




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – полягає у забезпеченні студентів стійкою системою знань про 
закономірності парламентської діяльності зарубіжних країн та конституційно-правового 
регулювання парламентського життя в Україні, що дасть змогу розуміти політичні процеси, 
що відбуваються в зарубіжних державах та Україні. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати понятійно-категоріальний апарат навчального курсу парламентаризм, основні 
політичні інститути конституційного права зарубіжних країн та конституційного права 
України.  
2. Вміти застосовувати понятійно-категоріальний апарат науки конституційного права 
зарубіжних країн та України, знання про закономірності правового регулювання і 
функціонування політичних відносин при аналізі парламентаризму в конкретних 
зарубіжних країнах та прогнозувати їхній розвиток. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
консолідованою інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно 
політичних подій та явищ; використання іншомовних фахових політичних інформативних 
джерел та положень конституцій  зарубіжних країн. 
3. Анотація навчальної дисципліни: «Парламентаризм» належить до переліку 
обов’язкових дисциплін та викладається у 2 семестрі магістратури. Навчальна дисципліна 
знайомить студентів із закономірностями конституційно-правового регулювання 
законодавчої гілки влади, інституту парламенту в зарубіжних країнах та Україні. 
Розглядаються класичні теорії парламентаризму, внутрішня та зовнішня структури 
сучасних парламентів. Розкривається законодавчий процес у зарубіжних країнах, реалізація 
різних функцій сучасними парламентами. Через аналіз зарубіжної практики парламентської 
діяльності визначається місце Верховної Ради України в контексті сучасного 
парламентаризму, становлення українського парламентаризму та представницьких засад 
управління. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 
парламентаризм через оволодіння понятійно-категоріальним апаратом науки 
конституційного права зарубіжних країн та конституційного права України, інформацією 
про основні політичні інститути парламентаризму та конституційні принципи, що лежать в 
основі правового регулювання політичних відносин у парламентарних державах. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ФК 1. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 
діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації.  

ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 
політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути 
та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування. 



ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та 
аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 

ФК7. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні та 
консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. 

 
5. Результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 
Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Основний понятійно-категоріальний 
апарат науки конституційного права, 
термінологію галузі 
конституційного права зарубіжних 
країн 

лекція, семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
іспит 

5 

1
1.2 

Класичні теорії парламентаризму семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
іспит 

5 

1
1.3 

Основні конституційно-правові 
інститути (засад організації 
парламентського життя; організації і 
функціонування парламенту; 
взаємовідносин парламенту з 
іншими вищими органами державної 
влади) 

лекція, самостійна 
робота 

реферат, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1
1.4 

Конституційні засади законодавчого 
процесу та реалізації функції 
законотворення в парламентській 
практиці зарубіжних країн 

лекція, семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
реферат, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит  

10 

1
1.5 

Реалізацію сучасними парламентами 
представницької, контрольної, 
установчої та зовнішньополітичної 
функцій 

лекція, семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
реферат, іспит 

9 

1
1.6 

Становлення українського 
парламентаризму та конституційно- 
правовий статус Верховної Ради 
України  

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

6 

 Вміти:    
2

2.1 
Застосовувати понятійно-
категоріальний апарат науки 
конституційного права в науковому 
аналізі парламентського життя 

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
реферат 

10 

2
2.2 

Аналізувати політичні процеси, що 
відбуваються в зарубіжних країнах 

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
реферат 

15 



та Україні, робити відповідні 
висновки та узагальнення 
2

2.3 
Формулювати рекомендації щодо 
вдосконалення правового 
регулювання політичних відносин у 
суспільстві 

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
реферат, текст 
рекомендацій 

15 

 Комунікація:    
3

3.1 
Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
політологічної літератури, в 
підготовці до семінарських занять та 
написанні самостійних робіт 

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
реферат 

3 

3
3.2 

Презентувати результати 
проведених політологічних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів, текстів 
лекцій 
 

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія, 
реферат 

3 

2
3.3 

Вести полеміку з питань 
конституційно-правового 
регулювання суспільних відносин 
на основі володіння понятійно-
категоріальним апаратом науки 
конституційного права зарубіжних 
країн та України 

семінари дискусія 3 

 Автономність та відповідальність:    
4

4.1 
Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
конституційно-правових 
досліджень, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

самостійна робота усна доповідь, 
дискусія, 
реферат 

2 

4
4.2 

Самостійно вирішувати комплексні 
завдання, пов’язані із верифікацією 
результатів існуючих оприлюднених 
конституційно-правових 
досліджень, та порівнювати їх із 
результатами власних проведених 
досліджень  

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія 

5 

4
4.3 

Нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених конституційно-правових 
досліджень та обстоювати власну 
наукову позицію 

семінар, самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія, іспит  

4 

  



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з політології, що включають 
сучасні наукові здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень, 
критичне осмислення проблем у галузі та на межі 
галузей знань. 

