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ВСТУП
1.Мета дисципліни – розширення і закріплення знань про виборчі системи, вплив виборчої
інженерії на функціонування як окремих політичних інститутів, так і системи в цілому.
2.Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
Аспірант повинен знати: основні теорії електоральної політології та політичних систем,
основні різновиди виборчих систем, методологію електоральних досліджень.
Аспірант повинен вміти: на практиці застосовувати основні методи компаративістської
політології, аналізувати переваги та недоліки виборчих систем в контексті їх практичного
застосування.
3.Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Виборчі системи» належить до переліку
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток
аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі
знань та розуміння особистості студента, а також здатного налагоджувати міжособистісні стосунки та
розуміти явища, які їх супроводжують. Аналізуються виборчі системи зарубіжних країн. Зокрема
дисципліна «Виборчі системи» поглиблює знання із порівняльної політології, зосереджує увагу як в
цілому на розширенні інформації про виборчі системи різних країн, так і на практичному
застосовувати методів компаративістики. Аналізують виборчі системи як на парламентському, так і
президентському та місцевих рівнях.
4.Завдання (навчальні цілі) – розширення знань щодо функціонування виборчих систем
зарубіжних країн, виокремлення основних механізмів ефективного запровадження виборчих
систем на парламентському та місцевому рівнях.
5. Результати навчання за дисципліною:

Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Форми викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Знати:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

2.1

понятійно-категоріальний
1
апарат Лекція
електоральної політології
Основні
1
підходи щодо класифікації Лекція, Семінар
виборчих систем
Виборчі
1
системи країн світу
Лекція, індивідуальні
завдання, семінар

Іспит,

6

Іспит

6

Іспит,
індивідуальне
заняття
Переваги
1
та недоліки виборчих систем Лекція, індивідуальні Іспит
країн світу
завдання, семінар
Особливості
1
та стадії виборчого Самостійна робота
Реферат,
процесу в різних країнах світу
екзамен
Виборча
1
система сучасної України та її Індивідуальна робота Іспит,
складові
індивідуальне
завдання
Вміти:
2
Усна доповідь,
застосовувати
понятійно- Самостійна робота
реферат
категоріальний апарат в науковому

6

6
6
6

7

аналізі політичних процесів
2.2

2.3

2
Аналізувати
політичні наслідки Самостійна робота
застосування
різних
моделей
виборчих систем
2
формулювати
рекомендації щодо Самостійна робота
удосконалення виборчої системи

Усна доповідь,
реферат

7

Усна доповідь,
реферат, текст

7

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

України
Комунікація:
використовувати
3
знання іноземних
мов для аналізу інформаційних
інтернет-ресурсів, читання новітньої
політологічної
літератури,
в
підготовці до семінарських занять
та написанні самостійних робіт
презентувати
3
результати
проведених
політологічних
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів
вести
2
полеміку
з
питань
електоральної політології
на основі володіння понятійнокатегоріальним апаратом
Автономність
та
відповідальність:
самостійно
4
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
із
дисципліни,
вільно
володіти
методами обробки, аналізу та
синтезу наукової інформації
самостійно
4
вирішувати комплексні
завдання, пов’язані із верифікацією
результатів
існуючих
оприлюднених
досліджень,
та
порівнювати їх із результатами
проведених власних досліджень
Виконання
4
індивідуальних завдань з
дисципліни, з метою закріплення
здатності
до
самостійного
політологічного аналізу в межах
компаративної
електоральної
політології

рекомендацій
Самостійна робота

Усна доповідь,
реферат

5

Самостійна робота

Усна доповідь,
дискусія,
реферат

5

Самостійна робота

Дискусія

5

Самостійна робота

Усна доповідь,
дискусія,
реферат

5

Самостійна робота

Усна доповідь,
дискусія

5

Самостійна робота

Індивідуальні
завдання

20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1
1
2
4
Програмні результати навчання (назва)
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
+
+
+
7. Схема формування оцінки.
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання
теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.6); оцінювання практичної підготовки
(результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати навчання 3.1-3.3);
оцінювання автономності та відповідальності (результати навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка
складає до 100 балів, що розподіляються на 60 і 40 балів відповідно між результатами
семестрового і підсумкового (на екзамені) оцінювання.

4

7.1. Форми оцінювання знань:
- семестрове оцінювання:
1. Усна доповідь (до 10 балів)
2.1. Конспект лекції (до 4 балів)
2.2. Реферат з теми лекції (до 4 балів)
3. Індивідуальні завдання (до 10 балів)
Вибір і комбінування форм оцінювання знань аспірантів та нарахування відповідної
кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних ситуацій.
7.2. умови допуску до підсумкового екзамену: аспірант допускається до складення
екзамену за умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання щонайменше 36
балів.
7.3. Шкала відповідності оцінок:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
№
п/п

Номер і назва теми

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостій
наробота

1

Сутність та класифікація виборчих систем

2

9

2

Виборчі системи країн Північної Америки

2

9

3

Виборчі системи країн Південної Америки

2

9

4

Виборчі системи Азії та Океанії

2

9

5

Виборчі системи країн Африки

2

9

6

Виборчі системи країн Західної Європи

2

9

7

Виборчі системи країн Центральної та Східної
Європи

2

9

8

Вибори в Російській Федерації

2

9

9

Виборча система сучасної України

2

9

10

Виборчі системи країн світу

1

11

Місцеві вибори

2

15

Контрольна робота
всього

1
18

4

96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій - 18 год.
Семінари – 4 год.
Самостійна робота – 96 год.
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