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Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасні концепції демократії; різновиди парламентів; ознаки та 

функції політичних партій; базові демократичні принципи виборів; 

особливості базових ресурсів виборчої кампанії; загальну 

характеристику парламенту в Україні; систему структуризації 

парламенту України; основні форми діяльності Верховної Ради 

України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування у студентів загальних уявлення про сутність, 

особливості та становлення парламентаризму, демократії як 

суспільного ідеалу і політичної практики, політичних партій як 

елементу парламентаризму, вибори як атрибуту представницької 

демократії, які повинен мати економіст для фахової роботи за 

певним рівнем кваліфікації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати сутність, особливості та становлення парламентаризму, 

демократії, політичну практику, політичні партії, виборів як 

атрибуту представницької демократії; 

досліджувати особливості функціонування парламентаризму в 

Україні; 

самостійно працювати з різними джерелами інформації; 

організовувати та вести пошукову та науково-дослідну роботу. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя; здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни. Демократія як суспільний ідеал і політичний 

режим; Парламентаризм як атрибут представницької демократії; 

Становлення парламентаризму у світовій політичній практиці; 

Становлення представницьких форм врядування в Україні; 

Політичні партії як елемент парламентаризму; Типологія 

політичних партій; Характеристика основних партійних систем; 

Вибори як атрибут парламентаризму; Демократичні принципи 

виборів; Виборчий процес: сутність та основні етапи; Базові 

ресурси виборчої кампанії; Верховна Рада України – єдиний орган 

законодавчої влади в Україні; Структура Верховної Ради України; 



Функціональна характеристика парламенту України. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Пререквізити Базові знання з міжнародної економіки. 

Пореквізити Глобальна економіка. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Теліпко В. Е. Парламентське право. Академічний курс: підручник. 

–Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 664 с. 

Керимов А.Д. Парламентское право Франции. – Москва:НОРМА, 

1998. –172 с. 
Парламентська реформа: теорія та практика: збірник наукових 

праць. Засн. у 1996 р./ ред. кол.: Опришко В.Ф.(гол. та ін.); 

Інститут законодавства Верховної Ради України. Вип. 6  –

 Київ: АТ "Книга", 2001. – 290 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-

UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диференційований залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ   Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н.  

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-

mikhajlivna  

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб.403-а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

Розробник          Андрієнко М.М. 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 
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