Інформаційний пакет ECTS

8.15010012 “ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ”
Випускною кафедрою щодо підготовки магістрів за
цією спеціальністю є кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного
управління при Президентові України (далі – Національна академія), заснована 10 липня 2009 р.
В Україні не здійснювалася до цього часу підготовка
фахівців з парламентаризму та парламентської діяльності.
Впровадження
магістерської
програми
“Парламентаризм та парламентська діяльність” відповідає європейським стандартам підготовки управлінських
кадрів стратегічного рівня.
Випускники кафедри зможуть працювати в Апараті
Верховної Ради України, Адміністрації Президента
України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Підготовка вказаних фахівців буде здійснюватися на
основі магістерської програми, яка передбачає викладання наступних дисциплін:
- “Теорія та історія парламентаризму”;
- “Становлення представницької влади в Україні”;
- “Конституційне право України”;
- “Державне будівництво”;
- “Парламент та інститути держави і суспільства”;
- “Конституційно-правовий статус Верховної Ради
України”;
- “Парламентські функції”;
- “Політичні системи та процеси”;
- “Виборче право України”;
- “Партологія”;
- “Законодавча діяльність Верховної Ради України”;
- “Політичні еліти і політичне лідерство”;
- “Лобізм у парламентській діяльності” тощо.
Кафедра веде підготовку за спеціалізаціями:
“Парламентаризм та законодавча діяльність” і
“Політико-правова діяльність”.
На кафедрі викладають:
Гошовська Валентина Андріївна, завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор;
Ларіна Наталія Борисівна, доцент кафедри, кандидат
педагогічних наук, заступник завідувача кафедри;
Рублюк Оксана Василівна, професор кафедри, кандидат
політичних наук, доцент;
Савков Анатолій Петрович, доктор наук з державного
управління, професор кафедри;

Мироненко Петро Володимирович, доцент кафедри, кандидат політичних наук;
Андрущенко Максим Олександрович, кандидат політичних
наук, доцент кафедри;
Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник;
Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор;
Гурієвська Валентина Миколаївна, докторант НАДУ при
Президентові України, доцент кафедри, кандидат наук з
державного управління;
Ващенко Костянтин Олександрович, професор кафедри,
доктор політичних наук, заслужений економіст України;
Тарасенко Костянтин Васильович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Вороніна Ксенія Юріївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри;
Пашко Людмила Андріївна, професор кафедри, доктор наук
з державного управління, професор;
Кисіль Юлія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат політичних наук;
Газізов Михайло Михайлович, доцент кафедри, кандидат
політичних наук;
Григорович Лілія Степанівна, кандидат філософських наук,
доцент кафедри;
Іманбердієв Досаали Чоюбекович, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри;
Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України, член-кореспондент
Національної академії правових наук України;
Сурай Інна Геннадіївна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри;
Усатий Григорій Олександрович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент;
Марчук Ростислав Петрович, доцент кафедри, кандидат
юридичних наук, доцент.
Електронна адреса кафедри парламентаризму та політичного менеджменту: myrpv@ukr.net
Тел.: (044) 481-21-71.

