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ВСТУП 

 

Дослідження, що проводяться для законодавчого органу влади, у своїй глибинній 

меті, мають бути не просто інформативними, а мати прикладний характер. Аналітика для 

парламенту поринає в широке коло існуючих знань та інформації й має синтезуватись в 

легку в користуванні форму. Інформація, що готується парламентськими дослідницькими 

службами, застосовується парламентаріями для подальшої розробки вирішення конкретного 

питання чи проблеми публічної політики1. 

Представники парламенту працюють в середовищі, де існує максимально широкий 

спектр питань, що чекають вирішення, тоді як часовий ресурс на реакцію з їхнього боку є 

дуже обмеженим. В цих умовах парламентарії мають володіти достатньою кількістю 

необхідної інформації для оперативної роботи. У більшості випадках змога парламентарія 

розумітися на проблемах порядку денного держави і суспільства та якість реакції на ці 

проблеми значно поліпшуються при координуванні своєї роботи з парламентською 

дослідницькою службою. 

У свою чергу, дослідницька служба допомагає не лише краще розуміти публічну 

політику та законодавство, але й визначати якими є позиції зацікавлених сторін на ту чи 

іншу суспільну, законодавчу, інституційну проблему. Оскільки парламентарії не мають часу 

на роботу з дослідженнями або ознайомлення з їх результатами, проте, станом на зараз 

мають розумітися на різного роду питаннях. Саме дослідницькі служби виконують для них 

таку роботу, надаючи актуальну, достовірну та просту для сприйняття інформацію. Це 

дозволяє представникам парламенту мати довірене джерело інформації та підтримку й 

виконувати свою роботу набагато ефективніше. 

Існує багато послуг, які аналітики дослідницьких служб можуть надавати 

парламентаріям. 

 Оскільки дослідницькі служби призначені для підтримки парламенту, то це 

означає, що дослідники не лише розуміють, як працює парламент, але й знають 

як реагувати на потреби кожного члена парламенту, незалежно від його 

політичної ідеологічної (партійної) приналежності. 

 Парламентарії потребують отримувати інформацію з незалежних джерел. 

 Аналітики синтезують інформацію з різних джерел, що охоплює діапазон 

ключових моментів та представляє їх у доступній формі. 

 Робота служби охоплює весь спектр державної політики. 

 Деякі розвинуті ПДС можуть надавати конфіденційні послуги парламентаріям 

(наприклад, анонімне консультування). 

Зазвичай, парламентські дослідницькі служби країн світу продукують наступні типи 

продуктів2: 

1) інформаційні матеріали (інформаційні документи про сформовані 

практики в окремій галузі); 

2) аналітичні звіти (аналіз конкретної проблеми, теми); 

3) матеріали про світові практики (порівняльний аналіз 

законодавства і політичних практик в окремій країні або групі країн); 

                                                 
1 Parliamentary Research Training Manual of Parliamentary Centre and Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF) - 

https://parlcent.org/wp-content/uploads/2020/07/Parliamentary-Research-Training-Manual-Eng.pdf  
2 Dobrin Kanev., Margarita Anguelova. Parliamentary libraries and research services: patterns of cooperation/coordination and n ew 

directions for the future. - http://www.ifla.org/archive/VII/s3/conf/1dobka-e.htm 

https://parlcent.org/wp-content/uploads/2020/07/Parliamentary-Research-Training-Manual-Eng.pdf
http://www.ifla.org/archive/VII/s3/conf/1dobka-e.htm
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4) аналітичну інформацію (узагальнена інформація у вигляді огляду 

з поточних питань, що регулярно оновлюється); 

5) документи (пошук окремих документів або витягів з нього); 

6) експертні матеріали (експертна аналітика з окремих питань); 

7) матеріали симпозіумів, конференцій, семінарів та публічних 

лекцій; 

8) огляди (огляд довідкових матеріалів та публікацій на певну 

тему); 

9) тренінги, семінари, навчальні матеріали (навчальні посібники, 

курси з інформаційної грамотності та історії). 

Багато дослідницько-інформаційних служб парламентів країн світу, крім іншого, 

відповідають за формулювання, поширення та управління інформацією про роботу 

парламенту для формування позитивного іміджу органу влади. Дослідницькі служби, крім 

своєї основної функції, часто відповідальні за досить широкий спектр інших питань: 

забезпечення медіа висвітлення парламентської діяльності, відповіді на інформаційні запити 

з боку громадськості, розробку матеріалів про парламенти, організацію семінарів та 

конференцій, надання необхідної інформації членам парламенту та інше3. 

                                                 
3 Інформаційний супровід роботи сучасних парламентів, Чебаненко Олена - 

https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentary_inf-support.pdf 

https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentary_inf-support.pdf
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Задля ознайомлення з моделями парламентських дослідницьких служб країн-членів Європейського 

центру парламентських досліджень та документації, (ECPRD) було створено довідник з 

впорядкованою інформацією про ПДС таких країн як: Албанія, Ірландія, Угорщина, Естонія, Бельгія, 

Австрія, Вірменія, Молдова, Литва, Латвія, Словацька Республіка, Румунія, Польща, Норвегія, 

Північна Македонія, Чорногорія, Фінляндія, Словенія, Сербія, Португалія, Чехія та Греція. Дані про 

ПДС країн були зібрані з офіційних даних, наданих відповідними дослідницькими службами. До 

порівняльної таблиці, що наводиться наприкінці довідника, додано дані щодо функціонування 

парламентських дослідницьких служб Європейського Союзу, Великобританії, Німеччини та Франції. 

 

1. АЛБАНІЯ 

Збори Албанії, або Народні збори – однопалатний парламент Республіки Албанія. 

Парламентська дослідницька та аналітична служба – парламентська дослідницька 

служба (ПДС) Албанії та один із підрозділів Парламентського інституту (Див. пункт 6 

«Структура ПДС.»).  

 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС 

ПДС керується такими принципами як об’єктивність, надійність, прозорість. 

2. Заснування ПДС. Правова основі вона її створення. 

Парламентська дослідницька та аналітична служба була заснована у 1992 році за рішенням 

Бюро Зборів Албанії. 

3. Істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі та обсягах робіт, 

що відбулися з моменту заснування до теперішнього часу. 

 Служба була заснована у 1992 році як Інформаційно-бібліотечний сектор; у 1999 році 

вона отримала назву Науково-бібліотечний сектор; у 2005 році – Науково-бібліотечний та 

архівний сектор; у 2013 році – Парламентська дослідницька та бібліотечна служба; у 2021 

році службу було реорганізовано у Парламентський інститут (ПІ). Наразі ПІ є підрозділом 

Адміністрації Парламенту, що має той самий статус, що і загальна парламентська служба. До 

ПІ входять Служба досліджень та аналізу, Служба бібліотек та публікацій та Служба 

громадянської освіти4. 

4. Правова база функціонування ПДС. 

ПДС працює на основі внутрішнього регламенту Зборів Албанії. 

5. Фінансування ПДС. 

Збори Албанії фінансуються з державного бюджету. 

 

 

 

                                                 
4 https://www.parlament.al/Administrata/Struktura 

  

https://www.parlament.al/Administrata/Struktura
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6. Структура ПДС Албанії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Кількість співробітників ПДС, їхній статус (наприклад, державного службовця), 

загальні дані про персонал. 

Парламентська дослідницька служба налічує 11 працівників. Усі вони мають статус 

державного службовця. Наразі у ПДС працює 3 спеціалісти: 2 юристи та 1 соціолог. 

8. Порядок призначення Голови ПДС. 

Усі вакансії ПДС заповнюються шляхом розміщення публічних оголошень та проведення 

конкурсу відповідно до умов конкурсів для державних службовців. 

9. Функції та обсяг роботи ПДС. 

 ПДС готує засновані на фактичних даних, неупереджені та незалежні дослідження та 

аналітичні матеріали, а також інформаційні брифи з питань державної політики, 

законодавства, бюджетів, моніторингу та нагляду, а також інших питань, що на розгляді у 

парламенту. 

Парламентський Інститут 
(Генеральний директор) 

Служба бібліотек та публікацій 
(Директор) 

Служба досліджень та аналізу 
(Директор) 

Служба громадянської освіти 
(Директор) 

Підрозділ 
публікацій 
Керівник 

підрозділу 
(1) 

Підрозділ 
бібліотек 

Підрозділ із 
соціальних 

питань 
демократії 

та 
управління 

Голова 
підрозділу 

(1) 

Підрозділ 
економіки 
та аналізу 
бюджету 

Голова 
підрозділу 

(1) 
 

Підрозділ 
загального 

аналізу 

Підрозділ 
громадянської 

освіти 

Спеціаліст 
(2) 

Спеціаліст 
(2) 

Спеціаліст 
(2) 

Спеціаліст 
(2) 

Радники 
(2) 

Спеціаліст 
(3) 
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10. Послуги та продукти ПДС. 

ПДС готує дослідження трьох типів, а саме: порівняльний аналіз, короткий огляд та 

статистична інформація. Дослідження виконуються як за запитом, так і за власною 

ініціативою ПДС. 

11. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

ПДС може надати депутатам додаткові відомості та інформаційну підтримку. 

12. Тренінги або семінари від ПДС, інші освітні заходи. 

Наразі ПДС не проводить такі заходи. 

13. Статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

За останні три роки ПДС Албанії підготувала 320 матеріалів за результатами досліджень. 

14. Найбільші виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

ПДС наголошує на потребі в кращому контакті з депутатами, які є основними замовниками 

досліджень, заради того, аби ліпше розуміти, які саме дані у якій галузі знань їм є 

потрібнішими. ПДС також планує реалізувати нові ідеї стосовно візуалізації даних. 

  



 

7 

2. ІРЛАНДІЯ 

Ерахтас – вищий представницький і законодавчий орган Ірландської республіки, до складу 

якого входять Президент та дві палати парламенту. 

Парламентська дослідницька служба Ірландії з моменту свого заснування у 2006 році була 

відома як Бібліотечно-дослідницька служба (L&RS, або Library&Research Service).  

Протягом останніх декількох рр. її називають Бібліотечною та дослідницькою службою 

(L&RS, Library & Research Service) або Парламентською дослідницькою службою (PRS, 

Parliamentary Research Service,). 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС 

 Парламентська дослідницька служба керується у своїй діяльності такими ж цінностями, 

як і Служба Палат Ерахтас (Парламентська служба /парламентська адміністрація). Цінності 

Служби ґрунтуються на неупередженості, підзвітності, колегіальності, інноваційності, 

орієнтації на людей та інклюзивності. 

 Цінності ПДС лежать в основі послуг, які вона надає й які мають бути об’єктивними, 

збалансованими, та неупередженими. Ми прагнемо надавати членам парламенту та іншим 

нашим замовникам оперативні, інноваційні та доступні професійні послуги. 

2. Дата заснування ПДС та правова основа створення. 

ПДС була створена у 2006 році. 

Комісія Палат Ерахтас (керівний орган парламенту) ухвалила рішення: 

1. Створити централізовану неупереджену дослідницьку службу. 

2. Централізувати дослідницьку службу, яка має функціонувати разом з бібліотекою 

Ерахтас, модернізованою у 2006-2007 роках. Бібліотека Ерахтас була заснована у 1924 

році. 

ПДС є невід’ємною частиною Служби Палат Ерахтас (парламентської адміністрації). 

3. Істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі та обсягах робіт, 

що відбулися з моменту заснування до теперішнього часу. 

Зміни у персоналі 

2006 рік: 1 завідувач секції (керівник бібліотечної та дослідницької служби), 1 заступник 

завідувача секції (керівник дослідницької частини), 5 старших наукових співробітників, 10 

наукових співробітників. 

2022 рік: 1 завідувач секції (керівник бібліотечної та дослідницької служби), 2 заступники 

завідувача секції (керівник напрямку соціально-економічних досліджень), 20 старших 

наукових співробітників. 

Персонал Служби Палат Ерахтас налічує близько 600 співробітників. Статус: без змін. 
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Обсяг робіт 

 Загалом подібний перелік послуг. Послуги вже усталені і є частиною робочих процесів 

парламенту. Нові напрямки включають наступні: візуалізація даних, панелі моніторингу для 

виборців, перехід до більш спеціалізованих досліджень задля надання підтримки, зокрема, 

парламентським комітетам, які вирішують одне конкретне питання. 

4. Правовий статус ПДС та місце в структурі парламенту.  

Ірландія має двопалатний парламент, проте обидві палати обслуговує єдина адміністрація. 

 160 членів Дойл Ерен (Нижньої палати) 

 20 членів Шенад Ерен (Верхньої палати) 

 ПДС входить до складу Парламентського директорату інформації та досліджень. 

Директорат також включає парламентське бюджетне управління, управління комунікації та 

інтернет-службу. Раніше ПДС належала до Директорату внутрішніх служб палат разом з 

іншими підрозділами, що надають підтримку у проведенні засідань. 

Див. Організаційну схему Палат Ерахтас. 

5. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

ПДС Ірландіє є законодавчо не засновано. Заяви про послуги, яка надає ПДС, а також 

стратегічні документи подаються на розгляд і затверджуються Комісією Палат Ерахтас. 

6. Фінансування ПДС. 

 ПДС фінансується з бюджету Палат Ерахтас. Бюджет кожні 3 роки узгоджується з 

Департаментом державних видатків та реформ. 

 Після виплати зарплатні головними статтями витрат Бібліотечно-дослідницької служби 

та відділу управління записами Ерахтас, є контракти з отримання доступу до інформаційних 

ресурсів та послуг (доступних для дослідників, бібліотекарів, членів парламенту 

співробітників), а також цифрова трансформація та спецпроєкти. 

7. Структура ПДС. 

 Наразі існує 5 дослідницьких груп, організованих за профільними напрямками: 

економічний та статистичний аналіз; сільськогосподарські та екологічні науки; соціальні 

науки; парламентські питання та правовий аналіз. 

 З 2006 року структура ПДС неодноразово змінювалася. Вона була структурована 

відповідно до спеціалізації досліджень (наприклад, економіка, право та ін.), а також каналів 

надання послуг (наприклад, дослідження, замовлені членами парламенту, дослідження для 

комітету тощо). Робота Служби також була організована на основі поєднання цих принципів 

– спеціалізації досліджень та каналів обслуговування, адже ідеальної моделі не існує, у 

кожного підходу є свої переваги та недоліки. 

8. Кількість співробітників, їхній статус (наприклад, статус державного 

службовця), дані про персонал.  
Чисельність персоналу: 22 особи. Статус: державні службовці. Профіль: більшість 

співробітників мають освіту на рівні магістра (рівень 7 за Європейською системою 

file://///oireachtas.local/dfs/staff/cousinsc/2022/2022-05-30_functions-chart-may-2022_en.pdf%20(oireachtas.ie)
https://ptfs-oireachtas.s3.amazonaws.com/DriveH/AWData/Library3/Documents%20Laid/pdf/LRS%20Statement%20of%20Services%202019-2021%20v1.1_300420_145511.pdf
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кваліфікацій), деякі – ступень доктора філософії (рівень 8 за Європейською системою 

кваліфікацій). 

 

9. Порядок призначення Голови ПДС. 

 Усі співробітники, зокрема, керівник Бібліотечно-дослідницької служби та керівник 

відділу соціально-економічних досліджень, призначаються на основі відкритого конкурсу. 

Конкурсний відбір персоналу організовує Служба державних призначень, яка є 

централізованою агенцією з найму держслужбовців. 

10. Функції та обсяги роботи ПДС. 

 ПДС надає послуги з політичних досліджень та аналізу, до яких належать аналіз 

законодавства, тематичні публікації та індивідуальні брифінги задля надання підтримки 

палатам Ерахтас, їхнім комітетам та членам упродовж виконання ними своїх парламентських 

обов’язків. 

11. Послуги та продукти ПДС.  

1. Дослідження, замовлені окремими членами парламенту. Дослідження за темами та 

питаннями, які подають парламентарі. Послуга надається у порядку живої черги у строки, 

погоджені із замовником. Матеріали дослідження зазвичай повторно використовують у 

інших брифінгах. 

2. Дослідження, замовлені парламентськими комітетами. 

3. Послуги щодо аналізу законодавства: низка довідкових документів для інформування 

служб, задіяних у ході виконання парламентського нагляду, наприклад, дайджести 

законопроєктів, відстеження законопроєктів, передзаконодавчий аналіз, документи щодо 

аналізу законопроєктів, висунутих окремими членами парламенту (PMB [Private Members 

Bill – прим. перекладача]). 

4. Низка тематичних доповідей (нотатки, огляди) для інформування депутатів парламенту 

щодо поточних питань. 

5. Панелі моніторингу для виборців у різних округах – інтерактивна онлайн-візуалізація 

даних перепису для кожного Дойлу – виборчого округу Ірландії [Dáil – виборчий округ – 

прим. перекладача]. 

6. Візуалізація даних та інфографіка. 

 Результати роботи ПДС, за винятком досліджень, замовлених окремими членами 

парламенту та парламентськими комітетами, публікуються на веб-сайті Ерахтас. Див. 

Дослідження та аналіз – Палати Ерахтас 

12. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Роль ПДС полягає у тому, щоб надавати інформацію парламентові для контролю над 

законодавством. Дослідницькі послуги побудовані таким чином, щоб супроводжувати 

парламент на різних стадіях прийняття законодавства його палатами, зокрема, попередній 

юридичний аналіз до розробки законодавства, дебати під час другого читання тощо. Послуги 

ПДС передбачені як для урядових законопроєктів, так і для тих, що були подані окремими 

депутатами. Отримувачами дослідницьких послуг є парламент у цілому, парламентські 

https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/use-our-research/
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комітети та окремі депутати. Члени парламенту часто посилаються на інфобрифи ПДС під 

час законодавчих дебатів. 

13. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

Так, ПДС організовує семінари для парламентарів, щоб ознайомити їх з нашими 

дослідницькими працями. 

14. Загальні статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

Кількісні характеристики діяльності ПДС відстежуються за наступними показниками: 

1. Кількість конкретних продуктів на місяць. 

2. Кількість конкретних продуктів за стратегічними пріоритетами. 

 

15. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

 

1. Підбір та утримання персоналу. 

2. Надання дослідницьких послуг, які мають реальну цінність для парламентарів. 

3. Надання дослідницьких послуг у динамічному середовищі, що швидко змінюється. 

4. Вивчення впливу наданих послуг. 
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3. УГОРЩИНА 

Національна асамблея Угорщини – однопалатний парламент Угорщини. 

Інформаційна служба для членів парламенту (Інфосервіс) – парламентська дослідницька 

служба Угорщини. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

 Інфосервіс надає актуальну, об’єктивну, неупереджену, найактуальнішу інформацію та 

дослідження для членів парламенту, залученим експертам та персоналу, держслужбовцям 

Апарату Парламенту та національним депутатам Європейського парламенту. 

2. Дата заснування ПДС та правова основі її створення. 

 Інформаційну службу було створено у 1991 році при Парламентській бібліотеці. З 2014 

року вона стала окремим департаментом. 

 Правовою основою її діяльності є Регламент організації та діяльності Апарату 

Національної асамблеї, який визначає структуру Апарату Національної асамблеї та основні 

завдання організаційних підрозділів. Регламент організації та діяльності Апарату 

Національної асамблеї завжди затверджується спікером. 

3. Інформація про будь-які істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, 

статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до теперішнього 

часу.  

 Інформаційну службу було створено у 1991 році при Парламентській бібліотеці. Її штат 

налічував 4 особи. Оскільки бібліотека була відкрита для громадськості (відповідно, до 

потреб демократично обраного парламенту, що проводить активну діяльність), Інфосервіс 

організували як спеціальний департамент, який обслуговував виключно користувачів-

парламентаріїв. 

 Історичний розвиток Інфосервісу характеризується наступними рисами: цілеспрямоване 

та постійне відстеження інформаційних потреб користувачів, коригування послуг, що 

надаються, відповідно до виявлених потреб, поступове збільшення кількості видів послуг, 

збільшення додаткових переваг використання цих послуг, так само як і поступове зростання 

кількості працівників. 

 Під час першого періоду – з 1991 по 2004 роки – для Інфосервісу було характерним 

домінуванням бібліотечно-інформаційної роботи (запити на документи, бібліографії та 

повнотекстові інформаційні пакети), а також запуск перших видів додаткових послуг у 

вигляді компіляцій дослідницьких праць, що складаються зі спеціально підібраних та 

відредагованих повнотекстових інформаційних матеріалів. 

 З 2004 року Інфосервіс готує аналітичні матеріали. Спочатку Інфосервіс фокусував свою 

увагу на підготовці більш об’ємних, а з 2013 року – коротших матеріалів. У 2014 році 

Інформаційна служба відокремилася від бібліотеки (кількість співробітників на той момент 

становила 11 осіб) й нещодавно стала самостійним департаментом, який функціонує на тому 

ж організаційному рівні, що й Бібліотека, - у складі Директорату у справах культури (18 

співробітників). Штат складає керівник, координатор та 16 дослідників. Внутрішніх 

організаційних підрозділів ПДС не має. 
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4. Правовий статус ПДС та її місце у структурі парламенту. 

Національна асамблея Угорщини – це однопалатний парламент, в якому працює 199 

депутатів. В структурі Апарату Національної асамблеї Інформаційна служба є одним із 

департаментів у складі Директорату у справах культури. Інфосервіс функціонує на тому 

самому організаційному рівні, що й бібліотека та музей парламенту. З організаційною 

структурою можна ознайомитися за посиланням англійською. 

5. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

 Правовою основою функціонування Інфосервісу є Регламент організації та діяльності 

Апарату Національної асамблеї (затверджений Спікером), оскільки у ньому визначається 

структура Апарату Національної асамблеї та основні завдання її організаційних підрозділів. 

 Послуги Інфосервісу детально регулюються Положенням від 6/2018, затвердженим 

Генеральним директором. Це Положення визначає основні завдання, описує головні цільові 

групи та спеціальні послуги, продуктові лінійки, терміни підготовки і форму публікації 

інформаційних продуктів, пункти обслуговування і години роботи. 

6. Інформація про фінансування ПДС. 

 Витрати на персонал (заробітна плата) та основні витрати на ІКТ (інформаційно-

комп’ютерні технології, комп’ютери, програмне забезпечення) сплачуються з центрального 

бюджету Апарату. 

 Операційний бюджет Інфосервісу є частиною бюджету Директорату у справах культури. 

З нього покриваються експлуатаційні витрати, наприклад, передплата газет, періодичних 

видань, доступ до баз даних і спеціального програмного забезпечення, навчальні курси для 

персоналу, навчальні поїздки закордон, друк видань та листівок. 

7. Кількість співробітників, їхній статус (державного службовця або інший), дані 

про персонал. 

 Співробітники Апарату Національної асамблеї (включно з працівниками Інфосервісу) 

мають особливий правовий статус парламентського державного службовця. Інформаційна 

служба налічує 18 співробітників, до яких належать керівник, координатор (відповідає за 

адміністрування та комунікацію: надсилає сповіщення користувачам служби та веде 

сторінки служби в інтранеті5 й інтернеті), та 16 дослідників. 

 Всі співробітники Інфосервісу закінчили університет або аспірантуру (п’ятеро мають 

ступінь кандидата наук), з різною спеціалізацією (право, економіка, політологія, соціологія, 

сільське господарство, охорона навколишнього середовища, історія, справи ЄС, бібліотечна 

справа), володіють іноземними мовами (володіння англійською є обов’язковою вимогою до 

співробітника). 

 За кожним дослідником залежно від його/її освіти закріплено предметну спеціалізацію. 

Він/вона відповідає за підтримку контактів з постійним комітетом. До кола обов’язків 

дослідників належать наступні напрями: 

1. робота в довідково-інформаційній службі за стійкою інформації (1-2 дні на тиждень); 

2. експертна підтримка визначеного комітету; 

                                                 
5 Інтранет – внутрішньо-корпоративна мережа. 

https://www.parlament.hu/documents/125505/126201/Institutional+structure/869de859-472f-46b4-b152-feabd39d714a
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3. формування вихідних матеріалів та підготовка аналітичних матеріалів за своєю 

предметною спеціалізацією. 

8. Порядок призначення Голови ПДС. 

 Кандидатура на посаду керівника Інфослужби подається директором з питань культури 

та затверджується Генеральним директором – керівником Апарату. 

9. Функції та обсяг роботи ПДС. 

 Інфосервіс надає актуальну, об’єктивну, неупереджену інформацію й дослідження 

членам парламенту, залученим експертам та персоналу, держслужбовцям Апарату 

Парламенту, національним депутатам Європейського парламенту. 