+     + 
 

 
+ 

+
+ 

 
 

+
+ 

 +
+ 

   

ПРН 4. Приймати ефективні рішення з питань 
політики, політичних наук і дотичних проблем, у 
тому числі у складних і непередбачуваних умовах; 
прогнозувати розвиток політичних процесів; 
визначати фактори, що впливають на них і на 
досягнення поставлених цілей; аналізувати і 
порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та 
імовірні наслідки політичних рішень. 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

  
+ 

    

ПРН 7. Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, політології та у 
ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх 
реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати 
ефективність і результативність діяльності. 

           
+ 

    
+ 

ПРН 9. Конструювати дизайн, планувати і 
виконувати наукові дослідження з використанням 
якісних і кількісних методів та спеціалізованого 
інструментарію політичної науки, у тому числі 
формулювати і перевіряти гіпотези, інтерпретувати 
дані, обґрунтовувати висновки. 

       
+ 

       + 
+ 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1–1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3; комунікація 3.1-3.3; 
автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% від загальної оцінки. 

 
Оцінювання семестрової роботи: 

   1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на практичних заняттях: РН. 
1.1,1.2,1.4, 1.5,  1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 26-35 балів. 

      2. Самостійна робота (реферат): Р.Н. 1.3,1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 - 5-15 балів. 
      3. Контрольна робота: РН – 1.3, 1.4, 1.6  – 5-10 балів 



Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь у дискусіях на 
практичних заняттях) та за самостійну роботу (реферат). 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі – 60 балів 

- в мінімальному вимірі – 36 балів 
У разі відсутності на практичному занятті студент має відпрацювати завдання на 

практичне заняття у письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 – 24 / 40 балів. 
 
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У разі, якщо студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 
оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 
відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 
дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 
мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі з усною складовою. Білет 
складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 
40 балів за іспит.  

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 
суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та за екзаменаційну роботу 
(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 

 

 Семестрова 
кількість балів 

Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 
 

7.2. Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна відповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
у дискусіях 

Тема 1, 3-5, 9 
протягом семестру, 
згідно з графіком 
навчальних занять. 
У разі відсутності 

Min - 26 Max – 35 



студента на занятті 
теми необхідно 
відпрацювати в 
письмовому вигляді 

Самостійна робота 
(реферат) 

До тем 1-9 Min - 5 Max – 15 

Контрольна робота До тем 1-5 Min - 5 Max –10 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Усна доповідь: 
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності; 

2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності. 

2. Доповнення/дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
3. Реферат: 
4 бали – студент у повному обсязі розкрив обрану тему, продемонстрував володіння 

проблематикою, чітко аргументує власну позицію та отримані висновки; 
3 бали – студент у достатньому обсязі розкрив обрану тему, але викладенню 

проблематики не вистачає чіткої аргументації. Допускаються несуттєві неточності у 
висновках; 

2 бали – студент в цілому розкрив обрану тему, але не продемонстрував достатній 
рівень володіння проблематикою, аргументація не чітка, отримані висновки мають суттєві 
неточності. 

4. Контрольна робота: 
15 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених питань, 
посилається на обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність у 
викладенні тексту роботи; 

12 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але при цьому не вистачає чіткої аргументації, в основному розкриває зміст 
поставлених питань, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність у 
викладенні тексту роботи, допускаються несуттєві неточності; 

9 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішенні поставлених питань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, текст роботи містить суттєві неточності; 



5 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має помилки в роботі. 
Відсутня самостійність у викладенні відповідей на поставлені питання. 

Іспит: 
40 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано відповідає на поставлені питання, глибоко та всебічно розкриває зміст 
проблематики, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, відсутність упередженості 
у відповіді на питання; 

35 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно оперує 
ним, але бракує чіткої аргументації у його відповіді, в основному розкриває зміст 
поставлених питань, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність у відповіді. Допускаються несуттєві неточності; 

30 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але у відповіді 
недостатньо розкриває зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішенні проблеми, не спирається на обов’язкову літературу, відповідь 
містить суттєві неточності. 

 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59  

 
 



                                    СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 
Лекції Семінари  Самостій

на робота 
 

1 Тема 1. Парламентаризм як суспільне явище 2 2 8 

2 Тема 2. Формування класичних теорій 
парламентаризму 4  8 

3 Тема 3. Порядок формування та структура 
сучасних парламентів 2 2 10 

4 Тема 4. Внутрішня організація парламентів 2 2 8 

5 
Тема 5. Парламентська функція 
законотворення. Законодавчий процес  4 2 10 

6 Тема 6. Контрольна функція парламентів 2 2 8 
7 Тема 7 Установча функція парламентів 2 2 8 
8 Тема 8. Зовнішньополітична функція 

парламентів  2  8 

9 Тема 9. Основи вітчизняного парламентаризму  4  12 
 Контрольна робота 2  2 
     
     

 ВСЬОГО: 26 12 82 

Загальний обсяг годин 120, в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Семінари – 12 год. 
Самостійна робота – 82 год. 
Форма підсумкового контролю – іспит. 
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