 

№ 3.  С. 73-78. 

4. Бодрова І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" 

Проблеми законності [Текст]: академічний збірник наукових праць / відп. ред. 

В.Я.Тацій. Харків, 2010.  Вип. 110.  С. 36-46. 

5. Бучин М. А. Демократичні принципи виборів: політико-правові аспекти 

регулювання в Україні : моногр.Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. 364 с. 
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