10. Послуги та продукти ПДС. 

 Актуальний перелік продуктів Інфослужби формувався поступово, упродовж понад 30 

років роботи. На основі запитів користувачів, а також і за власною ініціативою, ПДС готує 

спеціально розроблені інформаційні матеріали та дослідження, які мають форму коротких 

довідкових документів і доповідей за результатами дослідження. Існує два основні види 

інформаційних продуктів угорської дослідницької служби: спеціально підібрані довідкові 

матеріали, що складаються з відредагованих повнотекстових документів і статей, та 

аналітичні роботи, написані самими дослідниками. Всього ПДС має 6 продуктових лінійок. 

Добірки довідкових матеріалів, які публікуються лише в інтранеті: 

 Матеріали для пам’ятних та ювілейних виступів (з 1994 р., останнім часом близько 

50 матеріалів на рік), які готуються до національних та історичних ювілеїв та інших 

знаменних дат (наприклад, Міжнародний жіночий день, День демократії). Вони 

складаються зі спеціально підібраних документів, наукових та газетних статей, 

виступів провідних політиків парламентських партій, поезії і статистичних даних. 

 Довідкові матеріали для слухань комітетів під час висування кандидатів на посади 

міністрів (з 1998 року, останнім часом - 10-15 матеріалів на рік). Вони містять 

професійний та політичний профіль кандидатів: біографічні дані, вибрані публікації, 

що стосуються відповідної галузі, а також нещодавні інтерв’ю. Питання для 

обговорення під час регулярних слухань за участі міністрів та урядовців стосуються 

насамперед діяльності міністра чи посадової особи у тій сфері діяльності, за якою 

закріплений профільний комітет, за період з моменту останніх слухань.  

 Регулярні (з 2005 року) огляди публікацій ЗМІ, зокрема, друкованих та інтернет-

видань, текстових матеріалів теле- та радіо-програм. Огляди фокусуються на 

актуальних питаннях у сферах відповідальності постійних комітетів (останнім часом 

огляди готувалися за 29 темами, у них було висвітлено близько 900 питань щорічно). 

Аналітичні матеріали, опубліковані в інтранеті та інтернеті угорською:  

 Порівняльний аналіз проводиться з 2004 року, з актуальних питань політики, на теми 

окремих законопроєктів і парламентської практики інших країн (останнім часом 

підготовка робіт є лише за запитом, це близько 5-10 матеріалів на рік). Такі 

дослідження складаються з конспективного та детального викладення правового 

регулювання та практики держав-членів ЄС з відповідного питання. 

https://www.parlament.hu/web/guest/infoszolg
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 Інформаційні довідкові «Інформаційні аркуші», з 2013 року готуються з питань 

законопроєктів, які стоять на порядку денному (близько 70–90 питань щорічно). Такі 

документи містять короткий (на чотирьох сторінках) опис питання: визначення, 

міжнародні договори та угоди, національна правова база, а також правова база ЄС, 

іноземне законодавство, посилання на відповідні документи, експертні думки 

професіоналів, політиків та представників громадянського суспільства, статистичні 

дані. 

 Інформаційні таблиці, з 2018 року надають статистичну інформацію у вигляді 

діаграм, графіків та інфографіки з короткими описами на двох сторінках (створюється 

50-70 інформаційних таблиць щорічно). 

11. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Дослідники регулярно відстежують використання підготованих ними документів, 

відвідуючи засідання комітетів та звіряючись зі стенографічними протоколами пленарних 

дебатів. Депутати регулярно використовують факти та цифри з досліджень ПДС упродовж 

парламентських дебатів, в роботі комітетів та на пленарних засіданнях. 

12. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

ПДС надає можливість проходити курси англійської мови для персоналу. Перед запуском 

нового виду інформаційних продуктів, ПДС організовує курси навчання персоналу тим 

навичкам, які необхідні для роботи над новою послугою. Наприклад, для підготовки 

інфографіки (Інфопанель), ПДС організувала курси формування навичок роботи з джерелами 

статистичних даних (Національне статистичне управління, Євростат), тренінги з теорії 

інфографіки, навчання з роботи із Excel і PowerPoint (Інфопанелі в PowerPoint). Дослідники, 

які вміють працювати з інфографікою, вивчали програму Illustrator на спеціальному 

тренінгові. Працівники Інформаційної служби, які беруть участь у підготовці прототипів 

контрольно-моніторингових інформаційних панелей, пройшли курси з вивчення 

програмного забезпечення. 

Кожен дослідник, відповідно до закріпленої за ним спеціалізації, регулярно відвідує 

семінари та конференції, які організовуються Академією наук, університетами та 

неурядовими організаціями й присвячені темам, що належать до кола його/її обов’язків. 

13. Статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

 Інфослужба опрацьовує близько 15 000 запитів на рік. Зазвичай, ПДС щорічно 

опрацьовує близько 1000 індивідуальних запитів, що потребують аналізу, готує близько 1300 

документів за власною ініціативою. Близько 12 700 запитів вимагають швидкого надання 

документів заздалегідь.  

14. Сучасні виклики, що постають перед ПДС. 

 ПДС почала працювати над наданням нової послуги: публікацією статистичних 

галузевих даних з використанням інтерактивної інфографіки у форматі контрольно-

моніторингової панелі. 
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4. ЕСТОНІЯ  

  Рійгікогу – однопалатний парламент Естонської республіки. 

Юридична і дослідницька служба – парламентська дослідницька служба Естонії. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

 У зоні відповідальності Юридичної і дослідницької служби Канцелярії Рійгікогу 

знаходиться інформаційна та дослідницька діяльність, необхідна для законотворчого 

процесу. Головним завданням є консультування та надання експертних послуг депутатам, 

комітетам, фракціям та Канцелярії Рійгікогу під час виконання ними статутних функцій, і 

задля забезпечення проведення парламентських дебатів на основі належної 

поінформованості. 

2. Дата заснування ПДС, правова основа створення. 

 Юридична і дослідницька служба була сформована у 2009 році. Слід зазначити, що 

теперішня служба створена шляхом злиття юридичного відділу (заснований у 1992 році) і 

відділу економічної та соціальної інформації (заснований у 1995 році). 

 Відповідно до Закону про Регламент та внутрішній розпорядок Рійгікогу, повноваження 

та основні функції Канцелярії Рійгікогу, механізми її управління та компетенція її 

підрозділів викладені у статуті Канцелярії Рійгікогу, затвердженому Радою Рійгікогу. Рада 

Рійгікогу визначає структуру Канцелярії Рійгікогу, перелік її службових посад та порядок 

оплати праці. Рада Рійгікоку може встановлювати класифікацію службових посад за 

функціональними групами. 

Генеральний секретар Рійгікогу організовує роботу Канцелярії, планує її розвиток та 

виносить на обговорення Ради Рійгікогу пропозиції щодо покращення роботи Рійгікогу та 

Канцелярії. Окрім того, Генеральний секретар визначає функції департаментів Канцелярії, 

готує їхні статути та контролює виконання функцій, а також виконання посадових 

обов’язків своїми співробітниками у підпорядкуванні. 

3. Інформація про істотні зміни в структурі ПДС. 

 Найсуттєвішою структурною зміною стало об’єднання двох вищезгаданих відділів в 

єдину дослідницьку службу. Обсяг робіт протягом багатьох років залишався незмінним. 

Відбулися деякі зміни у кількості персоналу. Наприклад, у 2014 році у Службі працювало 

15 осіб: керівник відділу, заступник керівника, 12 радників та один консультант. Близько 

половини працівників були юрисконсультами. Два радники надавали експертні 

консультації головним чином з економічних питань, два радники – із соціальних питань та 

один радник – із питань у галузі політології. Наразі у відділі працює 10 осіб: керівник 

відділу, заступник керівника, 4 юрисконсульти, 3 радники з економічних та соціальних 

питань та один консультант. 

4. Правовий статус ПДС та місце у структурі парламенту:  

Структура Канцелярії доступна за посиланням. 

5. Законодавча база функціонування ПДС. 

Зі Статутом Канцелярії Рійгікогу можна ознайомитися за цим посиланням. 

 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504062020005/consolide
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/kantselei-struktuur-ENG.pdf
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/The-Statutes-of-the-Chancellery-of-the-Riigikogu.pdf
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6. Фінансування ПДС. 

Канцелярія Рійгікогу фінансується з державного бюджету. 

7. Структура ПДС. 

Юридична і дослідницька служба є доволі невеликою структурою та не ділиться на 

підрозділи. 

8. Інформація про кількість співробітників ПДС, їхній статус (державного 

службовця або інший). 

Всі працівники Служби є державними службовцями. 

9. Порядок призначення Голови ПДС. 

Керівник Служби призначається на посаду після підбиття підсумків відкритого 

конкурсу. Керівника Служби призначає на посаду та звільняє з посади Генеральний 

секретар Рійгікогу за пропозицією заступника Генерального секретаря Рійгікогу та за 

умови схвалення цього рішення Радою Рійгікогу. 

10.  Функції та обсяг роботи ПДС. 

 Юридична і дослідницька служба виконує замовлення з надання інформації із 

правових, економічних, соціальних питань та державного управління (близько 400 запитів 

на рік); Служба надає Рійгікогу інформацію та експертні висновки щодо законопроєктів; 

замовляє в дослідницьких центрах, університетах та інших установах дослідження й 

експертні висновки, необхідні Рійгікогу. Кількість досліджень варіюється з року в рік. 

Вони є доступними в інтернеті. 

11. Послуги та продукти ПДС. 

 За ініціативою Служби видається кілька продуктів естонською мовою. Наприклад, 

«Інформаційні бюлетені» (естон. Teemaleht) – короткі публікації на чотири сторінки, які 

знайомлять посадовців та депутатів із суспільно важливими питаннями, оглядами та 

фактами. Teemaleht виходить двічі на місяць в електронному вигляді. 

12. Роль ПДС у процесі європейської інтеграції. 

 Юридична і дослідницька служба не відігравала значної ролі у процесі європейської 

інтеграції. 

13.  Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи.  

 Жодних спеціальних тренінгів чи семінарів немає, проте є програми для новообраних 

депутатів. Коли Рійгікогу нового скликання починає свою роботу, для депутатів 

ініціюється програма навчання, у ході якої висвітлюються конкретні теми, що стосуються 

законів, джерел інформації, інших питань. 

14. Загальні статистичні дані про послуги та продукти від ПДС. 

Протягом останніх 10 років ПДС надавалися такі послуги, спрямовані: 

- 50% - інші парламенти 
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- 18% - комітети 

- 10% - депутати та фракції 

- 9% - адміністрація  

- 7% - інші установи (університети, міністерства, громадяни тощо) 

- 5% - продукти, створені за власною ініціативою. 

15. Найбільші виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

 З огляду на невеликий розмір Служби, співробітники мають незначні можливості 

спеціалізуватися на конкретних галузях. Часто всім доводиться працювати у різних 

сферах. Запити можуть торкатися як відносно простих питань, так і вимагати складних 

аналітичних досліджень. 

 Естонська Національна бібліотека, яка одночасно є і Парламентською бібліотекою, – це 

окрема установа. Такий спосіб організації діяльності ПДС не є найпростішим, особливо у 

порівнянні зі структурами, встановленими в інших парламентах, але якщо взяти до уваги 

розмір Естонії та наявні ресурси, то така структура Служби видається цілком доцільною.  
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5. БЕЛЬГІЯ 

5.1.Палата Представників – нижня палата парламенту Бельгії. 

 

Бельгійська палата представників не має Парламентської дослідницької служби в 

класичному розумінні. Проте, виконання певних досліджень покладено на Департамент 

правових питань та парламентської документації, а також на Бібліотеку Федерального 

парламенту. Бібліотека може надавати «документальні висновки», до яких входить 

бібліографічна інформація щодо конкретного предмета у контексті підготовки 

законодавства. Дослідницький відділ бібліотеки не займається аналітичними 

дослідженнями. 

5.2.Сенат – верхня палата парламенту Бельгії. 

 Сенат Бельгії не має парламентської дослідницької служби, яка б відповідала на конкретні 

запити членів парламенту або допомагала б у розробці законопроєктів або друкувала власні 

публікації. 

 Натомість, Бібліотека Федерального парламенту надає послуги Сенату. Ця служба 

досліджень надає інформацію та документацію на запит як членів парламенту, так і 

працівників парламентської адміністрації. Підрозділ не займається підготовкою документів, 

інфобрифів чи аналітичних довідок, а збирає інформацію та здійснює документацію. 

 Індексування документів Сенату (законопроєктів, стенограм пленарних засідань, 

письмових питань тощо) проводиться Відділом документації та архівів Юридичного 

департаменту. Відділ іноді проводить роботу з актами федерального законодавства, 

прийнятого раніше. 
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6. АВСТРІЯ 

Парламент Австрії є двопалатним. 

Національна рада — нижня палата парламенту Австрії. 

Федеральна рада — верхня палата парламенту Австрії. 

Юридична, законодавча та дослідницька служба (Rechts-, Legislativ- und wissenschaftlicher 

Dienst) – парламентська дослідницька служба Австрії. 

1. Головні принципи діяльності ПДС Австрії. 

Юридична, законодавча та дослідницька служба (ЮЗД) сприяє роботі Національної 

ради, Федеральної ради та Адміністрації парламенту спираючись на юридичні, економічні та 

політологічні наукові знання. ЮЗД забезпечує цільовий доступ до інформаційних ресурсів, 

надає інформацію та аналітичні матеріали, будучи активним учасником академічних та 

професійних дискусій. У своїй діяльності Служба є неупередженою й прагне зробити свої 

дослідження максимально доступними для сприйняття широкого кола людей. 

2. Дата заснування ПДС та правова основа її створення.  

 ЮЗД була заснована як невелика експертна рада при Голові Національної ради в 

середині 1990-х років. У середині 2000-х її об’єднали із Парламентською бібліотекою. З 2010 

року вона значно розширилася і стала потужним професійним департаментом. 

3. Останні істотні зміни у структурі ПДС. 

 Приблизно до 2010 року ЮЗД здебільшого займалася юридичною та конституційною 

експертизою. Парламентська бібліотека, що увійшла до складу ЮЗД, продовжувала 

працювати відносно автономно. У 2010 році було створено новий відділ, який 

спеціалізується на академічних та порівняльних дослідженнях, а пізніше, у 2013 році, – 

Парламентський бюджетний офіс. У 2019-20 рр. адміністрація парламенту зазнала істотної 

трансформації. Бібліотека та інформаційна служба відтепер належать до іншого відділу, але 

й далі тісно співпрацюють з ЮЗД. 

4. Кількість співробітників, статус та обсяг робіт. 

У 2010 році персонал ЮЗД налічував близько шести фахівців, проте, наразі в Службі 

працює близько 33 дослідників. Всі вони є державними службовцями з досвідом роботи у 

галузі права, політології, соціальних наук та економіки. Поле діяльності Служби значно 

розширилося. До 2010 року головна увага приділялася висновкам експертів, підготованим 

для внутрішнього користування. Сьогодні Служба створює цілу низку дослідницьких 

інформаційних продуктів (див. нижче), співробітники проводять академічні дослідження та 

викладають в університетах. Більшість результатів досліджень є загальнодоступними та 

розміщуються в інтернеті. 

5. Правовий статус ПДС та її місце в структурі парламенту. 

 Австрійський парламент є двопалатним, проте обидві палати обслуговує єдина 

адміністрація. ЮЗД є однією із восьми служб парламентської адміністрації. 
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6. Законодавча база функціонування ПДС. 

 Діяльність ЮЗД не регулюється спеціальною законодавчою базою. Однак, існує 

політична домовленість щодо створення Парламентського бюджетного офісу (ПБО). Згідно з 

цією домовленістю, вся виконувана робота має бути публічною. Голова ПБО має бути 

постійним експертом Бюджетного комітету та Фінансового комітету, а члени комітету 

можуть безпосередньо звертатися до ПБО та замовляти обмежену кількість досліджень. Ця 

політична угода була необхідною на етапі створення ПБО у 2013 році та вважається 

документом, що забезпечує незалежність роботи та проведення теоретичних досліджень 

ПБО. 

7. Фінансування ПДС. 

 Бюджет ЮЗД є частиною бюджету парламентської адміністрації. 

8. Структура ПДС. 

 ЮЗД має чотири департаменти: 

1) Публічне право та законодавство (експертиза публічного права, послуги зі 

створення законопроєктів); 

2) Дослідження та допомога у процесі вирішення парламентських питань 

(порівняльне правознавство та політологія, соціальні науки, технології та 

стратегічне прогнозування; співробітництво академічних кіл); 

3) Правові питання парламентської адміністрації (цивільне та кримінальне право, 

державні закупівлі + юридичні питання парламентської адміністрації); 

4) Парламентський бюджетний офіс. 

9. Інформація про порядок призначення Голови ПДС. 

Голова ЮЗД призначається відповідно до загальних правил прийому на державну службу 

(публічне оголошення, конкурс та ін.). Він/вона призначається Головою Національної ради. 

Голова одночасно очолює парламентську адміністрацію. На посаду призначають терміном на 

п’ять років, але його може бути продовжено. 

10. Послуги та продукти ПДС. 

 Департаменти «Публічне право та законодавство», «Дослідження та допомога у процесі 

вирішення парламентських питань» та «Правові питання парламентської адміністрації» 

консультують Голову Національної ради, Голову Федеральної ради та парламентську 

адміністрацію. Основна увага приділяється конституційному та адміністративному праву, 

парламентському праву, захисту даних, приватному праву, кримінальному праву та законам, 

що регулюють державні закупівлі, а також політології. Окрім активного надання інформації 

та постійної підтримки, всі ці департаменти проводять правову оцінку, готують експертні 

висновки та проводять дослідження з поточних та фундаментальних питань (особливо 

пов’язаних з роботою парламенту), застосовуючи індивідуальний підхід до розгляду кожного 

конкретного випадку. В галузі парламентського права відділ Публічного права та 

законодавства також готує законопроєкти від імені голови Національної ради. 

10.1.Аналіз бюджету 

Відповідно до політичної угоди, на якій ґрунтується існування ПБО, головним його 

завданням є надання допомоги і консультування депутатів, зокрема членів Бюджетного 

комітету, з усіх бюджетних питань під час їхньої парламентської діяльності. ПБО готує 
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аналітичні матеріали, експертні звіти та короткі дослідження щодо бюджету, інших 

(законодавчих) пропозицій у бюджетно-податковій сфері та поточного виконання 

федерального бюджету. Всі інформаційні продукти Бюджетного офісу є загальнодоступними 

та розміщеними в Інтернеті. 

10.2.Стратегічне передбачення та оцінка технологій 

Завдяки співпраці з Інститутом оцінки технологій Австрійської академії наук та 

Австрійським технологічним інститутом депутати можуть отримати експертні висновки та 

консультації в сфері оцінювання та прогнозування результатів розвитку технологій. 

Комітети, за допомогою спеціально створеної консультативної ради, можуть вносити 

пропозиції щодо проведення нових досліджень. 

10.3.Міжнародні порівняльні студії та інформація 

 Всі відділи ЮЗД залучені до діяльності міжнародних мереж. Постійно триває активний 

обмін інформацією з відповідними суб’єктами всередині країни та закордоном. На особливу 

згадку заслуговує співпраця з Європейським центром парламентських досліджень та 

документації (European Centre for Parliamentary Research and Documentation, ECPRD). 

Мережа не лише дає змогу безпосередньо контактувати з експертами парламентів інших 

країн, а й також є потужним інструментом для проведення порівняльного аналізу на 

міжнародному рівні з різних питань політичного процесу. 

 Порівняльний аналіз проводиться на замовлення Голови Національної ради чи 

Адміністрації парламенту. Однак, депутати, комітети або робочі групи можуть також 

звернутися до Голови за допомогою. Якщо інформація вже доступна в мережі, ЮЗД може 

надати її. Всі вищезгадані інформаційні продукти є доступними на спеціальному сайті за 

посиланням.  

11. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Як зазначено вище (див. пункт 2.), ЮЗД прагне надавати усю необхідну для роботи, 

неупереджену та своєчасну інформацію для парламенту, парламентарів та громадськості. 

Найчастіше це робиться з власної ініціативи. Комітети та робочі групи парламенту можуть 

звернутися із запитом на виконання конкретних досліджень, необхідних для вирішення їхніх 

завдань. Це робиться через Голову Національної ради, який задовольняє подібні запити, не 

впливаючи на кінцевий результат. Більшість цих запитів стосуються бюджетних питань, 

оцінок впливу нормативного регулювання, порівняльного аналізу та конституційної 

експертизи. Іноді до ЮЗД звертаються з проханням розробити законодавчі ініціативи. 

12. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

Семінари організовуються для членів парламенту та їхніх помічників, а також для 

адміністративного персоналу. Нині основною галуззю є економіка, бюджетні питання та 

технології. Також ЮЗД організує спільні семінари з кафедрами університетів. Окрім того, 

ЮЗД бере участь у просвітницькій діяльності парламенту. 

13. Загальні статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

 Щорічно ПДС публікує близько 35 коротких доповідей за результатами проведення 

досліджень та близько 45 доповідей, присвячених аналізу виконання бюджету. ЮЗД також 

готує орієнтовно 100 меморандумів, які стосуються судових рішень. Крім того, щорічно 

публікується близько 25 наукових праць. Усього розглядається понад 300 запитів від 

адміністрації, робочих груп чи комітетів. 

https://fachinfos.parlament.gv.at/
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14. Виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

Так само, як і іншим дослідницьким службам, ПДС доводиться мати справу з досить 

інтенсивним робочим навантаженням в середовищі, що швидко змінюється. Чисельність 

персоналу Служби у порівнянні з іншими підрозділами парламентської адміністрації є 

невеликою.  
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7. РЕСПУБЛІКА ВІРМЕНІЯ 

Національні збори – однопалатний парламент Республіки Вірменія. 

Дослідницько-аналітичне управління – парламентська дослідницька служба Вірменії. 

1. Історія створення ПДС Вірменії. 

 ПДС було засновано за рішенням Національних зборів ще у 2002 році. Тоді вона 

називалась Управлінням інформації. До кола обов’язків працівників Управління належали 

робота з архівом Національних зборів, вивчення міжнародного досвіду, а також бібліотечні 

дослідження. 

 У жовтні 2017 року в структурі Національних Зборах знову відбулися зміни, в результаті 

рішення Національних Зборів та опісля внесення поправок до Конституції Вірменії, було 

створено Дослідницько-аналітичне управління. 

2. Структура ПДС Вірменії. 

 Управління складається з чотирьох відділів, три з яких складають висновки щодо 

законопроєктів у фінансовій, економічній, освітній, культурно-соціальній, юридичній 

сферах. Четвертий відділ – це департамент законодавчого моніторингу та інформації, що 

надає основні послуги ПДС. Відділ фокусується на вивченні міжнародного досвіду та пост-

законодавчому контролі. 

 Під час проведення аналітичної та науково-дослідницької роботи Управління 

використовує архів і бібліотеку Національних Зборів, інші офіційні джерела. Управління 

відповідає на запити Європейського центру парламентських досліджень та документації 

(European Centre for Parliamentary Research and Documentation, ECPRD), а також, за 

необхідності, теж надсилає свої запити. 

3. Функції ПДС Вірменії. Правова основа функціонування. 

 Управління обслуговує членів Національних Зборів, його фракцій та постійних комісій. 

Законопроєкти створюються на основі вивчення та аналізу міжнародного досвіду, що його 

проводить відділ законодавчого моніторингу та інформації. Три інші відділи Управління 

надають висновок щодо готового законопроєкту, завдяки якому він вже може бути введений 

в дію. 

  Робота Департаменту регулюється «Регламентом Національних Зборів та 

Конституційним правом», а функції співробітників – «Законом про державну службу». 

Фінансування здійснюється з державного бюджету Республіки Вірменія та інших джерел, 

дозволених Конституцією. 
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9. МОЛДОВА 

Парламент Республіки Молдова – однопалатний парламент Молдови. 101 депутат 

обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному 

голосуванні, строком на 4 роки. 

Управління парламентських досліджень (УПД) – парламентська дослідницька служба 

(ПДС) Молдови. 

1. Принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

У парламентській дослідницькій діяльності ПДС керується такими принципами: 

● неупередженість – дослідницька діяльність має бути об’єктивною, 

недискримінаційною та справедливою; такою, що виключає невідповідності, ситуації 

конфлікту інтересів – випадків, коли третя сторона могла би поставити під сумнів 

безсторонність персоналу служби; 

● актуальність – співробітники ПДС повинні постійно стежити за питаннями державної 

політики та мати можливість оперативно реагувати на запити одержувачів їхніх послуг 

та надавати останню інформацію; 

● ефективність – передбачає вивчення всіх аспектів проблеми, перевірку отриманої з 

багатьох різних джерел інформації та своєчасне проведення парламентської 

дослідницької роботи; 

● надійність – послуги та інформація, які надає ПДС, повинні бути надійними, адже вони 

вважаються офіційним джерелом інформації, на яке посилаються; 

● конфіденційність – гарантується конфіденційність запиту: ім’я заявника та замовленої 

дослідницької послуги не розголошуються упродовж опрацювання документу. 

 

2. Дата заснування ПДС та правова основа її створення.  

 Подібний підрозділ завжди працював у Парламенті Республіки Молдова – під різними 

назвами та виконуючи різні обов’язки, не обмежуючись лише дослідницькою діяльністю. 

Спочатку він мав назву Інформаційний центр; пізніше його було перейменовано на 

Інформаційно-аналітичну та прогнозуючу службу; Потім назва змінилася на Управління 

інформації та аналізу; останнє перейменування відбулося у квітні 2022 року, коли 

департамент назвали Управлінням парламентських досліджень. 

 Відповідно до Положення про організацію та функціонування Секретаріату Парламенту 

Республіки Молдова, Управління парламентських досліджень є окремим структурним 

підрозділом Секретаріату, який надає інформаційну підтримку депутатів та Секретаріату. 

3. Інформація про будь-які істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, 

статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до теперішнього 

часу. 

 До квітня 2022 року дослідницькі послуги надавалися Управлінням інформації та аналізу 

– окремим підрозділом Секретаріату, що складається з двох підрозділів: Відділу вивчення та 

парламентських досліджень і Відділу інформаційних ресурсів, до якого увійшли 

Парламентська бібліотека та Парламентський архів. В управлінні працювало 11 осіб: 

керівник управління, 7 співробітників дослідницького відділу, два бібліотекари та один 

архіваріус. 

 У квітні 2022 року структуру Секретаріату парламенту було змінено з метою оптимізації 

чисельності штату. Після цієї процедури Управління інформації та аналізу було поділено на 
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Управління парламентських досліджень та Відділ інформаційних ресурсів. УПД продовжує 

виконувати той самий обсяг робіт, надаючи дослідницькі матеріали депутатам та підрозділам 

Секретаріату. 

Управління парламентських досліджень наразі налічує 5 працівників: керівника 

управління та чотирьох головних консультантів. 

4. Правовий статус ПДС та її місце в структурі парламенту.  

 Структура, організація та діяльність Парламенту встановлюються внутрішнім 

регламентом. Апарат Парламенту надає організаційне, інформаційне та технологічне 

забезпечення діяльності Постійного бюро, постійних комітетів, парламентських фракцій та 

парламентаріїв. 

Відповідно до внутрішнього Положення Управління парламентських досліджень є 

відокремленим підрозділом Секретаріату Парламенту, який діє під керівництвом Спікера та 

знаходиться під контролем Генерального секретаря. 

5. Законодавча база функціонування ПДС. 

 Управління діє відповідно до Регламенту Парламенту, Положення про організацію та 

функціонування Секретаріату, а також Положення про діяльність Управління. Управління 

керується Конституцією та законами Республіки Молдова, рішеннями Парламенту та Уряду, 

указами Президента Республіки Молдова, а також рішеннями Постійного бюро та іншими 

внутрішніми нормативними актами. При цьому одним із головних документів у цій галузі є 

Інструкція з організації та проведення парламентської дослідницької діяльності у Парламенті 

Молдови (Методологія), що її затверджено Генеральним секретарем. 

6. Інформація про фінансування ПДС. 

Управління фінансується з бюджету парламенту. 

7. Структура ПДС. 

 Управління парламентських досліджень наразі нараховує 5 працівників: керівника 

управління та чотирьох головних консультантів. 

8. Кількість співробітників ПДС, загальні дані про персонал. 

Персонал є кваліфікованим у різних галузях, як-от: політологія, право, історія, 

міжнародні відносини та державне управління. Співробітники ПДС мають статус 

державних службовців. 

9. Порядок призначення Голови ПДС. 

Керівник ПДС, так само, як більшість співробітників парламенту, наймаються на роботу 

після проведення відкритого конкурсу, проведеного відповідно до законодавства. 

10. Функції та обсяг роботи ПДС. 

 Відповідно до положень Регламенту Управління та Інструкції, головними обов’язками 

Управління є надання інформаційної підтримки депутатам та Секретаріату. Одержувачами 

результатів досліджень, які проводить УПД, є: спікер та віце-спікер парламенту, депутати, 

парламентські комітети, парламентські фракції, підрозділи секретаріату парламенту. 
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11. Послуги та продукти ПДС. 

 УПД створює дослідження на замовлення або з власної ініціативи. До типів досліджень, 

які проводить УПД, належать наступні: 

 а) порівняльне правознавство (порівняльні дослідження) – вивчення окремих аспектів, 

пов’язаних із законодавством інших країн/ правовими документами міжнародних 

організацій, їхній аналіз та узагальнення. 

 b) інформаційні матеріали – короткий аналіз на актуальну тему або таку, що має 

великий інтерес з позиції діяльності Парламенту Республіки Молдова. 

 c) загальна інформація – зведена інформація про суспільно-політичні та економічні 

процеси в країні та за кордоном, що має значення для належного функціонування 

Парламенту та кола його повноважень. 

 d) запитання та відповіді – короткі письмові відповіді на запитання, поставлені 

депутатами або іншими замовниками. 

 e) парламентські дослідження – детальне, комплексне дослідження та аналіз питань, 

пов’язаних із законопроєктами на різних стадіях їхнього розгляду упродовж законотворчого 

процесу та з інших тем, які викликають інтерес. 

 f) статистичний аналіз – дослідження та аналіз тем/питань, необхідних для роботи 

Парламенту, шляхом вивчення статистичних даних. 

 g) Європейська обсервація (аналіз Європейського Союзу) – інформація про політику, 

пріоритети діяльності, інститути, робочі органи Європейського Союзу, а також інші аспекти, 

пов’язані з процесом інтеграції до ЄС. 

 h) запити ECPRD – звернення із запитом на проведення порівняльного дослідження з 

певної тематики, а також підготовку відповіді на запит, отриманий від країни-учасниці 

Європейського центру парламентських досліджень та документації (European Centre for 

Parliamentary Research and Documentation, ECPRD). 

12. Роль ПДС у процесі європейської інтеграції. 

 У контексті приведення національного законодавства у відповідність до законодавства 

ЄС, депутатам часто потрібна інформація щодо директив ЄС у тій чи іншій галузі або 

інформація про досвід інших держав-членів ЄС, отриманий у процесі аналогічного 

узгодження їхнього законодавства з європейським. Таким чином, завдяки інформаційній 

підтримці, яку Управління надає членам парламенту, воно робить свій внесок у процес 

підготовки до вступу до Європейського Союзу. 

13. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Управління відіграє дуже важливу та активну роль у підтримці парламентаріїв: його 

співробітники постійно знаходяться на зв’язку з депутатами, щоб відповідати на всі їхні 

запити та задовольняти потреби, що виникають у ході законодавчого процесу. 

14. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

Управління парламентських досліджень не організовує тренінги чи семінари. 
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15. Загальні статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

У 2021 році було підготовано 126 досліджень, серед яких: парламентські дослідження, 

порівняльні дослідження, інформаційні матеріали, загальні відомості та ін. 

16. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

Брак людських ресурсів, великий потік потреб в науковій роботі різної складності та ,іноді, – 

стислий термін їх виконання. 
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10. ЛИТВА 

Сеймас – однопалатний парламент Литовської Республіки. Канцелярія Сеймасу має 4 

відділи, 25 підрозділів, 17 бюро та ін. 

Дослідницький відділ Департаменту інформації та комунікації Апарату Сеймасу 

Литовської Республіки – парламентська дослідницька служба Литви. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

 Багаторічна робота парламентських інформаційних та дослідницьких служб та щира 

захопленість працівників своєю працею, сприяли формуванню відповідних цінностей, 

традицій, та накопиченню передового досвіду у цій сфері професійної діяльності в Литві.  

 За отриманою, в рамках мережі ECPRD, характеристикою ПДС Литви, інформаційні 

служби Литви завжди дотримувалися принципів політичної нейтральності, об’єктивності, 

повноти надання інформації, рівних можливостей для всіх політичних сил – провладної 

коаліції та опозиції, конфіденційності (нерозголошення імен замовників, які звертаються із 

запитами, а також заборона передачі запитуваної інформації третім особам). У службах 

існують і неписані правила, притаманні дослідницьким аналітичним центрам та службам, та 

які не менш важливі для роботи. Наприклад: «не існує запитів, які було би неможливо 

виконати», «закінчимо вчасно завдання, яке потрібно було «виконати ще на вчора» тощо. У 

співробітників служби навіть є звичні жарти, професійний гумор, наприклад, про 

«інфікованість пристрастю до парламентських досліджень» та ін., що свідчить про 

багаторічний досвід розвитку ПДС, що за багато років діяльності сформувала свої етично-

професійні норми й традиції персоналу. 

2. Дата заснування ПДС, правова основа її створення. 

Служби систематизації та аналізу інформації при Сеймасі Литви були сформовані відразу 

після проголошення незалежності на початку 1990-х років. Тоді, за рішенням Президії, було 

створено так зване Інформаційне бюро парламенту Литви. 

3. Інформація про істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі 

та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до теперішнього часу. 

 З часом Сеймас сформував інформаційно-дослідницьку службу, що функціонує 

відповідно до принципів так званої інтегрованої моделі. Служба обробляла повсякденну 

інформацію, займалася аналітичною роботою та надавала парламентарям бібліографічну 

інформацію. У 2007-2015 роках при Парламенті діяв Департамент парламентських 

досліджень, що складався з чотирьох відділів (Відділ загальної інформації, Відділ 

бібліографічної інформації, Відділ економічної та соціальної інформації, Відділ правової та 

політичної інформації) зі штатом у складі 30 осіб. 

 На початку 2016 року Апарат Сеймасу провів радикальну структурну реформу з метою 

оптимізації своїх ресурсів. У результаті злиття декількох структурних підрозділів 

(Парламентського дослідницького Департаменту, Департаменту комунікацій, Департаменту 

історичної пам’яті парламентаризму та Європейського інформаційного бюро) було створено 

Департамент інформації та комунікацій, до складу якого входив дослідницький відділ (13 

співробітників), що виконує, з-поміж іншого, функції парламентської дослідницької служби. 

Статус дослідницького відділу не змінився й досі; персонал складає 16 наукових працівників. 
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4. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

 Статут (регламент) Сеймасу та Рішення Колегії Сеймасу (від 14.09.2016) про 

затвердження правил замовлення, підготовки та використання аналітичних та інформаційних 

матеріалів Канцелярії Сеймасу. 

5. Інформація про фінансування ПДС. 

Фінансування ПДС надається виключно із парламентського (Канцелярії Сейму) бюджету. 

6. Структура ПДС.  

Підрозділів усередині відділу немає, водночас існує певна спеціалізація персоналу. 

7. Інформація про кількість співробітників, їхній статус (державного службовця 

або інший), загальні дані про персонал. 

 Юристи, економісти, політологи, історики та ін. Усі вони – 16 співробітників, як 

зазначалося вище, – є державними службовцями, які не призначаються на посаду за квотами 

політичних сил та не представляють політичні сили.  

8. Порядок призначення Голови ПДС. 

 Відбір проходить за відкритого конкурсу/відбору. Проведення конкурсу здійснюється 

відповідно до Закону «Про державну службу» та за рішенням Канцлера Сеймасу. 

9. Послуги та продукти ПДС. 

 Дослідницька служба надає різноманітні за складністю та обсягом аналітичні 

дослідження та інформацію: від коротких досліджень на кількох сторінках (Актуальна 

інформація та Поточні питання (в галузі законодавства, міжнародних відносин тощо) до 

об’ємних Аналітичних оглядів (20-30 сторінок) або комплексних Досліджень (40-50 сторінок 

і більше). Головною проблемою у ході роботи, безумовно, є наявність достатніх ресурсів для 

виконання складних завдань, насамперед, часу та професійної підготовки, не кажучи вже про  

мотивацію персоналу.  

10. Роль ПДС у процесі європейської інтеграції. 

 В період підготовки та процесу інтеграції в ЄС (приблизно 1998 – 2004 рр.) Литва не 

брала на себе жодних особливих зобов’язань, пов’язаних із ПДС, ані в законотворчій, ані в 

політичній чи будь-якій іншій сфері. 

11. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Основний напрямок діяльності ПДС – робота в галузі порівняльно-правового 

регулювання та юриспруденції. Таким чином, ПДС сприяє спільній діяльності парламенту, 

спрямованій на покращення якості законотворчості, як на парламентському рівні, так і 

загалом. Це стратегічна мета ПДС, тож функції служби цілковито спрямовані на її 

досягнення. 

12. Загальні статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

 У 2019-2021 роках до дослідницької служби парламенту надійшло більше 500 запитів, 

понад 200 – від депутатів. Зазвичай, кількість запитів зростає на початку терміну 

повноважень парламентаріїв (беручи до уваги велику кількість ідей, які вони обіцяли 
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реалізувати у ході передвиборчої кампанії, а також ідей, що є частиною їхніх політичних 

платформ). Цей показник знижується ближче до кінця терміну повноважень. Аналітичні 

дослідження, замовлені членами Сеймасу, безперечно, є найвищим пріоритетом служби. 

 Окрім того, останніми роками можна помітити виразну тенденцію до дедалі більшого 

ускладнення аналітичних матеріалів, зростання їхнього охоплення та обсягу. Доцільно 

відзначити, що користувачі інформації Сеймасу звертають увагу на тонкощі правового 

регулювання, і тому замовляють дедалі складніші дослідження в галузі порівняльного 

правознавства; за цими запитами йде аналіз питань економічної чи соціальної політики. 

13. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

На думку ПДС Литви, головний виклик для служби сьогодні, завтра, та завжди – довіра й 

визнання з боку парламентарів та інших замовників інформації й зацікавлених представників 

суспільства. 

14. Інші питання, пов’язані зі створенням, структурою або функціонуванням ПДС. 

 Прийом запитів на проведення досліджень та спілкування із замовниками є одним з 

важливих аспектів діяльності парламентської дослідницької служби. З формальної позиції, 

яка ґрунтується на законодавчій базі та адміністративній культурі, служба не може відхилити 

запит, що надходить від особи, яка має право на це. Проте, співробітники служби мають 

можливість узгоджувати зміст запитів та терміни їх виконання із замовником. ПДС, таким 

чином, прагне максимально тісно та інтенсивно спілкуватися та співпрацювати з 

замовниками, із моменту подання запиту. Часто буває так, що замовник суттєво змінює 

питання, викладені в запиті, після спілкування зі співробітниками служби. Таким чином, 

може змінитися сама стратегія підготовки запиту. Даний підхід багато в чому стає ключем до 

успішного завершення дослідження та досягнення загальних цілей парламентської роботи. 

 Відданість принципам роботи та використання передової практики зумовили неухильне 

зростання довіри до дослідницьких служб серед осіб, які звертаються із запитами, зокрема 

членів Сеймасу. Думка замовників та оцінка діяльності дослідницьких служб з’ясовується за 

допомогою опитувань парламентаріїв та інших користувачів інформаційних продуктів. 

Протягом терміну повноважень Сеймасу його члени та інші користувачі опитуються, 

щонайменше, двічі. 

 Тематичне розмаїття та актуальність аналізів є одними з важливих цілей та завдань 

парламентської дослідницької служби. Хоча більшість досліджень проводиться за запитами 

членів Сеймасу та інших користувачів інформаційних продуктів, співробітники служби 

проводять низку досліджень з власної ініціативи, враховуючи потреби користувачів та 

актуальності тих або інших питань. Враховуючи досвід служб інших парламентів, ПДС 

Литви прагне до постійного зростання рівня ініціативності. Традиційно, більшість її 

досліджень пов’язані з питаннями порядку денного Сеймасу, порівняльного законодавства, 

парламентського контролю, внутрішньої та зовнішньої політики. Служба також постійно 

прагне надавати найактуальніші та найрізноманітніші результати досліджень, сприяючи 

тому, щоб вони у той чи іншій спосіб увійшли до порядку денного Сеймасу й постійних 

комісій або були поміченими парламентськими політичними групами, окремими 

парламентаріями. 
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11. ЛАТВІЯ 

Сейм – однопалатний парламент Латвії. 

Аналітична служба Сейму – (латиською – Saeimas Analītiskais dienests), парламентська 

дослідницька служба Латвії. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

 Аналітична служба Сейму Латвії є структурним підрозділом Сейму, мета якого – 

сприяти підвищенню якості законопроєктів і законів, що розглядаються Сеймом, давати 

оцінку ефективності прийнятих Сеймом постанов, а також надавати допомогу законодавцям 

у процесі прийняття рішень та контролю над діяльністю виконавчої влади. Основні завдання 

Аналітичної служби – проведення досліджень та бібліотечне обслуговування. (До складу 

Аналітичної служби входить Бібліотека, яка є структурним підрозділом Аналітичної 

служби). 

2. Дата заснування ПДС, правова основа створення. 

 ПДС було засновано у 2017 році. Правовою основою її створення стало рішення Президії 

Сейму. Президія є найвищим керівним орган Сейму, до його складу входять 5 парламентарів, 

що представляють різні політичні сили. 

3. Інформація про будь-які істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, 

статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до теперішнього 

часу. 

 З моменту створення ПДС, у її структурі не відбулося суттєвих змін. Спочатку в 

дослідницькому відділі працювали 3 наукові співробітники та керівник відділу, натепер – 4 

наукові співробітники, один молодший науковий співробітник та керівник відділу. На 

початках свого існування Служба проводила лише дослідження, але наразі випускає й 

дослідницькі матеріали малого формату – тематичні огляди. 

 5. Правовий статус ПДС та її місце у структурі парламенту. 

 Аналітична служба Сейму підпорядковується безпосередньо Президії Сейму, тобто, 

знаходиться поза адміністративною структурою Сейму.  

 6. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

 Аналітична служба Сейму діє відповідно до положення, затвердженого Президією 

Сейму. Щорічно Президія Сейму, спільно з Радою фракцій, приймає особливе рішення щодо 

плану досліджень, які проводитиме Аналітична служба. Раду фракцій формують лідери 

фракцій, представлених у Сеймі. Фракції та комісії, представлені у Сеймі, можуть подати 

заявку на дослідження з певної теми. При прийнятті рішення щодо річного плану проведення 

досліджень, Президія та Рада фракцій визначають пріоритетність тем. Отже, Аналітична 

служба Сейму працює лише за запитом, тобто не відіграє активної ролі у прийнятті рішення 

стосовно того, які теми слід досліджувати. 

 7. Інформація про фінансування ПДС. 

 Рішення щодо фінансування Сейму приймає Президія Сейму. Щорічно, структурні 

підрозділи Сейму можуть вносити свої пропозиції щодо необхідності фінансування тих чи 

інших структур, які розглядаються та приймаються Президією. 
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 8. Структура ПДС. 

 Аналітична служба складається з керівника аналітичної служби, наукових 

співробітників, завідувача бібліотеки, старшого бібліографа, старшого консультанта, 

бібліографів. Співробітники бібліотеки не займаються науково-дослідницькою роботою, 

тобто належать до самостійного структурного підрозділу Аналітичної служби Сейму. 

Щодо науково-дослідницької роботи, через обмеженість людських ресурсів існування 

підрозділів усередині Служби не є доцільним. 

9. Кількість співробітників ПДС, їхній статус (державного службовця або інший), 

загальні дані про персонал. 

 Керівник аналітичної служби, 4 наукові співробітники та 1 молодший науковий 

співробітник, а також завідувач бібліотеки, 2 бібліографи та 1 старший консультант. Увесь 

персонал – це співробітники Сейму, які не є державними службовцями. 

 10. Надайте інформацію про порядок призначення Голови ПДС. 

Керівника ПДС обирає та призначає Президія Сейму. 

 11. Функції та обсяг роботи ПДС. 

Дослідники Аналітичної служби Сейму забезпечують виконання дослідницьких завдань, 

зокрема: 

 1. Забезпечення виконання досліджень та інших дослідницьких проєктів на підставі 

рішення, яке спільно приймають Президія Сейму та Рада фракцій, за запитом комісій Сейму 

або за пропозицією відповідних фракцій, що має бути підписана щонайменше двома 

лідерами фракцій або їхніми заступниками, а також підписана загалом 20 депутатами Сейму; 

2. З огляду на мету дослідження та проблематику питання, зазначених замовником 

дослідження, визначення типу дослідження (порівняльний аналіз, оцінка економічної 

доцільності, оцінка очікуваної ефективності, ретроспективний аналіз, узагальнювальна 

доповідь, поглиблений аналіз проблематики питання) та організація збору необхідної 

інформації; 

3. Надання інформації про дослідників та організації, які вивчали проблеми у різних галузях, 

та підготовка публікацій з відповідної тематики; 

4. Співробітництво з експертами, науковими та академічними установами, державними та 

муніципальними установами, міжнародними організаціями, так само, як з організаціями 

громадянського суспільства та комерційними компаніями; 

5. Розробка правил внутрішнього регламенту, пов’язаних із виконанням Сеймом досліджень. 

 12. Послуги та продукти ПДС. 

 Дослідження, поглиблені дослідження та аналіз. Синтезовані звіти про тематичні огляди 

– дослідницькі матеріали невеликого формату, які дають членам парламенту загальне 

уявлення про проблему. Стислі робочі документи. 
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 13. Роль ПДС в процесі європейської інтеграції. 

 Аналітична служба працює над будь-якою темою, з проханням про опрацювання якої 

звернулися комісії та фракції Сейму і яка була включена до плану досліджень Президією 

Сейму та Радою фракцій. 

 14. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Однією з основних функцій Аналітичної служби є надання підтримки законодавцю під 

час прийняття ним рішень, зокрема, під час законотворчого процесу. Таким чином, внесок 

Аналітичної служби до законотворчого процесу полягає у підвищенні ефективності 

прийняття обґрунтованих рішень та наданні достовірної інформації. 

15. Тренінги або семінари від ПДС. Детальна інформація про тренінги та освітні 

заходи. 

 До функцій ПДС не належить організація тренінгів чи семінарів. Також, необхідно 

враховувати, що ПДС має обмежену кількість працівників. 

 16. Загальні статистичні дані про послуги та продукти ПДС. 

 В середньому, продуктивність Аналітичної служби складає 3-4 дослідження або зведені 

звіти на рік, а також декілька тематичних оглядів. 

 17. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

 1. Обмежена кількість працівників. Попит на високоякісний поглиблений аналіз постійно 

зростає. 

 2. Неможливість вузької спеціалізації (проблема пов’язана з пунктом 1). Фахівці змушені 

працювати над будь-якою темою, яка наразі є пріоритетною для політиків, незважаючи на те, 

що вона може не відповідати кваліфікації фахівця, а це, своєю чергою, впливає на 

можливість своєчасної підготовки інформаційного продукту. 

 3. Необхідність вміти – з урахуванням наявних обставин – поєднувати дві вимоги: 

забезпечення належного рівня якості та своєчасного надання інформаційних продуктів.  
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12. СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА  

Національна Рада – однопалатний парламент Словацької Республіки. 
 

Парламентський інститут Канцелярії Національної ради Словацької Республіки – 

парламентська дослідницька служба Словацької Республіки. 

1. Головні принципи діяльності ПДС. 

Парламентський інститут (ПІ) виконує професійні аналітичні, інформаційні та 

документальні завдання, що пов’язані з діяльністю Національної ради, її комітетів та членів. 

2. Дата заснування ПДС та правова основа створення. 

ПІ було засновано 1996 року, у зв’язку із затвердженням Закону №. 350/1996 Зб. «Про 

Регламент Національної ради Словацької Республіки з поправками» (надалі - «Регламент»). 

3. Інформація про будь-які істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, 

статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до теперішнього 

часу. 

 У структурі ПДС відбулася низка змін як у складі персоналу, так і в структурі 

організації. Говорячи про останні зміни, до 2018 року у складі Парламентського інституту 

було три підрозділи: Відділ парламентських досліджень та освіти, Відділ парламентської 

бібліотеки та Відділ парламентських архівів. Відділ парламентських досліджень та освіти 

було розформовано у 2018 році, а його колишні аналітики-дослідники наразі перебувають 

під безпосереднім керівництвом Директора Парламентського інституту. 

