Питання до заліку з навчальної дисципліни
«Виборче право та виборчий процес України»
(заочний факультет № 1, № 2)
1. Поняття виборчого права в Україні. Місце виборчого права в системі права
України.
2. Організація роботи виборчих комісій.
3. Правовий статус Центральної виборчої комісії.
4. Виборче право як наука і навчальна дисципліна.
5. Джерела виборчого права України.
6. Принципи виборчого права.
7. Світовий досвід становлення та розвитку виборчого права.
8. Поняття виборчої системи. Види виборчих систем.
9. Мажоритарна виборча система, її види, переваги та недоліки.
10. Пропорційна виборча система, її види, переваги та недоліки.
11. Змішані виборчі системи.
12. Поняття та види виборів в Україні. Вибори і голосування: спільні та відмінні риси
понять.
13. Правове регулювання виборів на сучасному етапі державотворення в Україні.
14. Виборча система України по різних видах виборів в Україні: історія становлення
та сучасний стан.
15. Поняття виборчого процесу в Україні. Основні засади здійснення виборчого
процесу.
16. Суб’єкти виборчого процесу за різними видами виборів в Україні.
17. Стадії (етапи) виборчого процесу по виборам народних депутатів, Президента та
місцевим виборам в Україні.
18. Строки у виборчому процесі України, їх види та значення для проведення
виборів.
19. Територіальна організація кожного з видів виборів в України.
20. Система виборчих комісій по різних видах виборів, порядок їх формування та
здійснення повноважень.
21. Порядок організації та проведення передвиборної агітації по різним видам

виборів.
22. Статус членів виборчих комісій.
23. Формування виборчого фонду (кандидатів, партій) та використання його коштів.
24. Поняття державного реєстру виборців та його основні завдання.
25. Порядок ведення державного реєстру виборців. Співвідношення державного
реєстру виборців з реєстром територіальної громади.
26. Порядок складання попередніх та уточнених списків виборців по різних видах
виборів.
27. Основні засади виборів народних депутатів України. Вимоги для реалізації
пасивного виборчого права на виборах народних депутатів України.
28. Висування кандидатів у народні депутати України та їх реєстрація.
29. Поняття і призначення прохідного бар’єру.
30. Голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів виборів народних
депутатів України.
31. Вимоги щодо реалізації активного та пасивного виборчого права на виборах
Президента України. Виборчі цензи.
32. Висування і реєстрація кандидатів на пост Президента України.
33. Проведення голосування та визначення результатів виборів Президента України.
34. Порядок організації та

проведення повторних та

позачергових виборів

Президента України.
35. Порядок і строки призначення місцевих виборів.
36. Порядок висування та реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови.
37. Порядок формування виборчих округів та виборчих дільниць.
38. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад,
сільських, селищних, міських голів.
39. Особливості місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах та
сільських, селищних старост.
40. Організація та проведення позачергових, повторних, проміжних та перших
місцевих виборів.

