
 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

 

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної 

академії державного управління при Президентові України 

запрошує 
на навчання на магістерську програму зі спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

(форма навчання: очна, вечірня, заочна; 

форма оплати: державне замовлення, договір; 

строк навчання за денною, вечірньою, заочною формами -  

1 рік 4 місяці) 

 

З 1 квітня по 30 травня 2019 року розпочинається прийом документів:  

 
за держзамовленням за договором 

- Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до 

нього, засвідчені в установленому порядку 

- Копія трудової книжки, засвідчена службою 

управління персоналом органу, установи, організації, 

де працює особа, яка вступає до Національної академії 

- Довідка про прирівняння посади до відповідної 

групи оплати праці (для державних службовців) 

- Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для 

посадових осіб місцевого самоврядування, які 

перебувають на виборних посадах) 

- Копія паспорта (с. 1-2, 10-11) 

- Копія реєстраційного номера облікової картки 

платника податків. 

- Чотири фотокартки розміром 3х4 см. 

- Два поштових конверти з марками 

- Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до 

нього, засвідчені в установленому порядку 

- Копія трудової книжки, засвідчена службою 

управління персоналом органу, установи, організації, 

де працює особа, яка вступає до Національної академії 

 

 

 

 

 

- Копія паспорта (с. 1-2, 10-11) 

- Копія реєстраційного номера облікової картки 

платника податків. 

- Чотири фотокартки розміром 3х4 см. 

 - Два поштових конверти з марками 

 

 

Працівники кафедри сприятимуть вам в оформленні документів 

(контакти кафедри:  (044) 481–21–714; kppd2009@gmail.com) та виборі 

навчальних компонентів, які є невід’ємним складником навчальної програми.  

 

ПРОСИМО ВАС ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ВКАЗУВАТИ 

одну з двох вибіркових компонент, запропонованих кафедрою: 
Парламентаризм у публічному управлінні  

(20 кредитів) 
Політичний менеджмент 

 (20 кредитів) 
Компоненти програми / кредити: 

1.Інститути парламентаризму / 5  

Парламентаризм у системі державного 

управління. Базові філософсько-світоглядні ідеї теорій 

парламентаризму. Сучасні концепції 

парламентаризму. Витоки, становлення та розвиток 

представницької влади в Україні. Сучасні тенденції 

розвитку парламентаризму та парламентів. Криза 

парламентаризму: вітчизняний та зарубіжний досвід її 

подолання. Верховна Рада України в системі 

механізму держави. Конституційно-правові засади 

діяльності Верховної Ради України. Організація 

роботи Верховної Ради України. 

2.Парламентська еліта / 5  

1. Державне регулювання політичних процесів 

/ 5 

         Взаємозв’язок політики та права. Історичні 

аспекти розвитку права та держави. Поняття та 

принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. 

Виборчі технології. Державне регулювання виборчого 

процесу. Правовий статус органів представницької 

влади та їх посадових осіб. Прояви корупції у сфері 

публічної влади. Правові засади запобігання 

політичній корупції. Фінансовий контроль у сфері 

запобігання корупції. 

2. Політико-управлінське лідерство / 5 

 Лідерство в політичному управлінні.  



Політико-адміністративна еліта як суб’єкт 

державотворення. Взаємодія політико-

адміністративних еліт у державотворчих 

процесах.Політичне лідерство парламентської еліти. 

Відповідальність парламентської еліти: зарубіжний та 

вітчизняний досвід. Продуктивність та  

результативність парламенту та парламентської еліти. 

Основні теорії, концепції політико-управлінської еліти 

та лідерства. Стилі лідерської поведінки, лідерських 

компетенцій та компетентності. 

3.Парламентські процедури та контроль / 5 

Законодавча діяльність та законотворчий 

процес. Юридична техніка. Парламентська процедура 

підготовки та розгляду законопроектів. Президентське 

вето. Внесення змін до Конституції України. 

Затвердження державного бюджету і контроль за його 

виконанням. Ратифікація та денонсація міжнародних 

договорів. Заслуховування послань Президента 

України. Імпічмент. Контроль за діяльністю Уряду. 

Депутатський запит та депутатське звернення як 

форма парламентського контролю. Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини. Рахункова 

палата.  

4.Технології парламентської діяльності / 5  

Сучасна мовна комунікація в парламентській 

діяльності. Політична експертиза та політичне 

консультування. Процедури політичного 

прогнозування. Парламентська процедура прийняття 

рішення. Парламентські дебати, слухання, народні 

ініціативі та ЗМІ. Лобізм у парламентській діяльності. 

Модернізація парламенту та моніторинг 

парламентської діяльності. Е-government та е-рада, 

механізми реалізації парламентської діяльності. 

Міжпарламентське співробітництво країн, сучасні 

практики та міжнародний досвід 

Відповідальність та синергія політико-управлінської 

еліти. Вплив управлінського відповідального 

лідерства на ефективність та результативність 

політичного управління. Організація конструктивної 

комунікативної взаємодії на основі лідерського 

потенціалу в політичному управлінні. Емоційна 

компетентність та її вплив на результативність 

публічного управління. Стратегія саморозвитку 

суб’єкта публічного управління. Зарубіжний досвід 

політико-управлінського лідерства. 

3. Політична комунікація /5 

        Специфіка політичної комунікації. 

Парламентський дискурс - нова стилістична норма 

політичної мови. Основні жанрові форми втілення 

сучасного парламентського дискурсу. Партнерство, 

діалог, лідерство у взаємодії публічної влади з 

суспільством . Комунікативні технології взаємодії 

суб’єктів законодавчої ініціативи, нормопроектування 

та громадського контролю. Особливості 

парламентсько-електоральної комунікації у 

виборчому процесі. Політична інфо-комунікація у 

взаємодії публічної влади з суспільством. 