4. Правовий статус ПДС та її місце в структурі парламенту.  

ПІ має статус підрозділу, що увійшов до організаційної структури Канцелярії. 

5. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

Розділ 144 Регламенту [Закон від 24 жовтня 1996 року про Регламент Національної Ради 

Словацької Республіки – прим. перекладача]: 

Парламентський інститут у складі Канцелярії виконує інформаційно-просвітницькі 

завдання, пов’язані з діяльністю Національної ради та її членів. 

Деталі діяльності Парламентського інституту регулюються Організаційними правилами 

Канцелярії.  

6. Фінансування ПДС. 

ПІ фінансується із бюджету Канцелярії Національної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/organizacna_schema_20190515-rotated.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/350/20210901.html#paragraf-144
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7. Структура ПДС Словацької Республіки. 

 

 

 
Наразі в установі працює 7 аналітиків. 

8. Кількість співробітників, їхній статус, загальні дані про персонал. 

Див. відповідь на запит ECPRD №. 4275 – Людські ресурси та послуги, які надають 

парламентські дослідницькі відділи. 

Директор, керівники відділів, аналітики-дослідники та офіс-менеджер є державними 

службовцями відповідно до Закону «Про державну службу» № 55/2017 зб. у чинній редакції. 

Бібліотекарів та архіваріусів наймають на роботу відповідно до Закону № «Про виконання 

робіт у суспільних інтересах» № 552/2003 Зб. у чинній редакції.  

9. Порядок призначення Голови ПДС. 

Директор ПІ не призначається. На посаду директора ПІ наймається один із кандидатів, які 

відповідають усім вимогам – відповідно до Закону №. 55/2017 зб. «Про державну службу» у 

чинній редакції – у межах прозорої процедури відбору. 

10. Функції та обсяг роботи ПДС. 

Функції та сфера діяльності ПІ окреслені у Регламенті Канцелярії Національної Ради 

Словацької Республіки. 

11. Послуги та продукти ПДС. 

Матеріали дослідження: 

 Матеріали, підготовані за власною ініціативою ПІ та присвячені актуальним 

темам, що обговорюються парламентом та його комітетами: 

Парламентський інститут

(тобто дослідницька служба)

1 Директор (в окремих випадках також 
в.о. аналітика)

1 Помічник/Офіс-менеджер

Аналітики-дослідники
(спеціалізуються на різних політичних 

галузях)

Відділ Парламентської бібліотеки

1 Керівник відділу

5 Бібліотекарів (5 бібліотекарів 
(спеціалізуються на різних галузях, як-от 
каталогізація, керування базами даних, 

довідкові та пошукові послуги, 
бібліотечні послуги тощо)

Відділ Парламентського архіву

1 керівник відділу

3 архіваріуси (спеціалізуються на різних 
галузях, як-от робота реєстраційного 

центру, сховища даних, архівні послуги 
та послуги зі зберігання інформації 

тощо)

https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/496140
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20220330.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20220330.html
https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/organizacny_poriadok_20190515.pdf
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 Порівняльний аналіз – дослідження, що містить порівняння 

законодавства окремих держав-членів ЄС, або історичний огляд 

словацького законодавства у відповідній галузі. 

 Інформаційний документ – дослідження, яке аналізує лише одне 

питання, актуальне у певний період часу, наприклад, аналіз чинного 

законодавства у Словацькій Республіці (або іншій державі), чи 

інформація про законопроєкт, що обговорюється в парламенті. 

 Інформаційний бюлетень – короткий та ретельно впорядкований 

документ, що містить графічні елементи (діаграми, таблиці, 

інформаційні графіки, карти тощо). 

 Вісник відділу Парламентського інституту – оглядовий матеріал, 

що регулярно публікується, надає інформацію про діяльність 

Парламентського інституту за минулий період (зазвичай, за 

півроку). 

 Публікації (насамперед, є потрібними для новообраного складу 

парламенту) – над ними працюють на початку кожного виборчого 

сезону. 

  Книги – залежно від їхнього змісту та обсягу, призначені для 

широкої публіки, часто видаються до важливих ювілеїв та пам’ятних 

дат. 

 Інфографіка. 

 

 Відповіді на запити парламентських чиновників, комітетів та депутатів; 

 Відповіді на запити інших організаційних підрозділів Канцелярії; 

 Відповіді на запити інших парламентів, заповнення анкет міжнародних 

організацій та інших установ; 

 Вступно-ознайомчі заходи для депутатів нового скликання; 

 Лекції, семінари та ін. 

 

Послуги Бібліотеки: 

o Загальні бібліотечні та абонементні послуги; 

o послуги з надання довідок; 

o забезпечення газетами та журналами на щорічній основі; 

o забезпечення новими книгами на щомісячній основі; 

o тематичні дослідження у вигляді списків найменувань з експертної періодики 

Словаччини та Чехії в галузях юридичних та політичних наук, які стосуються 

обраних законопроєктів, що їх обговорюють на пленарних засіданнях 

парламенту та його комітетів; 

o документи для Парламентського інституту, надаються за запитом. 

та ін. послуги. 

Архів: забезпечує доступ до текстів архівних документів. 

12. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 Мета Парламентського інституту – надавати неупереджену та об'єктивну інформацію 

для парламенту. Це робиться або з власної ініціативи ПІ (інформаційні матеріали на 

актуальні теми, що обговорюються в парламенті й комітетах), або за запитом парламентаріїв 

та комітетів. Кожен депутат і комітет мають право звернутися до Парламентського інституту 

із запитом про підготовку дослідницької статті, над якою потім буде працювати аналітик-

дослідник у його/її галузі політики. 
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Кожен аналітик має постійно відстежувати законопроєкти, що вносяться до Національної 

ради, й які стосуються його/її галузі політики, та надавати допомогу депутатам під час 

законотворчого процесу (особливо під час другого читання в парламентських комітетах). 

13. Тренінги або семінари від ПДС, інші освітні заходи. 

ПІ організовує низку різноманітних тренінгів та семінарів: 

1) вступно-ознайомчі заходи для депутатів нового скликання; 

2) семінари за різними темами; 

3) дискусії з депутатами та стажерами в межах програми стажувань; 

4) лекції у вимірі співробітництва з метою розвитку та демократизації; 

5) лекції для стажерів в межах програми стажування; 

6) виставки з нагоди різних подій (ювілеї, згадки про важливі історичні постаті, важливі 

парламентські дати та події). 

 

15. Загальні статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

 У 2021 році ПІ відповів на 351 запит, з них 67 запитів від депутатів, 239 запитів від 

ECPRD та 18 запитів від Апарату Парламенту (решта – запити парламентів інших країн, 

міжнародних організацій, інших органів центрального державного управління тощо). В 2021 

р. Парламентський інститут створив 29 матеріалів за власною ініціативою. 

16. Найбільші виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

 Найсерйознішою проблемою є нестача кадрового потенціалу через брак коштів та велике 

робоче навантаження служби.  
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13. РУМУНІЯ 

 

Румунський парламент складається з двох палат: Палати депутатів та Сенату.  

Палата депутатів – нижня палата парламенту Румунії. 

Департамент парламентських досліджень та політики ЄС – дослідницька служба 

парламенту Румунії. 

 Останні парламентські вибори у Румунії відбулися 6 грудня 2020 року; 330 депутатів та 

136 сенаторів було обрано за пропорційною системою строком на 4 роки. Обидві палати 

румунського парламенту організовані та функціонують, керуючись власними 

регламентами6. 

 Доступність інформації та аналітичних матеріалів має надзвичайно важливе значення 

для ефективного функціонування демократичних парламентів. Парламентські відділи 

досліджень, документації та бібліотек відіграють ключову роль в наданні та використанні 

об’єктивної, актуальної й авторитетної інформації й аналізу, так само, як і в справі 

зберігання придбаних книг та публікацій. 

 Для ефективного здійснення парламентської діяльності при Палаті депутатів працює 

Департамент парламентських досліджень та політики ЄС. 

1. Функції Департаменту парламентських досліджень та політики ЄС: 

 відповідати на запити щодо документації, які надходять від депутатів, що беруть 

участь у таких видах парламентської діяльності: 

 розробці та прийнятті законів; 

 розгляді пропозицій, внесених інституціями Європейського Союзу; 

 парламентському контролі за виконавчою владою; 

 парламентській дипломатії. 

 надавати замовникам спеціалізовану інформацію, висновки незалежних експертів, 

документи, прийняті інститутами Європейського Союзу та державами-членами ЄС, 

книги, румунські та іноземні видання, парламентські та урядові документи, вихідні 

дані, а також інформацію, що міститься у внутрішніх чи зовнішніх базах даних; 

 здійснювати керування власними (внутрішніми) базами даних; 

 обмінюватися інформацією з Європейським центром парламентських досліджень та 

документації ( мережею ECPRD); 

 співпрацювати з аналогічними структурами на національному та міжнародному 

рівнях з метою обміну інформацією та передовим досвідом. 

 

                                                 
6 Регламент Палати депутатів – http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0&idl=2 ; Регламент Сенату – 

https://senat.ro/pagini/reg_sen/REGULAMENTUL_SENATULUI_Republicare_iunie_2022.htm  

http://www.cdep.ro/
https://senat.ro/
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0&idl=2
https://senat.ro/pagini/reg_sen/REGULAMENTUL_SENATULUI_Republicare_iunie_2022.htm
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2. Структура Департаменту парламентських досліджень та політики ЄС 

входять: 

 

1. Директорат із досліджень та законодавчої документації; 

2. Директорат з питань Європейського Союзу. 

Першу службу документації було створено 30 вересня 1996 року (за 11 років до вступу до 

ЄС 1 січня 2007 року) Постановою № 33 Палати депутатів про організацію Центру 

інформації, документації та парламентських досліджень. 

3 Структура Директорату 

Відповідно до ст. 85 Положення про організацію та функціонування Служби Палати 

депутатів, Директорат досліджень та законодавчої документації складається з 

наступних відділів: 

1. Бюро парламентських досліджень, документації та аналізу; 

2. Бібліотечна служба 

 

3. Завдання Бюро парламентських досліджень, документації та аналізу: 

a. відповідати на запити депутатів, постійних комісій, парламентських фракцій та служб 

Палати депутатів щодо законотворчої діяльності, парламентського нагляду за 

виконавчою владою та парламентської дипломатії; 

b. писати на запит або з власної ініціативи дослідження, звіти, резюме, аналітичні 

огляди, інформаційні бюлетені, документальні матеріали щодо законодавства та 

державної політики Румунії, держав-членів Європейського Союзу та інших країн; 

c. готувати (за запитом) порівняльний аналіз законодавства, державної політики, 

політичних систем та інститутів в інших країнах; 

d. забезпечувати доступ до спеціалізованої інформації, висновків незалежних експертів, 

досліджень впливів на різні види державної політики; 

e. надавати (за запитом) експертні консультації щодо законодавчої роботи, 

парламентського контролю над виконавчою владою та парламентської дипломатії; 

f. заповнювати (за запитом Генерального секретаря) анкети, що їх надсилають іноземні 

парламенти, установи та організації, питання яких стосуються національного 

законодавства, політики, парламентської діяльності й процедур Палати депутатів; 

g. у співпраці з Директоратом Європейського Союзу проводити заходи, пов’язані із 

членством Палати депутатів у Європейському центрі парламентських досліджень та 

документації (ECPRD); 

h. керувати власною базою даних та забезпечувати доступ до неї на сторінці Палати 

депутатів в інтрамережі; 

i. співпрацювати з відділами та службами Палати депутатів з метою отримання 

інформації, необхідної для роботи з підготованими на запит чи з власної ініціативи 

матеріалами; 

j. співпрацювати з профільними підрозділами міністерств, державних агенцій та інших 

державних установ з метою отримання інформації про національне законодавство та 

політику, що необхідно для роботи з підготованими на запит чи з власної ініціативи 

матеріалами; 

k. забезпечувати, у співпраці з Бібліотечною службою, навчання, необхідне для 

використання ресурсів Департаменту досліджень та законодавчої документації; 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
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l. організовувати, у співпраці з іншими відділами Палати депутатів, семінари 

національного та міжнародного рівнів з питань, що стосуються поточних або 

запланованих парламентських дебатів; 

m. співпрацювати для обміну інформацією з науково-дослідними інститутами та 

інститутами підготовки документації, університетами, а також іншими 

спеціалізованими інститутами Румунії та інших країн. 

 

 Матеріали, підготовані Директоратом досліджень та законодавчої документації, у 

цифровому форматі розсилаються замовникам та завантажуються до бази даних. База даних, 

доступна у інтрамережі, розбита на рубрики: документарні дослідження, документальні 

матеріали, інформаційні бюлетені, іноземне законодавство, конституції та регламенти, файли 

документів, корисні посилання тощо. 

 Наразі в Директораті працюють 12 парламентських радників, що спеціалізуються 

нарізних галузях юриспруденції та правової діяльності, економіки, політології та ін. 

Співробітники Управління мають статус парламентських державних службовців відповідно 

до Закону № 7/2006 про статус парламентських державних службовців. 

 Бібліотечна служба допомагає членам Палати депутатів в їхній парламентській 

діяльності, надаючи повні, точні, та якісні довідкові матеріали шляхом забезпечення прямого 

доступу до конкретних інформаційних ресурсів та документів (книг, періодичних видань, 

парламентських та урядових документів, публікацій в електронному форматі). Організація 

бібліотечної служби задля виконання нею конкретних завдань здійснюється відповідно до 

чинного законодавства та європейських стандартів парламентських бібліотек. Персонал 

Бібліотечної служби складається з 9 парламентських радників. 

4. Структура Директорату з питань Європейського Союзу: 

1) Управління парламентського контролю у європейських справах; 

2) Центр баз даних ЄС та IPEX [Interparliamentary Platform for Exchange, IPEX – 

європейська міжпарламентська платформа з обміну інформацією між національними 

парламентами країн-членів ЄС та Європейським парламентом. На IPEX розташовані бази 

даних, що містять документи установ ЄС і парламентські документи, завантажені 

національними парламентами – прим. перекладача].  

Обидва підрозділи Директорату виконують такі завдання: 

a. надають консультації з метою підтримки діяльності, що здійснюється у межах 

процедур, передбачених Законом № 373/2013 про співпрацю між парламентом та 

урядом у галузі європейських справ, Регламентом Палати депутатів та рішеннями 

Палати депутатів, винесеним відповідно до положень Договорів Європейського 

Союзу та Конституції Румунії; 

b. надають публічну інформацію щодо політики та законодавства Європейського Союзу; 

c. керують базами даних документів щодо політики та законодавства Європейського 

Союзу; 

d. у координації та співпраці з Генеральним Директоратом закордонних справ, 

відповідно до протоколу, надають необхідні документи делегаціям Палати депутатів, 

що беруть участь у міжпарламентських зустрічах, що пов’язані з політикою й 

ініціативами Європейського Союзу; 

e. у координації з постійними комітетами та Генеральним Директоратом закордонних 

справ, відповідно до протоколу, формують секретаріат для делегацій Палати 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170004
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депутатів, які беруть участь у міжпарламентських зустрічах, пов’язаних з політикою 

та ініціативами Європейського Союзу; 

f. організовують навчальні курси у сфері політики та законодавства Європейського 

Союзу для працівників Палати депутатів, які працюють з політикою ЄС. 

 

Персонал Директорату з питань Європейського Союзу складається з 9 парламентських 

радників. 
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14. ПОРТУГАЛІЯ 

Відділ законодавчої та парламентської інформації (ВЗПІ) – парламентська дослідницька 

служба Португалії. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

Мета Відділу законодавчої та парламентської інформації – встановити довірчі відносини 

між дослідницькою службою й депутатами, а також іншими користувачами послуг служби. 

Для цього інформація, що надається службою, має бути актуальною, достовірною, 

правдивою, та доступною. 

2. Дата заснування ПДС та правова основа створення. 

 Відділ законодавчої та парламентської інформації, який на той час називався «Відділ 

документації», було створено 1977 року Законом № 32/77 від 25 травня. В 1988 назва була 

змінена на ВЗПІ, під якою він відомий дотепер. 

3. Коротка інформація про будь-які істотні зміни в структурі ПДС, кількості 

співробітників, статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту її заснування 

дотепер. 

З часом рівень компетентності ВЗПІ підвищувався. Також, спостерігалося поступове, з 

незначними коливаннями, зростання штату співробітників: спочатку у відділі працювало 5-6 

осіб, наразі служба складає 18 осіб. 

4. Правовий статус ПДС та її місце у структурі парламенту. 

ВЗПІ входить до складу Управління інформації та культури. Зі схемою організації 

парламенту Португалії можна ознайомитись за цим посиланням. 

5. Законодавча база регулювання функціонування ПДС. 

Структура та сфера відповідальності Служб Парламенту окреслена у Постанові Асамблеї 

Республіки № 20/2004 від 16 лютого7. 

6. Структура ПДС 

 Штат ВЗПІ складається, здебільшого, з консультантів, які проводять всі дослідження. У 

відділі працює 12 консультантів, які є спеціалістами в різних галузях (правознавці, 

економісти та фахівці з інформації). Оскільки до обов’язків ВЗПІ також входить 

забезпечення правильного наповнення парламентських баз даних, інші співробітники не 

займаються дослідженнями, а зайняті виключно адмініструванням баз даних. 

7. Порядок призначення Голови ПДС. 

 Голова ВЗПІ призначається за розпорядженням Голови Асамблеї Республіки після 

схвалення Директорату відповідно до статті 41 Закону, що регулює організацію та методи 

роботи Департаментів та служб Асамблеї Республіки (Lei de Organização e Funcionamento dos 

Serviços da Assembleia da República (LOFAR))8 на 3-річний термін, який може бути 

подовжено. 

                                                 
7  Чинна редакція португальською. 
8 Чинна редакція португальською. Щоб ознайомитися з застарілою версією англійською, перейдіть за цим посиланням. 

https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/organograma-2022-en.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/EstruturaCompetenciasServicosAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/EstruturaCompetenciasServicosAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/LOFAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/LOFAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/LOFAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/LOFAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/LOFAR_en.pdf
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8. Функції та обсяг роботи ПДС. 

 ВЗПІ, серед іншого, відповідає за: 

 інформаційну підтримку роботи Асамблеї Республіки в галузі законодавства та 

роботи парламенту, готуючи задля цього інформаційні довідники та проводячи 

порівняльний аналіз у галузі права, створюючи інформаційні резюме та інші 

інструменти дослідження, що допомагають органам парламенту, його відділам та 

службам у їхній роботі, 

 складення, випуск, та розповсюдження інформаційних продуктів, що містять короткі 

зведення, аналізи та порівняльні концептуальні схеми в галузі законодавчої та 

парламентської діяльності; 

 

a) Забезпечення доступу до зовнішніх національних та зарубіжних інформаційних 

систем, мереж та баз даних, зокрема тих, що належать юридичним установам та 

органам Європейського Союзу, у співпраці з компетентними відділами та службами; 

b) Забезпечення співробітництва Асамблеї Республіки з Європейським центром 

парламентських досліджень та документації (ECPRD); 

c) Задоволення запитів на отримання інформації від парламентських груп, офісів та 

інших користувачів з Асамблеї Республіки у сферах національної та зарубіжної 

парламентської законодавчої діяльності, а також запитів у галузі парламентської 

діяльності, отриманих від зарубіжних організацій-партнерів, іноземних та 

міжнародних установ, а також від національних установ. 

 

9. Послуги та продукти ПДС. 

 Відділ законодавчої та парламентської інформації відповідає за підготовку досліджень з 

різних питань національної, міжнародної правової бази та правової бази Європейського 

Союзу, створення інформаційних документів, пов’язаних із парламентськими питаннями 

(склад постійних комітетів, комітетів, які можуть бути створені, конституційні зміни тощо), 

обробку статистичних даних щодо парламентських питань, підготовку інфографіки з 

парламентських питань (законодавча діяльність, голоси, резолюції). 

 

Дослідження поділяються на такі категорії: 

 

I. «dossiers de informação» [«інформаційні досьє, або інформаційні підбірки»] – містить 

інформацію з конкретного предмета – у сфері або національного законодавства, або 

іноземного законодавства; 

II. «sínteses informativas» [«інформаційний синтез»] – порівняльні дослідження у конкретній 

галузі з конкретного предмета; 

III. «folhas informativas» [«інформаційні аркуші»] – парламентські дані. 

 

Інформаційні продукти доступні лише португальською мовою – на веб-сайті 

португальського парламенту за цим посиланням. 

10. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес 

У 2007 році було запроваджено т. зв. «технічні примітки». До кожного законопроєкту 

співробітники парламенту складають документ, який називається «технічні примітки» та 

який містить, серед іншого, короткий аналіз фактів, висновок про відповідність 

законопроєкту конституційним, правовим та нормативним вимогам, правову та 

доктринальну основу або зауваження у галузі порівняльного правознавства. ВЗПІ робить 

свій внесок у сферах юридичного та доктринального обґрунтування та порівняльного 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/Dossies-e-folhas-de-informacao.aspx
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правознавства. Будь-який член парламенту або комітет може подати запит до ВЗПІ стосовно 

вивчення будь-якого питання. 

11. Загальні статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

Протягом 2021 року ВЗПІ створило: 

 5 «dossiers de informação» [«інформаційних підбірок»]; 

 11 «sínteses informativas» [«інформаційних синтезів»]; 

 7 «folhas informativas» [«інформаційних аркушів»]; 

 354 публікації для «технічних приміток» (див. пункт 14, де міститься коротке 

пояснення); а також 

 256 відповідей на запити мережі ECPRD. 
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15.  ПОЛЬЩА  

Парламент Польщі є двопалатним. Він складається з верхньої палати (Сенату) та нижньої 

палати (Сейму). 

Сейм – нижня палата парламенту Польщі. 

Сенат – верхня палата парламенту Польщі. 

 

Бюро досліджень Сейму (Biuro Analiz Sejmowych) – парламентська дослідницька служба 

Сейму. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

Бюро досліджень працює на засадах аполітичності та неупередженості. 

2. Дата заснування ПДС та правова основа її створення. 

 Історія Бюро досліджень та експертизи (Biuro Studiów i Ekspertyz – первісна назва Бюро 

досліджень) розпочалася у 1990 році. Постановою Президії Сейму від 25 вересня 1990 р. 

Бюро було засновано як один з підрозділів Сейму. У статуті Канцелярії Сейму вказано, що 

Бюро досліджень та експертизи «надає спеціалізовану допомогу органам Сейму в цілому та, 

певною мірою, депутатам…». Бюро розпочало роботу у 1991 році разом із 1-м скликанням 

Сейму. 1 квітня 2006 року Бюро досліджень та експертизи було трансформовано у Бюро 

досліджень. 

3. Коротка інформація про будь-які істотні зміни в структурі ПДС, кількості 

співробітників, статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до 

теперішнього часу. 

 У 2002 році Бюро досліджень отримало новий обов’язок: підготовку висновків щодо 

відповідності законопроєктів законодавству Європейського Союзу, приведення польського 

законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу та співробітництво з 

юридичними службами Європейського Союзу й інших держав-членів ЄС. 

 У 2006 році деякі завдання забрали зі сфери відповідальності Бюро, як-от аналіз 

кореспонденції, що надходить до Сейму та переклад вихідних текстів. У межах Бюро 

створили нові підрозділи: Відділ парламентського та законодавчого аналізу, Відділ 

європейського та міжнародного аналізу, Відділ соціального та економічного аналізу. 

 У 2008 році до кола завдань Бюро досліджень додалося ще одне – підготовка проєктів 

позицій Сейму у справах, які розглядаються Конституційним трибуналом щодо ієрархічної 

відповідності статутів. Саме тоді було створено Відділ провадження в Конституційному 

трибуналі. 

 Остання реорганізація Бюро досліджень відбулася у травні 2017 року: з цього моменту 

до його обов’язків входило оцінювання впливу законопроєктів, зокрема, їхніх правових, 

економічних, соціальних та політичних аспектів – з урахуванням наслідків на національному 

та міжнародному рівнях. 

 

4. Якою є законодавча база, що регулює функціонування ПДС? 

Бюро досліджень є організаційним підрозділом Канцелярії Сейму. Воно виконує завдання, 

пов’язані з наданням спеціалізованої підтримки депутатам у їхній діяльності, особливо, у 
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вимірі доступу до спеціальних досліджень, літератури та експертних висновків (як про це 

йдеться у статті 46(2) Закону від 9 травня 1996 року про здійснення повноважень депутата і 

сенатора9) . 

