
ТЕМА № 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття та види виборiв, їх соцiальні функцiї. 

2. Виборче право i виборча система. Особливість виборчої системи 

України. 

3. Конституцiйнi принципи виборчого права України. 

4. Виборчий процес в Українi: поняття та стадiї, законодавче 

регулювання стадiй виборчого процесу. 

5. Поняття та види референдумів, їх соціальні функції. 

6. Предмет референдуму. Призначення та проведення референдумів. 

7. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян. 
 

Додаткові питання 

1. Мажоритарна виборча система. 

2. Пропорційна виборча система. 

3. Змішана виборча система. 

4. Особливiсть виборчої системи України. 

5. Види референдумiв. 

6. Предмет референдуму. 

7. Призначення та проведення референдумiв. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Обгрунтуйте у чому полягає відмінність між поняттями «об’єктивне 

виборче право» та «суб’єктивне виборче право»?. 

2. Проаналізуйте Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі 

про здійснення влади народом. 

3. Обгрунтуйте правові наслідки абсентеїзму. 

4. Опрацюйте кримінальний та адміністративний кодекс України у 

частині відповідальністі за порушення виборчого законодавства. 

5. Письмово проаналізувати Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-

рп у справі про здійснення влади народом. 

 

Теми рефератів, доповідей 

1. Органiзацiя i проведення всеукраїнського референдуму. Правовi 

наслiдки всеукраїнського референдуму. 

2. Принцип вiльних виборiв та можливiсть його обмеження. 

3. Виборчий процес в Україні та його стадії. 

4. Стадії виборчого процесу по виборах народних депутатів 

України. 

5. Стадії виборчого процесу по виборах Президента України. 

6. Стадії виборчого процесу по виборах сільських, селищних та 

міських голів й старост.  

7. Законодавче закріплення виборчого процесу в Україні. 

8. Поняття та соціальна функція референдуму в Україні. 



 

 

Перелік ключових термінів та понять теми: 
Вибори. Соцiальні функції виборів. Види виборiв. Виборче право. 

Виборча система. Принципи виборчого права України. Виборчий процес. 

Референдум. Види референдумів. Предмет референдуму. Призначення та 

проведення референдумів. Абсентеїзм. 

 

Методичні вказівки: 

Підготовка до семінарського заняття передбачає оволодіння 

теоретичного матеріалу, що викладався під час лекції та засвоювався під час 

опрацювання матеріалів підручника. Підготовка передбачає засвоєння 

поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право і 

виборча система. Особливість виборчої системи України. 

Користуючись Конституцією вміти характеризувати принципи 

виборчого права і їх закріплення в Конституції України.  

Знати правову регламентацію стадій виборчого процесу. 

Вміти обґрунтовувати поняття і соціальну функцію референдумів. 

Студент має звернути увагу на підставах проведення референдуму, питаннях 

які не можуть бути винесені на референдум (визначаються нормами 

Конституції України) 

Питання відповідальність за порушення виборчих прав громадян 

необхідно розглядати користуючись адміністративним та кримінальним 

Кодексом України. 

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на 

розділ 3 Конституції України, останні події пов’язані із проведенням виборів 

та референдумів в Україні. Важливо обдумати та виказати своє відношення 

до них, шляхи удосконалення цих політико-правових явищ 
 

 