Ефективність соціальних мереж, PR та ЗМІ у взаємодії 

публічної влади з суспільством. Світові тенденції 

розвитку комунікаційних ресурсів парламентської 

діяльності.  

4. Антикризові політичні технології / 5 

       Криза і конфлікт: сутність, види, класифікація, 

причини  виникнення. Основні положення 

антикризового управління – принципи, технології, 

форми та методи. Суб'єкти  антикризового управління  

в  органах  представницької влади. Діагностика та 

прогнозування ескалації конфліктів у політичному 

менеджменті. SWOT-аналіз діяльності органів 

публічної влади в кризових ситуаціях. Психологічні 

антикризові політичні технології.  

Програмні результати навчання:  

 знати та використовувати нормативно-

правові акти, що регулюють сферу парламентаризму; 

 критично осмислювати проблеми 

парламентаризму та розв’язувати складні завдання у 

сфері парламентської діяльності; 

 використовувати сучасні технології 

парламентської діяльності; 

 використовувати сучасні методи наукового 

пізнання та здійснювати наукові дослідження у галузі 

парламентаризму; 

 оцінювати наслідки впливу 

парламентської еліти як суб’єкта політико-владної 

діяльності на сутнісні характеристики 

парламентської діяльності та імідж українського 

парламенту; 

 розробляти та реалізовувати заходи щодо 

впровадження кращих практик діяльності 

парламентів як органів публічного управління; 

 знати  основи сучасної мовної комунікації 

у парламентській діяльності. 

Програмні результати навчання:  

•  готувати аналітичні довідки, пропозиції, 

доповіді інші службові документи щодо діяльності 

установи, організації, функціонування галузі, 

території на підставі статистичного аналізу показників 

розвитку за загальною методологією аналізу політики 

та згідно конкретних вимог чинних нормативно-

правових актів; 

• здійснювати публічне управління ефективно, 

застосовуючи провідні технології та методи 

політичного менеджменту; 

• приймати рішення в кризових умовах у сфері 

публічного управління та адміністрування, 

застосовуючи відповідні політичні технології їх 

підготовки та методи прогнозування наслідків 

реалізації публічної політики, дотримуючись 

морально-етичних норм та соціально-корпоративної 

відповідальності; 

• формувати та підтримувати ефективну 

взаємодію органів публічної влади з громадськістю, 

використовуючи комунікативні технології, технології 

управління конфліктами та самоменеджменту; 

• проводити дослідження власної управлінської 

поведінки, застосовуючи сучасні методи наукового 

пізнання та визначати шляхи вдосконалення; 

• здійснювати аналіз функціонування 

комунікаційних ресурсів парламентської діяльності з 

урахуванням світових тенденцій; 

 



Під час вступу Ви маєте пройти:  

 комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, 

історико-культурних питань;  

 комп'ютерне тестування з іноземної мови (для вступників на денну форму навчання); 

співбесіду із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 

 
БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД СЛУХАЧІВ КАФЕДРИ.  

Наша кафедра – єдина в Україні, функціонує з 2009 року. Станом на 01 березня 2019 

року має 570 випускників, серед яких:  

9 - народних депутатів України ;  

17 – помічників народних депутата України;  

28 - працівників Апарату Верховної Ради України; 

15 працівників Апарату Президента України; 

представники Фонду державного майна України,  Національної експертної комісії України з 

питань захисту суспільної моралі, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби 

України, Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України, обласних, міських, районних рад і державних адміністрацій та ін. 

 

На кафедрі працюють кваліфіковані викладачі – практики, зокрема народні депутати 

України. Партнери кафедри – керівники ОДВ, ОМС – випускники магістерських та наукових 

програм кафедри. Міжнародні партнери – вища школа управління охороною праці /WSZOP/ 

(Польська Республіка, м. Катовіце) для отримання подвійного диплому магістра з публічного 

управління європейського зразка; Університет прикладного менеджменту (м. Мангайм, 

ФРН). 

 

За додатковою інформацією ПРОСИМО звертатись до: 

методиста кафедри, Марини Пасічник  (044) 481–21–714; 

kppd2009@gmail.com) 
заступника завідувача кафедри: д.пед.н., проф., Лідія Іванівна Даниленко 

(apn1@ukr.net). 

доцента кафедри: к.держ.упр., Валентина Миколаївна Гурієвська 

(hurivval@gmail.com). 

 

Наші додаткові інформаційні канали зв'язку:   

https://www.facebook.com/parliament.department?fref=photo;   

https://twitter.com/parliament_dep ;  

https://www.youtube.com/channel/UCTFU7UTC6z4RAnHB6YjRwrQ;  

http://kafedra.parlement.org.ua.  

 

Приймальна комісія   

03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20 

тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;  

е-mail: vstup_nadu@ukr.net 

 

 

http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/c32f1de3-9058-4a8b-ad87-776c6a727fe9.pdf
http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/c32f1de3-9058-4a8b-ad87-776c6a727fe9.pdf
http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/1f171d88-4161-489a-9673-fbce700918cd.pdf
http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/29971515-f096-45a8-b38b-46b265272599.pdf
mailto:apn1@ukr.net
mailto:hurivval@gmail.com
https://www.facebook.com/parliament.department?fref=photo
https://twitter.com/parliament_dep
https://www.youtube.com/channel/UCTFU7UTC6z4RAnHB6YjRwrQ
http://kafedra.parlement.org.ua/
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