Ці завдання детально описані в наступних документах: 

 § 17 Організаційного регламенту Канцелярії Сейму, затвердженого наказом № 10 

начальника Канцелярії Сейму від 25 березня 2002 року про Організаційний регламент 

Канцелярії Сейму; 

 Постанова Президії Сейму № 28 від 19 квітня 1995 року «Про засади організації 

надання наукових консультаційних послуг Сейму та його органам, призначення 

радників Сейму та використання експертних доповідей та висновків»; 

 Наказ № 15 Начальника Канцелярії Сейму від 12 вересня 2007 року «Про деталі 

процедури замовлення експертних висновків та відгуків, форму укладання контрактів 

з постійними радниками Сейму та порядок розрахунків за ними»; 

 Наказ Маршалка Сейму № 12 від 20 жовтня 2008 року «Про визначення деталей 

принципів обґрунтування позиції Сейму у процесах в Конституційному трибуналі». 

5. Фінансування ПДС. 

Як підрозділ Канцелярії Сейму, Бюро досліджень фінансується з державного бюджету. 

6. Структура ПДС: 

1) Керівний відділ Бюро досліджень 

2) Відділ законодавчих досліджень 

a. Група приватного права 

Група публічного права  

b. Група парламентського права 

3) Відділ досліджень європейського та міжнародного права 

4) Відділ досліджень закордонних правових систем 

a. Група порівняльного аналізу 

b. Група дослідження міжнародного права 

5) Відділ конституційних досліджень 

a. Група з розгляду справ у Конституційному трибуналі 

b. Секретаріат Законодавчого комітету 

6) Відділ соціально-економічних досліджень 

a. Група з економічних питань 

b. Група із соціальних питань 

c. Група нормативної оцінки 

7) Загальна група 

8) Секретаріат Бюро досліджень 

7. Будь ласка, надайте інформацію про кількість співробітників, їхній статус (чи 

мають вони статус державного службовця чи інший статус?), а також загальні 

дані про персонал 

Працівники мають статус державних службовців. У Бюро досліджень працює 91 

співробітник: 

1 Директор Бюро досліджень; 

                                                 
9 Зведений текст у «Віснику законів» (Dziennik Ustaw) 2022 року, ст. 1339 у чинній редакції 
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2 Заступники директора Бюро досліджень; 

5 Керівників відділів; 

19 Співробітників відділу законодавчих досліджень; 

8 Співробітників відділу досліджень європейського та міжнародного права; 

11 Співробітників відділу досліджень закордонних правових систем; 

12 Співробітників відділу конституційних досліджень; 

21 Співробітник відділу соціально-економічних досліджень; 

8 Співробітників Загальної групи; 

2 Співробітники Секретаріату Бюро досліджень; 

2 студенти – парламентські консультанти. 

У структурі Бюро досліджень працюють 2 професори, 11 докторів наук, та 29 кандидатів 

наук, які спеціалізуються на різних галузях. 

8. Порядок призначення Голови ПДС. 

Директор Бюро досліджень призначається керівником Канцелярії Сейму. 

9. Функції та обсяг роботи ПДС. 

До основних завдань Бюро досліджень належать: 

 проведення та організація наукових консультацій для Сейму, його органів, депутатів, 

Канцелярії Сейму; 

 здійснення діяльності, пов’язаної з участю Сейму або його органів у розгляді справ в 

Конституційному трибуналі; 

 консультаційна, експертна та інформаційна діяльність з питань, пов’язаних із 

членством Республіки Польща в Європейському Союзі; 

 підготовка аналізу з питань щодо прийняття та виконання Закону про бюджет; 

 організація спеціалізованих семінарів та лекцій; 

 видання часописів, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, Infos. Zagadnienia 

Społeczno-Gospodarcze, Analizy BAS, Studia BAS та інших публікацій; 

 проведення досліджень, аналізу та вивчення питань щодо напрямку діяльності Сейму, 

а також досліджень, що стосуються роботи Сейму і його органів (зокрема, постійний 

моніторинг проблем, що виникають у зв’язку з виконанням Регламенту Сейму); 

питання правового статусу депутатів; 

 співробітництво з парламентськими юридичними та дослідницькими службами інших 

країн, насамперед в рамках діяльності Європейського центру парламентських 

досліджень та документації (ECPRD), Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій 
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та установ (The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)) 

та Європейської парламентської оцінки технологій (EPTA). 

10. Послуги та продукти ПДС.  

 “Zeszyty Prawnicze” – Науковий журнал, що знаходиться у відкритому доступі та 

присвячений правовим питанням. Видається з 2004 року. Авторами є експерти Бюро 

досліджень та запрошені фахівці. Журнал виходить чотири рази на рік і містить 

статті, юридичні висновки, підготовані за запитом членів Сейм та органів Сейму, 

тлумачення та висновки, зроблені за результатами проведених досліджень. 

 “Studia BAS” – науковий журнал, що знаходиться у відкритому доступі, і видається з 

2007 року. Кожний його номер містить 7-10 статей за темами, важливими для 

соціально-економічного розвитку Польщі та пов’язаними із законотворчою 

діяльністю Сейму. Автори – вчені з різних академічних центрів та експерти Бюро 

досліджень. 

 “INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” – видається з 2006 року. Періодичне 

видання, що перебуває у відкритому доступі, у якому публікують короткі 

інформаційні та аналітичні статті за важливими для Польщі темами – про її економіку 

та суспільство, а також матеріали щодо міжнародних питань. 

 “Biuletyn Europejski BAS” – це найновіше видання Бюро, що виходить з вересня 2018 

року. У публікації представлено найважливішу інформацію про функціонування 

Європейського Союзу та членство Польщі в ЄС. 

 “Analizy BAS” – альманах, що знаходиться у відкритому доступі. У ньому 

висвітлюються соціально-економічні питання. Видається з 2008 року, існує лише в 

електронній версії. Кожний випуск містить одну статтю про актуальні соціально-

економічні проблеми Польщі та світу. Авторами всіх матеріалів (окрім спеціальних 

випусків) є експерти Канцелярії Сейму. 

11. Опишіть роль та вплив ПДС на законодавчий процес 

Бюро досліджень відіграє важливу роль у законодавчому процесі. Вплив Бюро на 

законодавчий процес відбувається у наступних галузях: 

 підготовка юридичних висновків, щодо, зокрема, відповідності законопроєктів 

Конституції, праву Європейського Союзу, системі права та застосування 

парламентського права; 

 організація за запитом комісій Сейму участі експертів у їхній роботі; 

 підготовка аналізу юридичних рішень, які мають зобов’язувальну силу в інших 

країнах; 

 аналіз впливу прийнятих законів, зокрема у правовому, економічному, соціальному та 

політичному вимірах, з огляду на наслідки їхнього впровадження всередині країни та 

на міжнародному рівні, проведення аналізу регуляторного впливу; 

 організація забезпечення наукового консультування Сейму та його органів на 

постійній основі, а також призначення радників Сейму; 

 консультування депутатів з питань роботи Сейму та з’ясування суперечливих питань 

щодо правового статусу депутата; 

 участь у розгляді законопроєктів і постанов; 

 підготовка висновків щодо петицій, поданих до Сейму; 

 складання висновків щодо відповідності законопроєктів законодавству Європейського 

Союзу; 

 складання висновків щодо обов’язковості повідомлення про законопроєкти; 

 складання висновків щодо проєктів правових актів Європейського Союзу, зокрема, 

здійснення контролю за правовою основою таких проєктів, предметова оцінка 
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правових, економічних та соціальних наслідків запропонованих рішень, а також 

оцінка їхньої відповідності принципам субсидіарності та пропорційності. 

12. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

Дослідницьке бюро організовує спеціалізовані семінари та лекції. Серед них: 

 Експертні наради, завдання яких полягає у вивченні поточних питань законодавства 

чи обговоренні предметів, які стосуються роботи Сейму. Мета – створити платформу 

для обміну досвідом, а також для теоретичної підготовки до можливих проблем, що 

виникають у законотворчій роботі. Темою таких зборів, зазвичай, є аналіз 

альтернативних рішень, зокрема таких, що не стали предметом безпосередньої роботи 

Сейму та його органів. 

 Відкриті засідання – з ініціативи депутатів чи органів Сейму. Дослідницьке бюро стає 

співорганізатором таких засідань, надаючи їх ініціаторам підтримку по суті питання, а 

також технічну допомогу. 

13. Загальні статистичні дані про послуги та продукти ПДС. 

У період з 12 листопада 2015 року по 11 листопада 2019 року (робота Сейму 8 скликання) 

Бюро досліджень задовольнило 11 743 запити, підготувало 12 736 висновків та 

експертних оцінок. 1066 із них було здійснено сторонніми експертами. 

 2015* 2016 2017 2018 2019** 

Прийняті запити 590 2876 2812 3141 2324 

Підготовані висновки та 

експертні оцінки 

 

 

Зокрема висновки 

підготовані: 

зовнішніми експертами 

серед них – оцінки 

 

підготовані експертами, 

обраними парламентськими 

комітетами, за допомогою 

Бюро досліджень 

 

 

інші висновки, зроблені за 

дорученням Бюро 

досліджень 

429 3033 3022 3330 2922 

27 

 

 

241 299 336 163 

14 126 139 112 38 

13 115 160 224 125 
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Упродовж роботи Сейму 8 скликання Бюро досліджень підготувало 591 оцінку 

регуляторного впливу. 

Упродовж роботи Сейму 8 скликання Бюро досліджень підготувало 571 документ щодо 

позицій Сейму чи Маршалка Сейму у справах, які розглядаються Конституційним 

Трибуналом. 

Упродовж роботи Сейму 8 скликання було опубліковано: 

 “Zeszyty Prawnicze” – 15 номерів 

 “Studia BAS” – 15 номерів 

 “INFOS” – 63 номерів 

 “Biuletyn Europejski BAS” – 23 номерів 

 “Analizy BAS” – 15 номерів 

14. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

Через велику кількість замовлень великою проблемою є дотримання 3-тижневого терміну 

підготовки експертних оцінок 
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16. ПОЛЬЩА  

Парламент Польщі є двопалатним. Він складається з верхньої палати (Сенату) та нижньої 

палати (Сейму). 

Сейм – нижня палата парламенту Польщі. 

Сенат – верхня палата парламенту Польщі. 

 

Відділ аналізу та тематичних звітів Управління аналізу, документації та кореспонденції 
– парламентська дослідницька служба Сенату Польщі. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

 Завданням Управління аналізу, документації та кореспонденції є сприяння діяльності 

Сенату як установи, наділеної окремими законодавчими повноваженнями, його органів та 

окремих сенаторів, шляхом надання їм незалежних досліджень, матеріалів, та інформації. 

ПДС надає експертні та інформаційні послуги сенаторам та органам Сенату, зокрема, 

аналітичні дослідження, експертні висновки та статистичні дані, необхідні для діяльності 

Сенату. Вона також співпрацює із закордонними парламентами, досліджує та аналізує їхню 

діяльність. 

2. Дата заснування ПДС, правова основа її створення. 

 Управління аналізу, документації та кореспонденції (від початку – Управління 

досліджень та аналізу) з’явилося у 1991 році. Правовий основою створення Управління став 

наказ Спікера Сенату про присвоєння статуту Канцелярії Сенату, прийнятий відповідно до 

статті 8(1)(18) і статті 100 Постанови Сенату Республіки Польща від 23 листопада 1990 року 

– Регламент Сенату (M.P. 2016, статті 824 та 1220). 

3. Інформація про істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі 

та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування служби до теперішнього 

часу. 

Управління розпочало свою роботу в листопаді 1991 року. З моменту свого створення, 

Управління реорганізовувалося декілька разів. Спочатку до його складу входив 

Європейський підрозділ, діяльність якого була пов’язана з підготовкою до вступу у 

Європейський Союз. У 2004 році, коли Польща стала членом Європейського Союзу, 

експерти з європейського законодавства та політики, які працюють над приведенням 

законодавства у відповідність до європейського, стали частиною персоналу Європейського 

комітету Сенату. 

На той час до ПДС входили наступні відділи: 

1. Відділ коротких довідок, 

2. Відділ звітів іноземними мовами, 

3. Відділ тематичних звітів. 

Наразі завдання, що виконувалися цими підрозділами, належать до сфери діяльності Відділу 

аналізу і тематичних звітів. Кількість співробітників залишилася незмінною. 

4. Правовий статус ПДС та її місце у структурі парламенту. 
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Польський парламент є двопалатним. Кожна палата функціонує на основі окремих 

нормативних положень (Регламенту) і кожна має окрему адміністрацію, а отже, і окрему 

дослідницьку службу. ПДС є самостійним відділом Канцелярії Сенату. 

5. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

Статут Канцелярії Сенату та Постанова Президії Сенату № 49 від 17 листопада 1995 року 

про принципи організації консультаційної служби Сенату та його органів. 

6. Фінансування ПДС. 

Діяльність ПДС фінансується з бюджету Канцелярії Сенату. 

7. Структура ПДС: 

 Директор Управління аналізу, документації та кореспонденції; 

 Керівник Відділу аналізу та тематичних звітів; 

 Співробітники (персонал, який не спеціалізується на конкретних галузях). 

 

8. Кількість співробітників ПДС та їхній статус. 

У відділі аналізу та тематичних звітів працює 12 співробітників. Співробітники апарату 

парламенту не є державними службовцями. Їхній статус визначається Законом від 16 вересня 

1982 року «Про службовців державних установ». 

9. Порядок призначення Голови ПДС. 

Голова ПДС (директор Управління аналізу, документації та кореспонденції) призначається 

начальником канцелярії Сенату. 

10. Функції та обсяг роботи ПДС. 

 Офіс готує (за запитом або з власної ініціативи) інформацію та експертні оцінки як 

разові, так і на регулярній основі. Теми цих документів визначаються замовниками або 

вибираються автором залежно від ходу законотворчого процесу чи залежно від іншої 

діяльності сенаторів. Експертні висновки готуються сторонніми експертами. 

Теми публікацій: 

 Пов’язані з поточними питаннями законодавства (зовнішні експертні висновки, 

порівняльні дослідження щодо інших країн); 

 Пов’язані з діяльністю сенаторів у виборчих округах; 

 Актуальні проблеми, які можуть зацікавити сенаторів та щодо яких точиться 

громадське обговорення; 

 Періодичні публікації – підготовані з нагоди ювілейних заходів чи конференцій у 

Сенаті (Двадцять п’ятий рік відновлення діяльності Сенату – календар важливих 

подій у Сенаті, Сеймі, Польщі та світі, події, пов’язані із Сенатом та сенаторами 

першого скликання тощо); 

 Публікації, пов’язані з резолюціями Сенату, які вшановують певні історичні події чи 

осіб, важливих для польської історії, науки чи мистецтва. 

 Статистичні публікації. 
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11. Послуги та продукти ПДС. 

Видання Управління: 

 Експертні оцінки (Opinie i Ekspertyzy) – серія публікацій, що містять оцінки та експертні 

висновки, здебільшого, щодо чинного законодавства; 

 Тематичні звіти, матеріали, пакети інформаційних матеріалів, бібліографії – 

публікації, що містять аналіз, інформацію та порівняльні дослідження, а також 

підготовані за запитом сенаторів або з власної ініціативи ПДС; 

 Інформація про діяльність Сейму, нові законопроєкти, роботу уряду та слухання в 

Конституційному суді – готується до кожного засідання Сенату; 

 Звіти про перебіг поточного засідання Сейму – доступні відразу по закінченню 

засідання Сейму (у комп’ютерній мережі Канцелярії Сенату або електронною поштою); 

 Інформація про законодавчу діяльність Сенату, поправки до законопроєктів або 

рішення щодо відхилення законопроєктів, прийнятих Сеймом – статистична інформація 

(доступна в Інтернеті та надсилається електронною поштою сенаторам після кожного 

засідання Сенату); 

 Головні дані про діяльність Сенату – односторінковий статистичний інформаційний 

документ щодо роботи Сенату та його органів; зокрема, статистика по кількості 

засідань та часу, що знадобився для проведення засідань палати, комітетів, Президії та 

Ради старшин, заяви сенаторів, постанови, прийняті палатою, розглянуті 

законопроєкти, законодавчі ініціативи, конференції та семінари (доступні онлайн та 

розсилаються електронною поштою сенаторам після кожного засідання Сенату), 

 Вибрані дані про роботу Сенату – щорічне видання, яке містить дані статистичного та 

описового характеру щодо роботи Сенату та його органів, оновлена версія 

розміщується в електронному форматі на сайті у розділі «Діяльність Сенату», 

 Дослідження та матеріали Сенату – серія, присвячена питанням двопалатності 

парламенту. 

12. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

Одним із завдань Відділу є підготовка матеріалів та замовлення висновків і аналізів 

законопроєктів, що розглядаються Сенатом. 

13. Тренінги або семінари від ПДС, інші освітні заходи. 

Відділ аналізу та тематичних звітів не організовує навчань. 

14. Найбільші виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

Питання брендингу та маркетингу (просування) служби: 

 сенаторам слід знати, хто надає їм послуги; 

 необхідно постійно інформувати та нагадувати сенаторам про послуги, які надає 

Управління; 

 необхідно полегшити процес комунікації та контактування; 

 варто заохочувати сенаторів користуватися послугами служби; 
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 варто забезпечувати простий доступ до продуктів Відділу; 

 потрібно знайомити сенаторів із інформаційними продуктами служби. 
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17. НОРВЕГІЯ 

Стортинг – однопалатний парламент Норвегії. 

Парламентська дослідницька служба (ПДС), (The Parliamentary Research Service10 of the 

Norwegian Parliament – парламентська дослідницька служба Норвегії. 

   

1. Передумови виникнення та нормативно-правова основа існування служби 

 Адміністрація Стортингу складається з 7 відділів та 29 секцій. Генеральний секретар 

Стортингу є головою адміністрації, а також секретарем Президії. Загальна кількість 

співробітників, зайнятих в адміністрації, – близько 450 осіб. ПДС при норвезькому 

парламенті було створено в жовтні 1999 року. ПДС складається з 13 співробітників, які 

працюють на умовах повної зайнятості та 2 магістрантів, працюючих на неповний робочий 

день. 

 Питання щодо створення дослідницької служби при парламенті час від часу 

порушувалося з середини 1960-х років. Проте, сформовано її було лише у середині 1990-х 

років, коли парламентська комісія розглянула питання необхідності надання додаткової 

експертної допомоги членам парламенту. 

 У норвезькій політичній системі існує давня стала традиція, згідно з якою уряд надає 

всю відповідну інформацію парламенту. Проте, враховуючи політичну ситуацію з 

характерним правлінням меншості, й те, що парламент виявляв дедалі більше інформаційно-

аналітичних ініціатив, парламент перейшов до етапу розширення своїх дослідницьких 

можливостей. Рішення про створення ПДС було ухвалено Президією11. Це означає, що 

розпуск служби має схвалюватись на політичному рівні, на пленарному засіданні чи 

Президією, а не в адміністративному порядку. 

 За винятком цього рішення Президії, немає іншого формального (правового) 

обґрунтування надання інформаційних послуг, окрім положення про конфіденційність. При 

обробці запитів дотримується принцип конфіденційності – у парламенті та під час збору 

інформації із зовнішніх джерел. ПДС не розголошує дані про замовника та запитувані 

тематики. 

 У 2009 році Парламент ухвалив нові правила, що регулюють доступ громадськості до 

документів Парламенту. Зазвичай, у відкритому доступі знаходяться документи, якими 

обмінюються депутати/секретаріати фракцій, з одного боку, та Президія і адміністрація – з 

іншого. З цього правила є виняток: воно не поширюється на документи, якими обмінюються 

депутати/політичні радники та ПДС, адже з моменту створення ПДС така кореспонденція 

мала конфіденційний характер. У деяких випадках із правила, що гарантує конфіденційність, 

можуть робитись винятки. Якщо депутат або політичний радник, публічно, наприклад, в 

ЗМІ, посилається на меморандум, складений ПДС, конфіденційність цього документу 

скасовується. Потім меморандум публікується на веб-сайті парламенту, щоб зацікавлені 

сторони могли також отримати доступ до цієї інформації. 

2. Структура, фінансування та обсяг робіт. 

 ПДС організована як секція Департаменту знань та документації, див. Організаційну 

схему. ПДС фінансується за рахунок бюджету парламенту, тобто за рахунок податків 

громадян. Всередині ПДС немає підрозділів, а її дослідники є «фахівцями-універсалами». 

Основні обов’язки дослідників полягають у роботі над темами, які безпосередньо стосуються 

                                                 
10 In Norwegian: Stortingets utredningsseksjon 
11 Президія складається з одного президента та п’яти віце-президентів від різних політичних партій. 

https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart/
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart/
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1-2 постійних профільних комітетів (охорона здоров’я, правосуддя, фінанси тощо). 

Додаткові обов’язки дослідників полягають у наданні підтримки ще 2-4 постійним 

комітетам.  

 ПДС надає експертну допомогу за запитом депутатів, політичних радників, партійних 

фракцій та парламентських комітетів. Це додаткова підтримка до тієї, що її забезпечують 

секретаріати партійних фракцій. Інформаційна підтримка має бути коректною, партійно та 

політично нейтральною, актуальною, точною та релевантною. У ПДС наголошується на 

необхідності виконання конкретних вимог замовників робіт. Зазвичай, порозуміння 

досягається шляхом спілкування служби із самим замовником. 

3. Персонал: чисельність та передісторія формування. 

 Коли ПДС було створено у 1999 році, в її штаті було п’ять дослідників, серед яких – 

керівник відділу. Сьогодні в службі працюють 13 наукових співробітників, включаючи 

керівника. Протягом багатьох років освітня підготовка була сумішшю юридичних, 

економічних і політологічних наук. Станом на червень 2022 року в Службі працює п’ять 

юристів, три економісти, три політологи, один фахівець у галузі економічної географії та 

один соціолог. Всі вони мають досвід роботи та є державними службовцями на постійній 

основі, як працівники апарату парламенту. Їхній досвід отримано упродовж роботи в 

юридичних компаніях, науково-дослідних інститутах, міністерствах та інших державних 

органах. Глава ПДС призначається після стандартного відкритого конкурсу серед 

претендентів на посаду. 

 Кілька років тому ПДС уклала угоду із Центром європейського права Університету 

Осло. Щороку 2 магістранти пишуть свої дисертації, будучи тимчасово прийнятими (на 

неповний робочий день) у ПДС, а також відповідають на низку запитів, насамперед, від 

Європейського центру парламентських досліджень та документації (ECPRD). 

Таблиця 1 демонструє поступове збільшення числа дослідників через збільшення числа 

завдань/запитів та ускладнення самих завдань ПДС: 

Таблиця 1: Кількість дослідників у норвезькій ПДС, 1999-2022 роки. 

Рік 

Кількість 

дослідників 

1999 5 

2003 6 

2007 7 

2009 9 

2010 11 

2013 12 

2016 13 

2022 13 
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4. Функції та інформаційні продукти ПДС 

ПДС відповідає на понад 400 запитів на рік (див., Рис. 1). Більшість питань надходить від 

членів парламенту та їхніх радників/партійних фракцій. На другому місці – запити від 

ECPRD й інших парламентів. 

Рисунок 1: Кількість запитів, на які відповіла ПДС норвезького парламенту у 2004-2020 

роках – загалом, та з розподілом на категорії замовників.

 

 Запити охоплюють широкий спектр тем, багато з яких стосуються співвідношення 

політичних цілей та політичних засобів. Крім того, часто надходять запити на порівняльні 

дослідження систем різних країн, наприклад, соціального забезпечення, освітньої чи 

кримінальної політики в різних державах. 

 ПДС також розглядає правові питання різного характеру, й іноді допомагає в розробці 

законопроєктів, пропонованих конституційних поправок. Однак, у норвезькій політичній 

системі існує міцна традиція, згідно з якою уряд надає всю відповідну інформацію 

парламенту, серед іншого, й у рамках законотворчого процесу. 

 ПДС також відповідає на питання щодо Європейської економічної зони/Європейського 

союзу. Зростає потреба в оцінюванні обмежень, встановлених законодавством ЄС та 

директивами ЄС щодо національної політики, а також можливості розробки національної 

політики, створення національних законів та постанов у межах, встановлених 

законодавством ЄС та директивами ЄС. 

 Крім відповідей на запити, економісти ПДС також надають рекомендації адміністрації та 

політикам у процесі складання державного бюджету. Деякі дослідники також роблять свій 

внесок у підготовку інформації ЄС/ЄЕЗ для Постійного Комітету в міжнародних справах та 

оборони й цифрового інформаційного бюлетеня ЄС/ЄЕЗ. 

