
Повна назва: Виборчі системи держав світу 

Статус: вибіркова. 

Мета: Формування у студентів системних уявлень щодо виборчої системи та 

виборчого процесу з точки зору їх ролі у політичному житті. Студенти засвоюють теоретичні 

основи проектування виборчих систем та здобувають навички вирішення практичних задач. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Виборчі системи держав світу» (7 кредитів ECTS, 210 год.) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (42 год.), групові заняття (70 год.), 

самостійну роботу (112 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 7-у та 8-у 

триместрах. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної 

роботи за модулями й складання іспитів. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ І. Теоретичні основи виборів 

Тема 1.1 Вступ до курсу «Виборчі системи держав світу» 

Тема 1.2 Право вибору та теорії представництва 

Тема 1.3 Вибори та виборчі системи як складова політичної системи 

Тема 1.4 Виборчий процес та електоральна поведінка виборців 

Розділ ІІ. Різновиди виборчих систем 

Тема 2.1 Параметризація та типологізація виборчих систем 

Тема 2.2 Формування виборчих округів 

Тема 2.3 Мажоритарні виборчі системи 

Тема 2.4 Пропорційні виборчі системи 

Тема 2.5 Змішані виборчі системи 

Тема 2.6 Особливі випадки виборчих систем 

Тема 2.7 Переведення голосів виборців у мандати 

Тема 2.8 Патології виборчих систем та фальсифікація волевиявлення виборців 

Розділ ІІІ. Вибори та виборчі системи на практиці 

Тема 3.1 Історія виборів та виборчого процесу 

Тема 3.2 Історія виборів та виборчих систем в Україні 

Тема 3.3 Виборчі системи в сучасній Україні 

Тема 3.4 Виборчі системи країн Північної Америки 

Тема 3.5 Вибори в країнах Європи 

Тема 3.6 Вибори в країнах Азії, Африки, Південної та Центральної Америки 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 сутність, зміст, значення політичного аспекту права виборів; 

 основні підходи до параметризації виборчих систем; 

 зміст існуючих виборчих систем та їх конкретні випадки;  

 основні типи виборчих систем, їх переваги та недоліки;  

 етапи виборчого процесу; 

 теорії електоральної поведінки. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 проектувати виборчої системи за заданими умовами; 

 розпізнавати загрози маніпуляцій з виборчими процедурами;  

 застосовувати набуті знання в практиці політичного життя. 

 

Викладач: Чупрін Роман В’ячеславович – кандидат політичних наук, доцент. 


