ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
(для слухачів Інституту державної служби та місцевого самоврядування)
(40 кредитів)
Місія – формування професійних компетентностей фахівців у сфері публічного
Управління та парламентаризму.
Предмет – парламентаризм у публічному управлінні як явище народовладдя та
основа демократичності сучасної держави.
Очікувані місця роботи випускників: Адміністрація Президента України,
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Апарат Верховної Ради України,
Рахункова Палата, ЦВК, Апарат Конституційного Суду України.
Навчальні дисципліни / кредити:
1. Парламентаризм у системі публічного управління / 3
Парламентаризм як суспільно-політичне явища та інститут публічного
управління. Природа парламентаризму в сучасній державі та його значимість
для балансу гілок влади, дослідження проблем парламентаризму в сучасній
Україні.
2.Вітчизняний парламентаризм /3
Теорії і практики парламентаризму; еволюція парламентаризму у системі
соціально-політичних відносин; становлення та відродження вітчизняного
парламентаризму в контексті світової політичної практики та тенденції
його розвитку.
3. Верховна Рада України як інститут державної влади /3
Структура, механізмів формування та принципи діяльності українського
парламенту, регламент роботи Верховної Ради України; компетенцій та
умови роботи депутатських фракцій, груп, комітетів, народних депутатів.
Аналіз діяльності Апарату Верховної Ради України щодо забезпечення владних
повноважень депутатського корпусу.
4. Парламентська діяльність / 5
Конституційні засади парламентської діяльності в Україні, її правове
регулювання, історична місія в розвитку української державності. Аналіз
структури та функцій парламенту, основних принципів та компетенцій
парламентської діяльності. Бюджетна політика та законодавчий процес.
Соціальна експертиза парламентської діяльності.
5. Законотворчий процес та парламентський контроль / 5
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Сутність, стадії, суб’єкти законотворчого і законодавчого процесів.
Застосування інструментів юридичної техніки при аналізі стану
парламентського контролю в Україні.
6. Парламентська еліта / 3
Проблеми становлення і функціонування ефективної та результативної
державно-управлінської владної еліти, природа і сутність її відповідальності
перед суспільством як основного суб’єкта реалізації стратегічних реформ.
7. Парламентська етика та етикет /3
Механізми дотримання етичних принципів у парламентській діяльності як
передумови конструктивності та результативності парламенту. Етикет як
основи формування й розвитку парламентської культури.
8. Управління репутацією політика / 3
Категоріально-понятійний апарат у сфері формування політичної репутації.
Сутність управління антикризовими програмами в контексті покращення
репутації. Методиками репутаційного аудиту та використання ЗМІ в процесі
управління репутацією політика.
9. Інформаційно-комунікаційний менеджмент парламентської діяльності /
3
Сутність інформаційно-комунікаційних процесів у парламентській діяльності.
Тенденцій розвитку, причинно-наслідкові зав’язки, ризики, проблеми
застосування комунікаційних технологій для підвищення ефективності
парламентської діяльності та державного (публічного) управління.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент як основа ефективності та
результативності парламентської діяльності.
10. Риторика сучасного політика / 3
Методика парламентської риторики.
Різновиди діалогів у парламентській комунікативній діяльності.
Тенденцій та шляхи розвитку парламентської риторики.
11. Психологія політичного управління / 3
Соціально-психологічні діагностики у парламентській діяльності. Типові стани
та сценарії поведінки парламентарів, роль коучингу як стилю взаємодії у
парламентській діяльності.
12. Європейський досвід міжпарламентської діяльності / 3
Парламенти держав-учасниць ЄС, принципи та методи парламентської
діяльності. Сутність міжнародної діяльності парламентів держав -учасниць
ЄС. Аналіз соціального складу сучасних парламентів держав -учасниць ЄС.
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Компетентності і результати навчання
закріплення знань з історії вітчизняного парламентаризму;
розуміння природи, сутності, основних характеристик, принципів
парламентаризму як складного суспільно-політичного явища;
усвідомлення значимості парламентаризму для державотворчих процесів
у сучасній державі;
використання засобів парламентської комунікації для діалогу зі ЗМІ;
здійснення діагностики та оцінювання ефективності й результативності
діяльності організаційно-функціональних підрозділів парламенту;
складання депутатських запитів і звернень;
аналіз законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України;
оцінювання власної результативності професійної діяльності в органах
державної влади як суб’єкта управління та представника політичної чи
державно-управлінської владної еліти;
визначення сутності складових «етичного фільтру» взаємодії парламенту
та народних депутатів з елементами внутрішнього і зовнішнього
середовища;
організація та здійснення командної взаємодії в процесі виконання
творчих завдань;
розробка есе з проблемних питань становлення, функціонування,
тенденцій розвитку та відродження вітчизняного парламентаризму;
дослідження, прогнозування та моделювання парламентської діяльності;
застосування технологій парламентсько-електоральної комунікації;
аналіз процедури розгляду питань Верховною Радою України;
критичне оцінювання діяльності парламентарів та визначення шляхів її
оптимізації і вдосконалення;
передбачення наслідків неетичності діяльності/дії при виконанні
посадових обов’язків в органах публічної влади;
здійснення щоденної взаємозацікавленої комунікативної взаємодії на
основі морально-етичних норм поведінки;
застосування етичної риторики у політичній та професійній діяльності в
органах публічної влади;
розробка і прийняття управлінських рішень у кризових та надзвичайних
ситуаціях;
підвищення рівня іміджу (репутації, авторитету, професіоналізму)
політика та публічного службовця;
застосування технологій емоційно-психологічної рівноваги;
визначення пріоритетів діяльності парламентів держав-учасниць ЄС;
імплементація у вітчизняну практику позитивних тенденцій зарубіжного
досвіду парламентаризму.
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