 ПДС публікує декілька статей/звітів на рік під загальною назвою «Перспектива». Див. 

«Перспектива» (доступно тільки норвезькою мовою) на сайті парламенту. 
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https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Administrasjonen/Avdelinger-og-seksjoner/Kunnskaps-og-dokumentasjonsavdelingen/Stortingets-utredningsseksjon/Perspektiv-/
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 Рішення про конфіденційність може бути скасовано, і деякі меморандуми публікуються 

на веб-сайті парламенту. Див Опубліковані меморандуми ПДС (доступно тільки норвезькою 

мовою). ПДС не організовує тренінги чи семінари. 

Варто зазначити, що ПДС не приймає запити щодо виступів/презентацій, перекладу з або 

на іноземні мови, проведення приватних консультацій або вивчення окремих питань, які 

знаходяться на розгляді виконавчої гілки влади або в судах. 

  

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Administrasjonen/Avdelinger-og-seksjoner/Kunnskaps-og-dokumentasjonsavdelingen/Stortingets-utredningsseksjon/publiserte-notater/


 

 

18. ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 

Збори Північної Македонії – однопалатний парламент Республіки Північна Македонія. 

Парламентський інститут –особливий організаційний підрозділ Зборів Республіки 

Північна Македонія, завданням якого є зміцнення та підтримка законодавчої та наглядової 

ролі Зборів12. Парламентський інститут складається з двох відділів, що діють у тісній 

співпраці один з одним. Кожен із відділів має два підрозділи: 

1) Відділ досліджень та аналізу, до складу якого входять: 

1.1. Підрозділ правового аналізу та досліджень; 

1.2. Підрозділ загального аналізу та досліджень. 

2) Відділ освіти, комунікації та бібліотеки, до якого входять: 

 2.1.Підрозділ освіти та комунікації; 

2.2. Підрозділ бібліотеки. 

1. Головні принципи, якими керується ПДС у своїй діяльності. 

 

 Місія Парламентського інституту полягає в тому, щоб проводити своєчасні, об’єктивні, 

незалежні та професійні дослідження й аналітичні огляди, які надають підтримку в 

діяльності Зборів відповідно до Конституції Республіки Північна Македонія, Закону про 

Збори, Регламенту Зборів Республіки Північна Македонія та інших актів13. 

 

2. Заснування ПДС та її правова основа. 

 Парламентський інститут було створено у 2014 році. Мета існування інституту 

викладена у статті 42 Закону про Збори Республіки Македонія («Офіційний вісник 

Республіки Македонія» № 104/2009), де йдеться про те, що ця спеціальна організаційна 

одиниця є дослідницьким центром, який надає своєчасні, об’єктивні та незалежні професійні 

дослідження та аналітичні огляди для депутатів, задля допомоги їм у виконанні 

парламентських функцій. Сфера відповідальності та діяльність Парламентського інституту 

регулюються Правилами роботи та організації спеціальної організаційної одиниці – 

Парламентського інституту № 01-5191/1 від 23.12.2010 та № 01-846/1 від 14.02.2014 року, а 

також Положенням про сферу відповідальності Парламентського інституту № 01-846/2 від 

14.02.2014 року14. 

3. Останні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі та обсягах 

робіт, що відбулися з моменту її заснування до теперішнього часу. 

 Коли Парламентський інститут було створено, на всі заплановані посади набрали 

співробітників відповідно до Правил систематизації робочих місць служб Зборів Республіки 

Північна Македонія. З роками кількість постійно зайнятих дослідників постійно 

скорочується, а наймати нових спеціалістів стає дедалі складнішим. Замість передбачених 

первісним планом 13 дослідників, штат науково-аналітичного відділу наразі налічує 9. 

                                                 
12 Покажчик служб Парламентського інституту, стор. 4, 5.7.2022 
13 Покажчик служб Парламентського інституту, стор. 8, 5.7.2022 
14 Покажчик служб Парламентського інституту, стор. 4, 5.7.2022 
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4. Правовий статус ПДС та її місце в структурі парламенту. 

 

Збори Республіки Північна Македонія є однопалатним парламентом, а Парламентський 

інститут – спеціальна організаційна одиниця у складі Зборів Республіки Північна Македонія, 

завдання якої полягає у зміцненні та підтримці законодавчої та наглядової ролі Зборів. 

5. Інформація про джерела фінансування ПДС. 

 

Парламентський інститут фінансується з бюджету парламенту. 

 

6. Кількість співробітників, їхній статус (статус державного службовця), дані 

про персонал. 

 

 Класифікація Парламентського інституту передбачає 29 робочих місць для 

співробітників із різними профілями освіти (право, економіка, політологія, історія, державне 

управління, інформаційні технології, сільськогосподарські науки, психологія та філологічні 

науки). Співробітники Парламентського інституту проходять суворий відбір при прийомі на 

роботу, який складається із законодавчо встановлених процедур прийому на державну 

службу та додаткових співбесід і тестів, які оцінюють їхній досвід та рівень компетентності, 

необхідних для цих посад. 

7. Послуги та продукти ПДС. 

 До послуг Парламентського інституту належать дослідницькі та аналітичні, освітні та 

інформаційні, а також бібліотечні послуги, які є доступними для всіх депутатів, 

співробітників Парламентської служби та інших користувачів. Парламентський інститут 

проводить своєчасні, об’єктивні, неупереджені експертні оцінки та аналіз (далі: дослідницькі 

роботи) з питань, пов’язаних із повноваженнями Зборів Республіки Північна Македонія, 

визначеними Конституцією Республіки, Законом про Збори, Регламентом Зборів Республіки 

Північна Македонія та ін. актами. 

 Дослідницькі роботи проводяться на підставі поданого заздалегідь запиту на проведення 

дослідницьких робіт або з власної ініціативи Парламентського інституту. На підставі 

поданого заздалегідь запиту на дослідницьку роботу, Парламентський інститут готує короткі 

інформаційні матеріали/підбірки, тематичні, порівняльні, статистичні або хронологічні 

огляди з конкретних питань, що становлять інтерес для користувачів науково-дослідницьких 

продуктів, а також готує детальні інформаційні матеріали, що враховують контекст, вплив 

різних рішень на конкретні цільові групи чи суспільство у цілому.  

 З власної ініціативи Парламентський інститут готує короткі інформаційні 

матеріали/підбірки, які стосуються конкретного акту (законопроєкту, міжнародної угоди та 

угоди, яка підлягає ратифікації або іншого акту), інформаційні документи про соціальні, 

економічні та бюджетні показники в Республіці Північна Македонія та дослідження на 

обрані теми. Ці дослідження публікуються один раз на рік у Збірнику наукових праць, 

складеному за ініціативи Парламентського інституту15. 

Для визначення форми та змісту необхідної йому дослідницької роботи користувач обирає 

один або декілька з наступних варіантів: 

                                                 
15 Водич за услугите на Парламентарниот Институт, страна 7, пристапено на 7.7.2022 [Покажчик служб Парламентського 

інституту, стор. 7, 5.7.2022] 
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 Коротка інформація – коротка відповідь на поставлене питання. 

 Порівняльний аналіз – презентація практик, рішень та досвіду інших країн та їх 

взаємне порівняння. 

 Хронологічний огляд – огляд подій в історичній послідовності. 

 Кількісний аналіз – результати спостереження за конкретним процесом або 

явищем, подання інформації у вигляді числових даних. 

 Тематичний аналіз – вивчення та аналіз взаємозв’язків між певними даними із 

визначеної теми дослідження. 

 Статистичний огляд – відповідь, що базується на відповідній базі статистичних 

даних. 

 Детальні інформаційні матеріали – враховують контекст, вплив різних рішень на 

конкретні цільові групи чи суспільство загалом16. 

8. Роль ПДС у процесі європейської інтеграції (у період підготовки до вступу в 

ЄС). 

  

Відповідно до законодавства, Парламентський інститут не зобов’язаний робити 

висновок щодо перебігу процесу європейської інтеграції, але він готує дослідницькі 

документи про процес європейської інтеграції за запитом депутатів або з власної ініціативи. 

9. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 

 Парламентський інститут не несе відповідальності за надані юридичні консультації та 

цільову допомогу замовникам досліджень, надання інформації, що стосується сфери 

відповідальності інших структур в Парламенті, а також за розробку законів чи поправок. 

Однак, ПДС проводить порівняльний аналіз та створює інші дослідницькі продукти, як за 

запитом депутатів, так і з власної ініціативи, що пов’язані із застосуванням законів та 

процедур у сусідніх країнах, країнах ЄС тощо. 

10. Тренінги та освітні заходи від ПДС. 

 Парламентський інститут надає освітні та інформаційні послуги для наступних груп: 

депутатів, працівників адміністрації парламенту, зовнішніх партнерів парламентських 

фракцій, персоналу офісів у виборчих округах, стажерів та широких кіл громадськості. 

 Ознайомчі сесії та семінари для членів парламенту. Серед освітніх та 

інформаційних послуг, що надаються депутатам, є вступні/ознайомчі сесії для 

нещодавно обраних депутатів. Їх організовують на початку здійснення повноважень 

кожного складу парламенту нового скликання. Вони включають проведення семінарів 

щодо обсягу повноважень парламенту, прав та обов’язків депутатів, законодавчих 

процедур тощо. Також учасникам надаються освітні та інформаційні матеріали. Серед 

подальших заходів для депутатів – тематичні семінари та конференції, що охоплюють 

такі теми, як конституційне право, процедура складання бюджету, європейська 

інтеграція тощо. 

 Тренінги для персоналу Зборів та інших співробітників. Парламентський інститут 

проводить тренінги для співробітників Зборів, зовнішніх партнерів парламентських 

фракцій, персоналу офісів у виборчих округах. Ці заходи проводяться на основі 

оцінки потреб у навчанні, яку ПІ проводить разом із Відділом управління людськими 

ресурсами. 

 Програма стажування. Парламентський інститут реалізовує програму стажування 

при парламенті, у рамках якої стажери набувають практичних знань щодо ролі 

                                                 
16 Покажчик служб Парламентського інституту, стор. 10, 5.7.2022 
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законодавчої гілки влади та законодавчого процесу. Програма передбачає такі стадії: 

набір стажерів, уведення в курс обов’язків, працевлаштування, наставництво та оцінка 

роботи. Програма реалізується у співпраці з Відділом управління людськими 

ресурсами. 

 Просвітницька діяльність та інформування громадськості. Підрозділ освіти та 

комунікації також займається просвітницькою роботою та інформуванням громадян 

щодо діяльності та ролі Зборів. Ця робота включає наступні заходи: організація та 

проведення відвідин парламенту для представників широких кіл громадськості; 

організація та проведення семінарів для викладачів та студентів за темами, 

пов’язаними з конституційною та політичною системою Республіки Македонії, 

зокрема, з роллю та місцем парламенту в політичній системі; інформація про Збори та 

виборчу систему; інформація про законодавчі процедури та ін., а також підготовка 

публікацій та інформаційних матеріалів. Аби успішніше здійснювати виконання своєї 

освітньої місії, Парламентський інститут має сучасний, добре обладнаний освітній 

центр.  

 

11. Статистичні дані про послуги та продукти, які надає ПДС. 

 

 Усього з моменту створення Парламентського інституту було написано 657 наукових 

праць за попередніми запитами. 

 Близько 130 наукових робіт – за власною ініціативою. 

 Було опрацьовано приблизно 546 запитів (заповнення анкет, дослідницькі роботи 

тощо) від ECPRD, IPU та інших замовників. 

 У період 2015-2021 років 3705 учасників взяли участь в освітніх семінарах, 

організованих Парламентським інститутом17. 

 У період 2015-2021 років 34 748 відвідувачів завітали до Зборів18. 

 

12. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

 

Важливим завданням для Парламентського інституту є своєчасне реагування на запити 

депутатів, враховуючи, що в інституті лише 9 дослідників, а депутатів – 120 осіб. Для нас 

також непросто заповнювати всі анкети ECPRD, які надходять до Зборів. Крім того, складно 

реалізувати заплановані тренінги, заходи, майстер-класи та семінари, доки триває криза, 

пов’язана з пандемією COVID-19. 

13.  Інші питання, пов’язані зі створенням, структурою або функціонуванням 

ПДС. 

 

До служб Парламентського інституту також належить сучасна наукова бібліотека. 

Бібліотечні послуги доступні для депутатів, співробітників Зборів, стажерів, зовнішніх 

партнерів парламентських фракцій, персоналу офісів у виборчих округах. Персонал 

відповідає за каталогізацію бібліотечних матеріалів відповідно до багатомовного тезаурусу 

Європейського Союзу (EuroVoc) та адміністрування електронної бази даних бібліотечних 

матеріалів. 

Наукова бібліотека надає такі послуги: 

                                                 
17 Щорічний звіт про діяльність Парламентського інституту у 2021 році, стор. 5, 8.7.2022 
18 Щорічний звіт про діяльність Парламентського інституту у 2021 році, стор. 18, 8.7.2022 
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 Видача матеріалів на руки; 

 Доступ до електронних баз даних бібліотеки; 

 Послуги інформаційно-довідкової служби; 

 Доступ до читального залу наукової бібліотеки. 

Е-Каталог. В електронному каталозі вказані всі книги, які є у бібліотеці. Каталог надає 

можливість проводити пошук у фонді бібліотеці за кількома критеріями, як-от назва, автор, 

рік публікації, а також з використанням дескрипторів/ключових слів багатомовного 

тезаурусу ЄС EuroVoc. За допомогою електронного каталогу користувачі можуть 

резервувати книги, які хочуть отримати на руки. 

Видача матеріалів на руки. Наукова бібліотека зберігає велику колекцію вітчизняної та 

зарубіжної літератури (книги, журнали, газети), яку можна брати додому на період до 30 

днів. На вимогу цей термін може бути подовжено, якщо доступ до матеріалу не просить 

інший користувач. Видані на руки матеріали можуть використовуватися всередині та поза 

читальною залою наукової бібліотеки, за винятком журналів та газет, з якими можна 

працювати лише в читальній залі19. 

Використання електронних баз даних. Спеціально обладнане робоче місце у читальному 

залі Наукової бібліотеки надає доступ до різних електронних баз даних. 

Послуги Інформаційно-довідкової служби. Інформаційно-довідкова служба забезпечує: 

допомогу користувачам під час звернення до електронного каталогу бібліотечних матеріалів, 

електронних баз даних та інших джерел інформації; інформування користувачів про 

наявність матеріалів шляхом регулярного надання списків журналів, газет та нових видань із 

фонду бібліотеки; доступ до списків матеріалів, що зберігаються в бібліотеці, пов’язаних з 

певними галузями або темами20.

                                                 
19 Покажчик служб Парламентського інституту, стор. 16, 5.7.2022 
20 Покажчик служб Парламентського інституту, стор. 17, 5.7.2022 

 



 

 

14. ЧОРНОГОРІЯ 

Парламент Чорногорії є однопалатним законодавчим органом, до складу якого входить 81 

депутат. 

Дослідницький центр Парламентського інституту (ПІ) – парламентська дослідницька 

служба Чорногорії. 

Дослідницький центр ПІ є одним із трьох підрозділів Парламентського інституту, поряд із 

Освітнім центром та Центром бібліотеки, архіву і документації парламенту Чорногорії. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС 

 

 Основними принципами, на яких ґрунтується діяльність Дослідницького центру, є 

об’єктивність, надійність та прозорість. На результати досліджень не впливають особисті 

міркування, вони мають тенденцію об’єктивно представляти факти згідно з принципами 

академічних студіювань. Під надійністю мається на увазі суворе дотримання термінів та 

керівних принципів надання результатів досліджень. Прозорість діяльності центру 

відображає той факт, що всі дослідницькі роботи регулярно публікуються на офіційному веб-

сайті парламенту Чорногорії і, таким чином, є доступними широким колам громадськості 

(проте, у замовника дослідження є можливість відкласти публікацію дослідження терміном 

до трьох місяців). 

2. Заснування ПДС та її правова основа. 

 Бюро бібліотеки та досліджень стало першим окремим підрозділом, який мав 

відношення до досліджень – його було засновано у 2008 році. До кола обов’язків цього Бюро 

не входила публікація будь-яких досліджень. Публікація розпочалася лише у 2010 році після 

реорганізації, коли Відділення досліджень, аналізу, бібліотеки та документації було 

сформовано в окрему організаційну одиницю парламентської служби. Таким чином, 2010 рік 

можна вважати відправним пунктом дослідницької діяльності при парламенті Чорногорії. 

 У 2013 році вищезазначене відділення було модернізовано та перетворено в наново 

сформований Парламентський інститут, що складається з трьох організаційних одиниць: 

Дослідницького центру, Освітнього центру та Центру бібліотеки, архіву і документації. 

Парламентський інститут було створено як одну з трьох секцій, що входять до складу 

Сектору досліджень, документації та ІТ-мережі, який очолює помічник Генерального 

секретаря. 

3. Істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі та обсягах 

робіт, що відбулися з моменту заснування ПДС. 

 

 З 2010 року у роботі Дослідницького центру відбулася низка змін. Здебільшого вони 

стосувалися вдосконалення наявних та створення нових видів дослідницьких інформаційних 

продуктів. Останнім часом найважливішою інновацією став перехід до широкого 

застосування візуалізації у представленні статистичних даних, оскільки співробітники 

Дослідницького центру пройшли навчання в галузі візуалізації даних та подання 

статистичних даних у графічному вигляді. Щодо персоналу, то ДЦ залишається відносно 

невеликим підрозділом, команда якого наразі складається з чотирьох осіб (керівник 

підрозділу та три наукові співробітники), хоча систематизація посад передбачає у складі ДЦ 

загалом сім посад. Організаційні зміни було висвітлено у відповіді на попереднє питання. 



 

 

 

4. Правовий статус ПДС та її місце в структурі парламенту. 
 

 Дослідницький центр є одним із підрозділів, що інтегровані у службу Парламенту 

Чорногорії – це один із підрозділів Парламентського інституту, який є одним із підрозділів 

Сектору досліджень, документації та ІТ-мережі. 

5. Законодавча база, що регулює функціонування ПДС. 

 Головним актом, що регулює роботу Дослідницького центру, є Регламент, а також інші 

відповідні внутрішньодержавні акти, як-от Правила замовлення наукових праць. Статус 

службовців ДЦ визначається законом, який регулює статус працівників громадського 

сектору та державних службовців. 

6. Фінансування ПДС. 

 Оскільки Дослідницький центр є одним із підрозділів у складі організаційної структури 

парламентської служби, йому не надається власного спеціального фінансування, а його 

діяльність фінансується з бюджету парламенту. 

7. Структура ПДС. 

 

 Дослідницький центр не має спеціалізованих відділів через обмеженість штату 

співробітників. Крім керівника Дослідницького центру, в ньому працюють три дослідники, 

які можуть діяти як у команді, так і індивідуально, проте структури із чітко закріпленою 

спеціалізацією не існує через брак людських ресурсів. 

8. Кількість співробітників ПДС та їхній статус (статус державного службовця 

або інший). Дані про персонал. 

 

 Наразі у Дослідницькому центрі працює чотири співробітники, включно із очільником 

відділу. Відповідно до чинної систематизації посад, у Дослідницькому центрі може бути 

максимум сім працівників – керівник підрозділу та шість наукових співробітників. Щодо 

освіти персоналу, то всі дослідники мають досвід роботи в галузі соціальних наук: у штаті 

два політологи, які спеціалізуються на міжнародних відносинах, один лінгвіст та один 

соціолог. 

9. Інформація про порядок призначення Голови ПДС. 

 

 Щодо процедури призначення керівника Дослідницького центру, жодних особливих 

умов для цього не існує, оскільки застосовуються загальні правила найму на роботу 

державних службовців. 

10. Функції та обсяг роботи ПДС. 

 

 Дослідницький центр виконує експертні та інші завдання, пов’язані з наступним: 

складання наукових статей у вигляді коротких інформаційних оглядів чи досліджень з 

обраної теми, огляди статистичних даних у певній галузі, що супроводжуються коментарями 

та ілюстраціями, а саме відповідними таблицями та діаграмами, а також з порівняльними 

оглядами, присвяченими окремим питанням та способам їх врегулювання у різних країнах з 

метою надання допомоги парламентарям у їх роботі; співробітництвом з іншими 

організаційними підрозділами парламентської служби під час підготовки відповідей на 

запити міжнародних організацій, національних парламентів та установ з тем, що належать до 



 

 

компетенції цих організаційних підрозділів; налагодження співпраці з дослідницькими 

службами інших парламентів, державних та інших установ; наданням експертної допомоги 

депутатам, співробітникам парламенту та іншим користувачам при проведенні ними 

самостійних досліджень шляхом звернення до наявних даних та методів пошуку; наданням 

додаткової актуальної інформації у вигляді інформаційних бюлетенів тощо. 

11. Послуги та продукти ПДС. 
 

Правила замовлення та розробки наукових робіт визначають чотири різні види 

інформаційних продуктів: 

 Дослідження – комплексна лінійка інформаційних продуктів із елементами 

порівняльного аналізу, статистичними даними, глосарієм та тематичними 

дослідженнями; 

 короткі інформаційні огляди на обрану тему – це узагальнення великої кількості 

інформації з однієї конкретної теми; 

 загальний огляд статистичної інформації забезпечує візуалізацію статистичних 

даних та подання їх у наочному вигляді; 

 порівняльний огляд аналізує конкретні проблеми та їх вирішення чи методи 

врегулювання у різних країнах. 

 

 Окрім дослідницьких робіт, Дослідницький центр готує коротку спеціальну інформацію 

ad hoc з різних тем за запитом Генерального секретаря або депутатів, опрацьовує всі запити, 

які отримує від мережі ECPRD та публікує щотижневий бюлетень, що містить найважливіші 

новини Європейського Союзу. 

12. Роль ПДС у процесі європейської інтеграції (в процесі підготовки до вступу 

до ЄС). 
 

 Дослідницький центр сам по собі не відіграє активної ролі у процесі європейської 

інтеграції Чорногорії. Однак, він надає інформацію з цієї теми декількома шляхами. Окрім 

дослідницьких робіт, створених на запит депутатів та пов’язаних із питаннями європейської 

інтеграції чи самого ЄС, більшість дослідницьких робіт, які Дослідницький центр виконує за 

запитом, є порівняльними дослідженнями певних тим, що зазвичай охоплюють більшість, 

якщо не всі, держави-члени ЄС. 

 Дослідницький центр також випускає щотижневий бюлетень Новини інституцій ЄС, 

який містить огляд щотижневих новин Європейського парламенту, Європейської комісії, 

Ради ЄС та інших європейських інституцій. 

13. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

 

 Робота Дослідницького центру має консультативний характер, оскільки депутати 

зазвичай роблять замовлення на проведення досліджень із тих питань, які наразі 

перебувають у центрі уваги під час законодавчих дебатів. Парламентарі просять у таких 

дослідженнях здійснити порівняльний аналіз різних можливих моделей. Окрім того, 

дослідницькі роботи, проведені за власною ініціативою Дослідницького центру, зазвичай 

стосуються питань, які будуть розглядатися під час майбутніх сесій парламенту або 

обговорення річної програми роботи уряду. 

 

 

 



 

 

14. Тренінги або семінари від ПДС. Інформація про інші освітні заходи. 

 

Дослідницький центр не організовує тренінги чи семінари, оскільки його головна 

функція полягає у задоволенні запитів депутатів на проведення досліджень. Такою 

діяльністю займається переважно відділ кадрів парламенту.



 

 

15. ФІНЛЯНДІЯ 

Едускунт – парламент Фінляндії. Парламент Фінляндії є однопалатним. З його організаційною схемою можна ознайомитися за посиланням. 

Структура Апарату Парламенту визначається Регламентом Апарату Парламенту, який затверджується Пленумом Парламенту. 

«Tietopalvelu» (шведською – Utredningstjänsten; англійською – Research Service) – парламентська дослідницька служба (ПДС) Фінляндії. 

1. Головні принципи діяльності ПДС 

 надавати звіти, аналіз, розрахунки, оцінку впливу та різноманітну довідкову інформацію депутатам, парламентським фракціям, 

помічникам депутатів та посадовим особам парламенту; 

 надавати неупереджену, незалежну інформацію; 

 адаптувати розклад до потреб клієнтів. 

2. Дата заснування ПДС та правова основа створення. 

 

Заснована у 1956 році. На той час Дослідницька служба входила до складу бібліотеки; рішення було ухвалено керівником бібліотеки. 

 

3. Істотні міни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до 

теперішнього часу. 

В 1975 році ПДС увійшла до складу Центрального апарату парламенту; зараз ПДС є підрозділом Департаменту інформації та комунікацій 

(разом з Бібліотекою та Бюро інформації парламенту). 

4. Фінансування ПДС. 

Фінансування ПДС здійснюється з бюджету парламенту. 80% становлять витрати на персонал, решта – придбання ліцензійного доступу до 

баз даних, витрати на навчання, відрядження тощо. 

5. Структура, штат співробітників та їхній статус. 

Штат співробітників – 11 осіб: чотири економісти, два юристи, один фахівець із соціальної політики та політики в галузі охорони здоров’я, 

чотири спеціалісти з державного управління, історії та громадських наук. Команда, яка спеціалізується на економіці держави, складається із 

чотирьох економістів. Усі співробітники є парламентськими службовцями. 

https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/organisaatio


 

 

6. Порядок призначення Голови ПДС. 

Усі вакансії заповнюються шляхом розміщення публічного оголошення та проведення конкурсу. 

7. Послуги та продукти ПДС.  

 Аналіз та звіти на різні теми (за запитом). 

 Аналіз економічного впливу, розрахунки, аналіз та звіти з економічних питань (за запитом). 

 Обговорення історії питання та брифінги з різних тем, залежно від потреб клієнтів. 

 Перевірка фактів. 

 Порівняльні дослідження (країни ЄС, європейські, ін. країни). 

 

8. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

ПДС може надавати додаткові відомості та інформаційну підтримку депутатам та фракціям. У Фінляндії урядові законопроєкти 

містять значну вступну частину, комітети парламенту мають дуже широкі права на отримання інформації від міністерств та інших 

державних установ, комісії заслуховують доповіді експертів тощо. ПДС також надає послуги фракціям, які генерують нові політичні 

ідеї та беруть участь у підготовці до вирішення політичних питань. 

9. Загальні статистичні дані. 

Близько 1000 – 1500 запитів на рік. Обсяг виконання запитів є різним. 

10. Найбільші виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

Питання двостороннього зв’язку, кращого контактування з клієнтами, для розуміння того, яка саме інформаційна підтримка їм потрібна.  

11. Інші питання, пов’язані зі створенням, структурою або функціонуванням ПДС. 

 

Відповідно до інформації від ПДС Фінляндії, кожен парламент потребує ПДС, яка добре функціонує. ПДС Фінляндії починала з досить 

обмеженими ресурсами, але їм вдалося переконати своїх замовників у тому, що їх послуги варті витрачених на них ресурсів. ПДС 



 

 

фокусувалася на тому, щоб підвищити ступінь своєї спеціалізації, тобто, набрати дослідників з академічною освітою та досвідом 

дослідницької роботи. Ми також вважаємо, що парламенту потрібні власні ресурси, аби він мав можливість проводити незалежні 

дослідження. В інакшому випадку парламент може потрапити у залежність від інформації, наданої органами виконавчої влади. 

  



 

 

16. СЛОВЕНІЯ 

Словенський парламент – двопалатний парламент, що складається з Національних зборів (нижня палата) та Національної ради (верхня 

палата з «обмеженими повноваженнями»). [Згідно з Конституцією, єдиним представницьким органом словенської нації є Національні 

збори (словенською Državni zbor). Водночас, Національна рада (словенською Državni svet) має конституційне завдання представляти 

конкретні соціальні групи. На відміну від нижньої палати – Національних зборів, Рада не обирається безпосередньо населенням. Члени ради 

представляють різні групи інтересів суспільства і обираються спеціальною колегією виборців на п’ятирічний термін – прим. перекладача]. 

Дослідницький відділ Національних зборів – Парламентська  дослідницька служба Словенії. 

1. Головні принципи роботи ПДС. 

Незабаром після заснування Дослідницький відділ сформував принципи своєї роботи, які є важливими та актуальними орієнтирами для 

нього дотепер. Серед них: 

 Взаємозв’язок із законодавчими проєктами: послуги, що пропонуються Дослідницьким відділом є доступні 

всім депутатам. Мета надання послуг:  допомогти членам парламенту в виконанні їхньої головної функції – 

законодавчої, та контролі за її виконанням. 

 Політична неупередженість: дослідження розглядають будь-яку актуальну тему з усіх можливих позицій. Це 

важлива особливість наукового підходу Відділу: висвітлити все розмаїття різних аспектів досліджуваного 

питання, різні умоглядні висновки та підходи до проблеми й варіанти її вирішення (де іноді інституційне 

рішення взагалі є невідомим). 

 Професіоналізм: Відділ застосовує наукові методи та послідовно цитує використані джерела. Різні 

альтернативні варіанти представлені без надання переваги жодному з них, що дає депутатам можливість 

розглянути всі наявні альтернативи публічної політики. 

 Подання інформації, що відповідає меті та потребам Національних зборів та замовника: дослідницькі 

роботи готуються за запитом. Надана інформація має відповідати потребам депутатів, що виникають у рамках 

законодавчого процесу. 

 Актуальність та своєчасність інформації: документи готуються своєчасно та у відповідному форматі; 

 Довіра, конфіденційність та публічність: ім’я замовника, який надсилає запит на дослідницьку роботу, є 

конфіденційною інформацією та не розкривається в документі. Документ готується для одного депутата, та всі 

статті оприлюднюються на веб-сайті Національних зборів (також, в інтрамережі). Відповідно до Правил 

подання запиту й підготовки наукових статей, замовник може вимагати відтермінування публікації наукової 

статті на строк до 1 місяця. 



 

 

 Взаємодія з професійними та науковими установами та доступ до максимально великої кількості баз 

даних: Дослідницький відділ використовує різні джерела інформації. Важливою є співпраця з фахівцями, які 

задіяні у різних міністерствах та наукових установах, парламентських комітетах, а також поширення інформації 

щодо конкретних питань та запланованих проєктів. 

 Безперервне навчання: співробітники Дослідницького відділу мають можливість постійно навчатися, 

приділяючи особливу увагу опануванню іноземних мов. 

 

2. Дата заснування ПДС та правова основа її створення. 
Бюро досліджень (було перейменоване на «Дослідницький відділ» у 2004 р. після зміни класифікації посад, що призвело до створення 

більшого Бюро досліджень та документації, до якого наразі входить Дослідницький відділ та Відділ документації та бібліотеки) було 

засновано 1 квітня 1998 року21. Він був створений відповідно до чинної на той час Постанови про організацію та роботу служб 

Національних зборів (правовий акт Національних зборів) та Правил організації та класифікації посад служб Національних 

зборів (правовий акт, виданий Генеральним секретарем Національних Зборів). Відповідно до чинних тоді правил, Бюро досліджень і 

документації очолював помічник Генерального секретаря, який призначався Генеральним секретарем. 

 

3. Віхи розвитку Дослідницького відділу: 

1. 1992 – вперше з’являється ідея про створення Дослідницького відділу: проєкт Трансформація Зборів Словенії та модернізація 

процесів прийняття рішень. 

2. 1996 – 1998 – програма Phare. 

3. 1997 – Постанова про організацію служб Національних зборів. 

4. 1 квітня 1998 року – Створення Бюро досліджень та документації. 

5. Травень 1998 року – Ознайомча поїздка співробітників Бюро досліджень (3 тижні в Бундестазі у Бонні). 

6. 5 жовтня 1998 року – З’являються правила обробки запитів у Бюро досліджень. 

                                                 
21 У травні 1998 року співробітники Дослідницького відділу разом з очільником відділу та головою Відділу документації та бібліотек взяли участь у тритижневій ознайомчій поїздці до 

парламентської дослідницької служби Бундестагу Німеччини (у м. Бонн), де пройшли навчання, необхідне для ведення самостійної дослідницької роботи. Це була остання частина 

програми Phare 1996, покликаної підсилити процес модернізації Національних зборів (Phare надавала підтримку службам країн «молодих демократій»). Програма надавала технічну або 

професійну допомогу новим парламентам, які впроваджували демократію та сучасне державне управління, а також пропонували фінансову допомогу, виплачуючи заробітну плату 4 

дослідникам протягом 1 р. 



 

 

7. 2004 рік – Зміни в класифікації посад, чинній організаційній структурі. 

8. 2012 рік – Нові правила подання запитів та підготовки наукових статей (зокрема, актуалізація електронних форм запитів та наукових 

статей). 

9. 2015 рік – Незначні зміни у правилах подання запитів та підготовки наукових робіт. 

10. 2021 – Відтепер акцент робиться на інфографіці та іншому візуальному контенті. 

4. Істотні зміни в структурі ПДС, кількості її співробітників, статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до 

теперішнього часу. 

Правилами організації та класифікації посад служб Національних Зборів передбачалося, що Бюро досліджень готує експертні оцінки щодо 

питань, які розглядаються Національними Зборами, їхніми робочими органами та службами, зокрема, проводить порівняльні дослідження 

конкретних законодавчих рішень, регламенту, статусу депутатів, функціонування парламентів тощо. 

Спочатку в штаті Бюро було 8 осіб, серед яких – керівник відділу та помічник з адміністративних питань. Двоє співробітників мали ступінь 

доктора філософії, один – ступінь магістра, інші – вищу освіту. Пізніше штат збільшився до 10 осіб. Проте, різноманітність «освітніх 

профілів» та високий рівень знань співробітників було збережено, що дозволило адекватно та якісно охопити всі галузі.  

5. Правовий статус ПДС та її місце у структурі парламенту. 

Як підрозділ Національних Зборів, Дослідницький відділ має той самий правовий статус, що й інші організаційні підрозділи парламенту. 

Спочатку відділ був самостійною організаційною одиницею, відокремленою від Секретаріату Національних Зборів. У 2004 році новою 

Постановою про внутрішню організацію, посади та звання служб Національних зборів було запроваджено певні організаційні зміни. У 

Секретаріаті було створено дві структури, а саме Оперативний відділ Національних Зборів та Бюро досліджень та документації, до якого 

увійшли два відділи – Дослідницький відділ (колишнє Бюро Досліджень) і Відділ документації та бібліотеки.22 

Рис. Організаційна структура служб Національних Зборів. 

                                                 
22 Відділ документації та бібліотеки був спочатку частиною Інформаційного відділу.  



 

 

 

6. Законодавча база функціонування ПДС. 

5 жовтня 1998 року були затверджені Правила роботи із запитами, які надходять до Відділу наукових досліджень. Ці Правила 

визначають порядок роботи Відділу, види запитів, їх публікацію тощо. Пізніше Правила були замінені Інструкцією щодо поводження із 

запитами на наукові дослідження та роботи із запитами, а у 2015 році – Інструкцією з приймання запитів та оформлення наукових праць. 

Хоча істотних змін у змісті правил не відбулося, коригування були необхідні задля того, щоб відповідати новій організаційній структурі 

Національних зборів, запровадженій в 2004 р., а також визначати пріоритетний порядок підготовки наукових праць та процедуру 

електронного документообігу. 
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зборів 
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Офіс Голови 
Національних зборів 

Служби  
фракцій депутатів 

Секретаріат  
(представник Генерального секретаря) 

Директорат  
(директор - представник Генерального 

секретаря) 

Законодавчо-правова 
служба (Голова) 

Відділ зв’язків із 
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секретаря 

Оперативний відділ 
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Дослідницький відділ 
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Відділ матеріалів 
та пошти 
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Сервіс друку 
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7. Фінансування ПДС. 

Кошти на діяльність Дослідницького відділу (зарплатня та матеріальні витрати) надаються з бюджету, призначеного для фінансування 

Національних зборів. Те саме стосується всіх служб Національних зборів. 

8. Cтруктура ПДС. 

В Дослідницькому відділі працює дев’ятеро осіб, включно зі керівником відділу. Внутрішнього організаційного поділу на окремі підрозділи 

немає. 

На момент свого заснування та початку діяльності Дослідницький відділ визначив такі напрями досліджень: 

 економіка, фінанси, оподаткування, міжнародні економічні відносини, сільське господарство; 

 соціальні системи (соціальний захист, праця, сім’я, освіта, наука, охорона здоров’я, спорт, культура); 

 правові та політичні системи; 

 охорона навколишнього середовища; 

 міжнародні відносини та міжнародні організації. 

 

9. Кількість співробітників, їхній статус (наприклад, державного службовця), загальні дані про персонал. 

Наразі, окрім керівника Бюро досліджень та документації, керівника відділу досліджень (обидва мають магістерський ступінь) та помічника 

з адміністративних питань, до штату ПДС входять такі спеціалісти: два юристи, які склали іспит на посаду адвоката, три економісти, 

політолог, соціолог, психолог. Майже всі працівники мають ступінь магістра наук. Всі спеціалісти є державними службовцями. Командний 

підхід – важлива особливість роботи відділу. Також, велика увага приділяється володінню іноземними мовами, оскільки було би практично 

неможливо підготувати порівняльні дослідження без гарного знання мов інших країн (насамперед, англійської, німецької та французької, 

нерідко також є потрібною італійська та іспанська мови). Умовою прийому на роботу до Дослідницького відділу є володіння трьома 

іноземними мовами, зокрема англійською – на високому рівні. 

10. Порядок призначення Голови ПДС. 

Керівник відділу досліджень призначається Генеральним секретарем. 

 

11. Функції та обсяг роботи ПДС. 



 

 

До сфери діяльності відділу досліджень належать: 

 підготовка наукових праць; 

 підготовка звітів (піврічних, річних та підсумкових) про роботу Національних зборів; 

 заповнення анкет міжнародних організацій (ECPRD та ін.); 

 співпраця з іншими організаційними підрозділами при підготовці певних публікацій та наповненні веб-сайту Національних Зборів; 

 інші проєкти (публікації, інформаційні листки, інфографіка). 

12. Послуги та продукти  ПДС. 

Дослідницька діяльність здебільшого складається з наступного: 

 Підготовка дослідницьких робіт за запитом Національних Зборів та їх робочих органів (хоча Національні Збори ще не подавали 

запитів на дослідницькі роботи), парламентських фракцій, окремих депутатів та Генерального секретаря Національних Зборів; 

 підготовка наукових праць на власний розсуд персоналу Відділу, тобто, дослідження, проведені з власної ініціативи. Практично 

це означає обрання теми, роботу з нею й доведення результатів до відома учасників законодавчого процесу. 

За своєю формою наукові роботи поділяються на наступні: 

 DP - документація з анотаціями (вибрані місця з документів, інформації, розміщеної на сайтах та з інших джерел з короткими 

анотаціями змісту); 

 PO - дані (розсилка комплексних даних); 

 IN - загальна інформація – короткий огляд з обраної теми; 

 PP - порівняльний огляд (огляд ситуації у різних державах-членах ЄС та інших країнах); 

 AN – дослідження-аналіз (поглиблене вивчення певного питання). 

Крім наукових робіт, Дослідницький відділ у співпраці з іншими організаційними підрозділами Національних Зборів готує звіти про 

роботу Національних Зборів, інші публікації, хронологію подій, що відбуваються в Національних Зборах, а також інфографіку 

(інформаційні листки). 



 

 

Дослідницький відділ також робить свій внесок у підготовку відповідей на міжнародні опитувальники (зокрема відповідаючи на частину 

запитів ECPRD).. 

13. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

Основним інформаційним продуктом Дослідницького відділу є порівняльні огляди нормативних актів країн-членів ЄС. Відповідно до 

Регламенту Національних зборів, «при поданні законопроєкту необхідно надати порівняльний аналіз предмета регулювання у 

щонайменше трьох державах-членах ЄС». 

У випадках, коли законопроєкти вносяться депутатами, вони часто ґрунтуються на дослідницьких роботах (PP – порівняльні огляди). 

14. Тренінги, семінари, інші освітні заходи від ПДС. 

ПДС Словенії не організовує такі навчання. 

 

Дослідницькі роботи (нижня частина стовпчика), річні звіти про роботу не за 
запитом (середня частина стовпчика), дослідницькі роботи за запитом (верхня 

частина стовпчика) 

 



 

 

Умовні позначення: сірий = дослідницькі роботи; помаранчевий = річні звіти про роботу не за запитом; синій = дослідницькі роботи за 

запитом. 

До дослідницьких робіт за запитом зазвичай відносяться також відповіді на запити ECPRD та заповнення інших анкет. 

15. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

Цифровізація підготовки річних звітів про роботу Національних зборів та інших робочих процесів, розробка інфографіки та візуальних 

продуктів.  



 

 

17. СЕРБІЯ 

Народні збори – однопалатний парламент Республіки Сербія. 

Бібліотека Народних Зборів Республіки Сербія - Парламентська дослідницька служба Сербії. 

1. Функції та мандат Бібліотеки Народних Зборів.  

 Основна функція Бібліотеки Народних Зборів Сербії полягає в тому, щоб сприяти роботі депутатів та Народних Зборів, надаючи 

різноманітну інформацію та публікації, необхідні в їхній діяльності. Бібліотека Народних Зборів є спеціалізованою закритою бібліотекою. 

Громадськість туди не допускається. Сторонні користувачі для доступу до фондів та послуг бібліотеки повинні отримати дозвіл на роботу 

від Генерального секретаря Народних Зборів. У цьому випадку користувачі можуть попрацювати в читальній залі Бібліотеки, яка 

знаходиться на першому поверсі будівлі Народних зборів (Площа Ніколи Пашича, 13). 

Відповідно до Положення про внутрішню організацію та класифікацію посад Народних Зборів Республіки Сербія, Бібліотека Національних 

зборів є відділом Законодавчого сектору. 

Обслуговування бібліотеки забезпечують чотири бібліотекарі та шість наукових співробітників. 

2. Приміщення бібліотеки. 

Приміщення бібліотеки було спеціально спроектовано під час зведення будівлі Народних зборів у 1901 році. Після завершення 

будівництва, у 1936 році було остаточно складено офіційний розклад, визначено призначення та назву приміщення, де зараз знаходиться 

Бібліотека та читальна зала (приміщення № 17). Окрім приміщень у головній будівлі на площі Ніколи Пашича, 13, в розпорядженні 

Бібліотеки є офіси 140-142 у будівлі Народних зборів, що на вулиці Краля Мілана, 14. 

3. Фонди Бібліотеки. 

 Фонди Бібліотеки Народних Зборів були сформовані з фондів Бібліотеки Народної Скупщини Королівства Югославія, яка в 1918 році 

(на момент об’єднання [мається на увазі об’єднання сербів, хорватів і словенців, що, власне, й створило Королівство Югославія, чи, як його 

офіційно називали у 1918-1929 роках, «Королівство сербів, хорватів і словенців» – прим. перекладача]) успадкувала фонди Бібліотеки 

Народної Скупщини Князівства та Королівство Сербія, що існували з 1889 року [Королівство Сербія було утворено з князівства Сербія після 

коронації князя Мілана IV Обреновича у 1882 році – прим. перекладача]. Найстарішою частиною бібліотечних фондів є книги, що належали 

Міністерству внутрішніх справ Королівства Сербія, а потім Президії Ради міністрів, у складі якої було Центральне прес-бюро разом із 

бібліотекою. 



 

 

Фонди бібліотеки становлять близько 60 тисяч видань сербською та іноземними мовами в галузях права, історії, політики, 

юриспруденції, економіки, статистики, соціології, філософії. Також наявна багата колекція енциклопедій, словників, тезаурусів. 

Найціннішою є добірка стенограм, які велися з початку існування парламентської діяльності Сербії та сусідніх країн. До цієї колекції 

увійшли: 

 протоколи Сербської Народної Скупщини з 1859 по 1918 роки; 

 стенограми парламенту та сенату Хорватії, Славонії та Далмації з 1861 по 1912 роки; 

 стенограми Парламенту Королівства Далмація з 1876 до 1908 року; 

 стенограми Національних зборів Чорногорії з 1906 до 1914 року; 

 стенограми парламенту Боснії та Герцеговини з 1910 по 1914 роки; 

 стенограми Народної Скупщини Королівство сербів, хорватів і словенців з 1918 по 1939 роки; 

 стенограми першої та другої сесій Антифашистського віче народного визволення Югославії (АВНВЮ); 

 стенограми засідань парламенту соціалістичної Югославії з 1945 року та інші стенограми до сьогоднішнього 

дня. 

 Бібліотека має в своєму розпорядженні цінну колекцію рукописних оригінальних стенограм засідань Скупщини Королівства Сербії, які 

проходили з 1914 по 1918 роки в Ніші та на Корфу; друкований збірник найстаріших законів нашої країни; колекцію з 98 рідкісних та 

старовинних книг вісімнадцятого та дев’ятнадцятого століть, комплекти офіційних паперів з 1921 року до теперішнього часу; добірки 

офіційних вісників з 1945 року до теперішнього часу, Офіційні вісники колишньої Югославії з 1945 по 1992 роки, а також періодичні 

видання (газети та журнали) сербською та іноземними мовами, які бібліотека збирає з 2000 року. 

 Колекція містить конституції, закони і збірники законів та указів, що свідчать про бурхливу сербську історію. Серед найцінніших 

публікацій – перша сербська конституція, відома як Стрітенський статут 1835 року, та Конституція Князівства Сербія 1838 року, відома як 

едикт султана (Гаті-шериф) [Едикт (Гаті-шериф) султана Махмуда II проголошував, серед іншого, автономію Князівства Сербія – прим. 

перекладача]. 

 Каталог електронної бібліотеки доступний на веб-сайті Національної бібліотеки Сербії (Віртуальна бібліотека Сербії) за посиланням). 

Також, Бібліотека приєдналася до системи міжбібліотечного абонементу видань Національної бібліотеки Сербії. 

4. Дослідницька діяльність Бібліотеки. 

Шість кваліфікованих наукових працівників займаються аналітичною та дослідницькою діяльністю. Дослідницькі матеріали складаються 

або з ініціативи самого дослідника, або на запит Голови та Заступника Голови Народних зборів, Генерального секретаря, Заступника 

Генерального секретаря, лідера парламентської фракції, члена парламенту, керівника сектору, керівника відділу чи секретаря робочого 

органу. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=CHDB&bls=SPC&id=1517271869670630.


 

 

Користувачі можуть отримати такі послуги Дослідницької служби: 

 порівняльний огляд; 

 аналітичне дослідження; 

 інформація про результати опитувань/оглядів; 

 загальна інформація. 

На веб-сайті Народних зборів, починаючи з 2008 року, постійно публікуються порівняльні дослідження, з якими можна ознайомитися за 

посиланням. 

Дослідники готують інформаційні довідники з історії питання для законодавчих пропозицій у вигляді короткого порівняльного огляду, що є 

частиною «Пояснювальної інформації», яку Бібліотека складає спільно з Департаментом європейської інтеграції та секретаріатами комітетів. 

Завдяки співпраці з дослідницькими службами національних парламентів та міжнародних організацій, зокрема з Європейським центром 

парламентських досліджень та документації, фахівці Бібліотеки Народних зборів стежать за сучасними тенденціями щодо обміну знаннями, 

необхідними у парламентській діяльності. 

Запит на проведення дослідження подається завідувачу бібліотеки у встановленій формі, яка є частиною Інструкції з подання запитів на 

дослідження до Бібліотеки Народних Зборів та розміщена на сайті Народних Зборів за посиланням. 

5. Години роботи Бібліотеки. 

Бібліотека працює у будні з 8.30 до 16.30 та під час сесій Народних зборів, до кінця сесії. 

Джерела із фондів бібліотеки видаються на руки у строк, що не перевищує 30 днів. Сторонні користувачі не можуть забирати з собою будь-

які матеріали. Їм дозволено працювати лише в читальній залі. Видання, що мають особливе історичне значення, а також старовинні та 

рідкісні книги доступні лише у читальній залі бібліотеки.  

http://www.parlament.rs/народна-скупштина/организација-и-стручна-служба/библиотека-народне-скупштине.1505.html
http://www.parlament.rs/народна-скупштина/организација-и-стручна-служба.1515.html


 

 

18. ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА 

Федеральні збори – парламент Чеської Республіки  

Парламентський інститут (ПІ) (Parlamentní institut) – парламентська дослідницька служба Чеської республіки. 

1. Головні принципи, якими керується у своїй діяльності ПДС. 

Діяльність Парламентського інституту будується на засадах неупередженості, конфіденційності, авторитетності та ясності, акуратності, 

доступності, своєчасності та актуальності. Однак, немає офіційного внутрішнього керівництва, яке б викладало та пояснювало ці принципи. 

Вони є частиною звичайної роботи Парламентського університету. Керівники та дослідники стежать за їх дотриманням у своїй повсякденній 

роботі. 

Для довідкової інформації див. «Посібник з парламентських досліджень палат парламентів»23. 

2. Дата заснування та правова основа функціонування ПДС. 

Парламентський інститут було засновано рішенням пленуму Федеральних Зборів [Федеральні збори – двопалатний парламент 

Чехословаччини, припинив діяльність 31 грудня 1992 року при розділі країни – прим. перекладача] ще на початку 1990-х років. Тоді було 

висунуто парламентську ініціативу щодо створення відділу, відповідального за експертну підтримку депутатів, здебільшого, в галузі 

економіки та права. 

У виборчий період 1990-1992 років в структурі Апарату Федеральних зборів було створено Парламентський інститут (входив до Апарату до 

весни 1993 р.). Положення §98 Регламенту Федеральних зборів Чеської та Словацької Федеративної Республіки обумовлювало, що 

Парламентський інститут виконує «завдання інформаційного, експертного та навчального органу Федеральних Зборів»24. 

У квітні 1993 року Парламентський інститут як підрозділ парламентського управління було передано під управління Палати депутатів 

(перша палата парламенту новоствореної Чеської Республіки [друга палата – Сенат – не була сформована до 1996 року, попри те, що його 

існування передбачене Конституцією Чехії, чинною з 1993 року – прим. перекладача]). Палата депутатів ухвалила новий Регламент 

процедури у 1995 році; у ньому є лише дві статті, що регулюють діяльність парламентської адміністрації, яку формально було названо 

Канцелярією Палати депутатів. Регламент процедур передбачає, що Канцелярія Палати депутатів встановлює свій Організаційний 

                                                 
23 https://www.parliament.uk/business/publications/research/parliamentary-research-handbook/  
24 Закон № 56/1991 Зб. про регламент Федеральних зборів. 

https://www.parliament.uk/business/publications/research/parliamentary-research-handbook/


 

 

регламент, що діятиме, як збірка внутрішніх правил. Діяльність Парламентського інституту регулюється згідно з Організаційним 

регламентом Канцелярії Палати депутатів25. 

3. Істотні зміни в структурі ПДС, кількості співробітників, статусі та обсягах робіт, що відбулися з моменту заснування до 

теперішнього часу. 

Упродовж існування Парламентського інституту спостерігається поступове зростання кількості експертів (з 4-6 осіб у 1990-ті рр. до 24 

дослідників-експертів у 2022 році). Істотна зміна у структурі Парламентського інституту відбулася у 2005 році, коли Інститут був поділений 

на три взаємопов’язані відділи, які активно співпрацюють один з одним: Відділ загального аналізу, Відділ у справах ЄС, Відділ комунікації 

та освіти. Ця трансформація була викликана необхідністю надання експертної допомоги Комітету з європейських справ у процесі 

обговорення європейського законодавства у національному парламенті держави-члена ЄС – після вступу Чехії до ЄС. 

4. Правовий статус ПДС та її місце у структурі парламенту.  

Парламентський інститут є підрозділом Канцелярії Палати депутатів. Його діяльність та інші положення, пов’язані з Парламентським 

інститутом, регулюються Організаційним регламентом Канцелярії Палати депутатів (див. нижче неофіційний переклад англійською мовою). 

Парламентський інститут також виконує деякі завдання для Сенату (другої палати парламенту). 

Ст. 17 

Парламентський інститут 

Парламентський інститут має статус відділу Канцелярії та виконує науково-інформаційні завдання та є навчальним центром для Палати, її 

органів, депутатів та Канцелярії. 

При виконанні цих завдань, зокрема: 

 (1) Відділ загальних досліджень 

а) самостійно обробляє або передає інформацію, проводить аналіз та комплексні дослідження для потреби Палати, її органів, посадових осіб, 

депутатів та Канцелярії, а також, у взаємодії з відділом інформатики Канцелярії, зберігає ці дані в інформаційній системі Палати 

представників, зокрема: 

- регулярно публікує інформацію про економічну та соціальну ситуацію для потреб народних депутатів; 

                                                 
25 Детальну історію Парламентського інституту, будь ласка, див. на веб-сторінці https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/ 

https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/


 

 

- надає Палаті, її органам, посадовим особам, депутатам та канцлерам консультаційні та інформаційні послуги в галузі парламентаризму та 

конституційного права; 

- надає консультаційні та інформаційні послуги в галузі зовнішньої політики, зокрема загальної зовнішньої політики, політики безпеки та 

спільної політика безпеки та оборони ЄС; 

- співпрацює з відділом у справах Європейського Союзу у процесі аналізу політики Європейського Союзу; 

b) підтримує контакти з дипломованими фахівцями парламентів інших країн, насамперед, із зарубіжними парламентськими науковими 

центрами та передає оброблювану ними інформацію; 

c) співпрацює при виконанні завдань з науковими установами, університетами та іншими організаціями та експертами, діє у співпраці з 

ними, зокрема у проєктах парламентської співпраці з метою розвитку; 

d) у співпраці з Департаментом інформації та освіти організовує для депутатів тренінги з питань парламентаризму, роботи Канцелярії, 

реалізації мандата депутата та з інших питань діяльності у цій галузі. 

Завдання, що їх викладено у пунктах а) та d), за дорученням керівника Канцелярії, виконуються Парламентським інститутом також для 

Сенату, його органів, посадових осіб, сенаторів та Канцелярії Сенату. 

 (2) Відділ у справах ЄС 

а) надає інформацію про політичні документи, правові норми та політику Європейського Союзу, проводить аналіз та всебічне вивчення цих 

документів; 

b) опрацьовує довідкові матеріали, необхідні для прийняття рішень Комітетом у європейських справах, іншим компетентним комітетом або 

для прийняття рішення Палатою депутатів під час здійснення аналізу дій уряду у європейських справах відповідно до Ст. 109a Закону про 

Регламент Палати депутатів; 

c) у співпраці з Комітетом у європейських справах регулярно готує Огляд документів Європейського Союзу, який потім подає до уваги 

органів Палати та громадськості; 

d) опрацьовує документи для попередніх консультацій щодо урядових законодавчих пропозицій для Комітету у європейських справах; 

e) на запит комісії оцінює відповідність законопроєктів законодавству ЄС; 



 

 

f) через постійного представника Палати при Європейському Парламенті надає інформацію про діяльність Європейського Парламенту та 

інших інституцій ЄС. У співпраці з Департаментом спільних досліджень підтримує взаємні контакти між парламентами з питань ЄС; 

g) у співпраці з Відділом комунікації та освіти, з Відділом загального аналізу та з окремим відділом кадрів Канцелярії забезпечує навчання 

депутатів, співробітників Управління у європейських справах. 

 (3) Відділ комунікації та освіти 

a) спільно з іншими організаційними підрозділами Канцелярії розробляє концепцію зв’язків Палати з громадськістю, представляє 

Консультативній раді та керівнику Апарату щорічний план концепції зв’язків Палати з громадськістю, зокрема план видавничої діяльності; 

b) забезпечує видавничу діяльність Палати представників та Управління; у межах цієї діяльності забезпечує публікацію періодичних видань, 

інформаційних та агітаційних матеріалів, що стосуються Палати представників та її органів, забезпечує публікацію професійних та 

навчальних видань та матеріалів, що стосуються Палати або її органів чи Канцелярії, здійснює зазначену діяльність у співпраці з 

відповідними організаційними підрозділами Канцелярії; 

c) готує документи та вирішує завдання, що пов’язані із засіданнями, зборами та тими питаннями, що допускаються рішеннями 

Консультативної ради відповідно до Ст. 24, 

d) забезпечує інформаційне висвітлення функціонування Палати представників та її органів (наприклад, її процедур, законодавчого процесу, 

розгляду петицій тощо); 

e) забезпечує підготовку та проведення екскурсій Палатою громад для громадськості та спеціалістів, а також їхнє документування; 

f) проводить просвітницько-популяризаційні заходи для населення та фахівців (лекції, семінари, тренінги, курси, екскурсії для фахівців); 

g) від імені Палати представників є кореспондентом Європейського центру парламентських досліджень та документації. 

5. Інформація про фінансування ПДС. 

Для Канцелярії Палати депутатів виділено особливу статтю бюджету в межах державного бюджету (стаття 302 бюджету26). У межах цієї 

статті не передбачено спеціальне фінансування – окрема стаття бюджету, згідно з якою кошти виділялися б конкретно на потреби 

Парламентського інституту. 

                                                 
26 https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=324  

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=324


 

 

6. Інформація про кількість співробітників, їхній статус. 

Зі списком експертів та співробітників можна ознайомитись на веб-сторінці Парламентського інституту27. Здебільшого, в Парламентському 

інституті працюють юристи, які спеціалізуються на галузях конституційного, публічного, міжнародного та приватного права, а також 

політологи, економісти та історики. 

7. Інформація про порядок призначення Голови ПДС. 

Керівник Парламентського інституту призначається та звільняється з посади Генеральним секретарем. Призначенню передує процедура 

відбору. 

8. Послуги та продукти ПДС. Опис продуктів. 

Усі інформаційні матеріали, що публікуються Парламентським інститутом, наведені нижче у таблиці видів інформаційних продуктів. 

Суворого визначення видів інформаційних продуктів немає. 

Відділ 
загального 
аналізу 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
 
Порівняльно-
аналітичні 
дослідження 

ВІДПОВІДІ НА 
ЗАПИТИ 
 
Короткі та 
лаконічні 
відповіді на 
запити 
(завдання) з 
досліджень від 
депутатів 

КОРОТКІ ОГЛЯДИ 
 
Дослідження з 
останніх тем та 
проблем 

МОНІТОРИНГ 
 
Покажчики 
економічного 
стану 

МІГРАЦІЯ 
 
Останні події у 
галузі 
міграційної 
політики ЄС 

 ОГЛЯД CFSP  
 
Огляд останніх 
змін у CFSP/IR 
[Спільній 
зовнішній та 
безпековій 
політиці 
ЄС/Міжнародних 

ЄВРОЗОНА+ 
 
Останні зміни в 
економічному 
управлінні ЄС 

КОРОТКІ ОГЛЯДИ 
З МЗ/ЗП 
 
Короткі огляди з 
питань 
міжнародних 
зв’язків та 
зовнішньої 
політики 

ЛЕКЦІЇ 
 
 
Палата 
депутатів, Сенат, 
Делегації 

 

                                                 
27 https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=44  

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=44


 

 

зв’язках] 
      

Відділ у 
справах ЄС 

ОГЛЯДИ 
Перевірка 
відповідності 
неурядового 
законодавства 
законодавству ЄС 

КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 
Попередні 
консультації 
щодо урядових 
законопроєктів 

ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА 
ЄС 
Законодавчі 
документи ЄС 

ЗВІТИ 
Порядок денний 
Європейського 
парламенту 

КОРОТКІ 
ОГЛЯДИ 
Короткі бізнес-
огляди 
діяльності 
комітетів 

      

Відділ 
комунікації та 
освіти 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР 
 
Широке 
інформування 
громадськості 
про діяльність 
Палати депутатів 
та екскурсії 

ECPRD 
 
 
Листування з 
ECPRD 

 

ЛЕКЦІЇ 
 
 
Палата депутатів, 
Сенат, широка 
громадськість 

ВИДАВНИЧА 
СТРАТЕГІЯ 
 
Інформаційні 
листки про 
Палату депутатів 
та законодавчий 
процес 

ПРОТОКОЛИ 
 
Зустрічей, 
конференцій, 
семінарів 

 

За додатковою інформацією Див. веб-сторінку Парламентського інституту, де представлені найпопулярніші дослідницькі матеріали, що 

містять роз’яснення28. За винятком відповідей на запити депутатів, матеріали досліджень також доступні на веб-сторінці Парламентського 

інституту (чеською мовою) 29. З анотаціями англійською можна ознайомитися в електронній парламентській бібліотеці V430. 

9. Роль ПДС в процесі європейської інтеграції (у період підготовки до вступу до ЄС). 

Парламентський інститут – це єдиний підрозділ Палати депутатів, який надає експертні дослідження у справах ЄС та з правової концепції 

ЄС Acquis communautaire (EU Acquis). Парламентський інститут так само виконував ці завдання у період перед приєднанням до 

Європейського Союзу (період асоціації 1996–1998 років, а також період, коли Чеська Республіка була кандидатом на вступ до ЄС у 1998–

2004 роках). 

10. Роль та вплив ПДС на законодавчий процес. 

                                                 
28 https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/analyses/  
29 https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw  
30 https://www.v4dplplus.eu/pi-studies-363  

https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/analyses/
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Дослідницька діяльність Парламентського інституту безпосередньо не впливає на законотворчий процес. Проте, Відділ у справах ЄС 

забезпечує перевірку неурядових законопроєктів (тобто законопроєктів, запропонованих депутатами, Сенатом та регіональними зборами) на 

відповідність acquis ЄС31. Ці перевірки мають проводитись ще до початку розгляду законопроєкту. 

11. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

Парламентський інститут організовує тренінги та семінари як для депутатів, так і для громадськості. 

На початку кожного періоду роботи парламенту нового скликання депутатам, парламентським партійним фракціям та комітетам 

пропонуються ознайомчі семінари. Ці семінари охоплюють теми парламентаризму, законодавчого процесу, депутатського мандату. Окрім 

того, Парламентський інститут також організовує семінари, що присвячені різним галузям політики та парламентської взаємодії (наприклад, 

питання зовнішньої політики та ролі Комітету у закордонних справах, питання оборонної політики, бюджетної політики тощо). 

Парламентський інститут також організовує семінари для громадськості (переважно для учнів середніх шкіл, їхніх вчителів та студентів 

університетів). Семінари присвячуються загальним темам, пов’язаним із парламентаризмом, виборчою та політичною системою Чеської 

Республіки. 

12. Найбільші виклики, що постають перед ПДС сьогодні. 

Парламент є автономною інституцією, яка віддзеркалює соціальні та політичні зміни та відповідає на виклики в режимі реального часу. 

Проблеми, з якими стикається парламент, також стосуються і парламентської дослідницької служби. Перед Парламентським інститутом 

стоять завдання у короткостроковій, середньостроковій, та довгостроковій перспективах. 

Завдання у короткостроковій перспективі: на рівні керівництва, Парламентський інститут має передбачати, які теми потребують 

опрацювання (провівши дослідження) для використання одержаних результатів у майбутньому; збалансувати робоче навантаження та 

щоденне планування розподілу завдань для виконання всіх вимог та дотримання термінів; щодня допомагати у дослідницькому процесі всім 

дослідникам; дотримуватися принципу відповідності видів інформаційних продуктів інтересам депутатів. 

Завдання у середньостроковій перспективі: реагування на питання, що виникають перед парламентом, висвітлення нових актуальних і 

важливих тем (наприклад, дослідження бюджетних питань); поступове підвищення досвіду та навичок дослідників шляхом систематичних 

тренінгів. 

                                                 
31 https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/analyses/#opinionsoncompatibilitywitheulawandpreliminaryconsultations  
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Завдання у довгостроковій перспективі: підтримка якісного рівня дослідницького процесу; розвиток персоналу, формування і 

підтримання на належному рівні навичок і здібностей.  



 

 

19. ГРЕЦІЯ 

 Наукова служба парламенту Греції32 - парламентська дослідницька служба Греції.  

1. Правова основа існування служби  

Наукову службу Парламенту Греції засновано Регламентом Парламенту Греції. Відповідно до статті 65, пункт 5 Конституції Греції33: 

«Статутом може бути передбачено створення при Парламенті наукової служби задля сприяння йому в законодавчій діяльності». 

Щодо основних принципів, а також правової бази та статусу наукової служби парламенту, можна ознайомитися з відповідними 

статтями Статуту парламенту: 

ЧАСТИНА П’ЯТА 

НАУКОВА СЛУЖБА ПАРЛАМЕНТУ 

Стаття 160 

 

1. До складу служби входять: a) наукова рада Парламенту; b) перше управління наукових досліджень; c) друге управління 

наукових досліджень; d) управління наукового керівництва. 

 

2. Члени Вченої ради та всі управління Наукової служби Парламенту при виконанні своїх обов’язків користуються повною 

незалежністю та діють виключно відповідно до загальних принципів та правил науки. 
 

3. Вчена рада підпорядковується безпосередньо Голові Парламенту. За сприяння управління наукового керівництва, голова Вченої 

ради здійснює наукове керівництво всіма управліннями наукових досліджень, управлінням парламентської бібліотеки, управлінням 

бібліотеки Бенакіос, де зберігаються колекції видань політичних діячів, а також управлінням інформатики і нових технологій. 

Керівник Вченої ради надає інформацію Голові та Вченій раді щодо питань, що належать до сфери її повноважень. 

 

4. Повноваження адміністративного керівництва наукової служби належать Голові парламенту, який має право делегувати їх. Те 

ж саме стосується повноважень, описаних у статті 3 § 1 розділу e Спеціальних правил внутрішнього розпорядку бібліотеки 

Парламенту (Урядовий вісник 753B΄/18.12.1985) та повноважень, описаних у статтях 88 та 90 § 1, розділ c) про Внутрішній 

Регламент Парламенту (Частина B' - Персонал). 

 

                                                 
32 https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/    
33 Ви можете ознайомитися з текстом Конституції Греції англійською мовою за цим посиланням: 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf  
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5. Парламентський нагляд за бібліотекою Парламенту здійснюється комітетом відповідно до статті 46 § 4 Регламенту. Комітет 

надає на розгляд Голові парламенту всі заходи, які вважатиме за необхідне вжити задля раціональної та ефективної роботи 

бібліотеки. 

 

Вчена рада 

Стаття 161 

 

1. Вчена рада Парламенту складається з дев’яти членів, один із яких є професором університету в галузі конституційного 

права та має досвід роботи в сфері парламентського права та виконує обов’язки Керівника ради. Рада також складається з 

професора публічного права, професора приватного права, професора європейського права, професора кримінального права, 

професора політології, професора економіки, професора статистики та професора інформатики. Перші троє членів мають бути 

професорами першого ступеня. 

 

Вчена рада скликається під головуванням її Керівника або на пленарному засіданні, або на засіданнях окремих секцій. Склад 

секцій визначається Головою парламенту за пропозицією голови ради. 

 

2. Керівник і члени вченої ради призначаються Головою Парламенту та наймаються на контрактній основі відповідно до 

приватного права на повну або неповну ставку безвідносно до загальних або спеціальних положень трудового чи іншого 

законодавства, насамперед, пункту 12 Ст. 65 Регламенту служби парламенту (частина В «Персонал»). Пункт 2 Ст. 64 та пункти 

7, 8 та 9 Ст. 65 Регламенту служби Парламенту (частина B «Персонал») реалізуються відповідно. Припинення дії вищевказаного 

договору допускається з тих причин, з яких допускається звільнення постійного складу робочого персоналу Парламенту. 

 

3. Посади президента та членів вченої ради дозволено поєднувати з юридичною практикою або з обійманням посад членів 

професорсько-викладацького складу університетів. 

 

4. До сфери обов’язків вченої ради належать: a) організація, контроль та вивчення результатів досліджень і робіт 

управління наукових досліджень, управління інформатики та нових технологій та управління бібліотеки. У межах виконання цього 

обов’язку протягом перших двох тижнів кожної сесії рада коротко викладає теми предметного вивчення та досліджень, які потім 

подаються Голові парламенту на затвердження. Після закінчення кожної сесії рада надає відповідні звіти; b) нагляд за 

бібліографічним оновленням бібліотечного фонду. Замовлення радою або її керівником книг або іншої друкованої продукції [для 

поповнення фондів], яке здійснюється після схвалення Головою парламенту; c) організація семінарів для управлінь, що входять до 

складу наукової служби парламенту; d) рекомендації щодо вибору керівників відділів та науково-дослідного персоналу в управліннях 

наукових досліджень; e) нагляд за дослідницькими публікаціями служби; f) рекомендації щодо співпраці з відповідними 



 

 

дослідницькими відділами інших парламентів і міжнародних організацій та систематичний моніторинг їхньої діяльності у галузі 

порівняльних досліджень. 

 

До сфери обов’язків Керівника вченої ради входять: а) доручення членам вченої ради розглядати відповідні звіти щодо 

законопроєктів та законодавчих пропозицій; б) координація співробітництва різних управлінь, які входять до складу наукової 

служби парламенту. 

 

5. Голова Парламенту своєю ухвалою може накласти на вчену раду інші відповідні обов’язки. 

 

Управління наукових досліджень 

 

Стаття 162 

 

a. Рішеннями Голови Парламенту у складі першого та другого управління наукових досліджень засновуються та призначаються 

такі відділи: a) перший відділ юридично-технічної розробки законопроєктів та законодавчих пропозицій; b) другий відділ 

юридично-технічної розробки законопроєктів та законодавчих пропозицій; c) відділ парламентських досліджень та розробок; 

d) відділ досліджень у європейських справах; e) відділ міжнародних та оборонних досліджень; f) відділ економічних та 

екологічних досліджень; g) відділ документації; h) відділ парламентської історії; j) секретарський відділ. Начальник кожного 

відділу відповідає за координацію його діяльності, за виконання вказівок Ради та надає Раді рекомендації щодо всіх питань, 

які стосуються служби. 

 

b. Начальники управлінь та вищеназваних восьми відділів, а також наукові співробітники, що працюють у них, та спеціальні 

наукові співробітники призначаються на свої посади після опублікування повідомлення про укладення контракту, в якому 

вказується необхідна наукова кваліфікація. За рішенням Голови Парламенту, особи, які на момент опублікування цього 

Регламенту вже є керівниками та науковими співробітниками, обіймають ipso jure [автоматично, у силу самого закону] 

відповідні посади. Відповідне повідомлення про укладення контракту публікується щонайменше у двох щоденних афінських 

газетах. Вчена рада оцінює та перевіряє наукову кваліфікацію кандидатів, їхню дослідницьку роботу, а також їхні особливі 

дані та подає спікеру парламенту відповідну рекомендацію щодо відбору. Пункти 2 і 3 попередньої статті набувають 

чинності для призначення на посади співробітників, згаданих у цьому пункті. Призначення здійснюється рішенням Голови 

Парламенту. На членів управління наукових досліджень положення випадку (j) параграфа 2 статті 2 закону 2530/1997 у 

чинній редакції поширюється. 

 

c.  До сфери обов’язків управлінь наукових досліджень входять: а) наукова допомога, насамперед, у галузі порівняльного 

правознавства та юридично-технічна допомога Парламенту у виконанні його законодавчої та парламентської роботи; б) 



 

 

систематичний моніторинг обговорень у Парламенті, а також збір та аналіз даних щодо його роботи; в) вивчення 

парламентських звичаїв та практики грецького парламенту; г) проведення досліджень та внесення пропозицій щодо 

вдосконалення організації служб та діяльності Парламенту; д) моніторинг роботи міжнародних парламентських 

конференцій, інформування Парламенту про теми, які на них висвітлюються, та надання необхідної наукової підтримки 

відповідним парламентським делегаціям Грецького Парламенту [на цих конференціях]; f) моніторинг роботи конференцій 

Європейського Союзу та конференцій міжнародних організацій, інформування Парламенту про теми, які на них 

висвітлюються, надання необхідної наукової підтримки відповідним парламентським делегаціям Грецького Парламенту [на 

цих конференціях]; g) співробітництво з сектором програмування, вивчення та досліджень «Фонду Грецького парламенту 

«За парламентаризм та демократію».   

 

4. Голова Парламенту своєю ухвалою може накласти на управління наукової служби інші відповідні обов’язки, пов’язані із 

забезпеченням роботи Парламенту. 

 

5. За рішенням Голови Парламенту дослідники управлінь наукових досліджень можуть обіймати посади в парламентських 

комітетах, з метою сприяння більш якісному юридично-технічному опрацюванню законопроєктів та законодавчих пропозицій або з 

метою надання будь-якої наукової підтримки. Науковці надають інформацію за запитами голів комітетів із конкретних питань. 

 

6. Міністерства, державні служби, організації місцевого самоврядування, університети, науково-дослідні інститути, 

публічні бібліотеки та всі інші юридичні особи державного сектору зобов’язані надавати будь-яку інформацію або дані, необхідні 

для роботи наукової служби парламенту. 

 

7. У тримісячний термін зі дня набрання чинності цим Регламентом Голова Парламенту своєю ухвалою, після погодження з 

вченою радою, видає спеціальні правила внутрішнього розпорядку наукової служби. Ця публікація здійснюється відповідно до статті 

49 Регламенту (Частина Б'), згідно з якою положення статей 160-163 цього Регламенту можуть бути змінені або доповнені 

правилами внутрішнього розпорядку. Правила внутрішнього розпорядку наукової служби можуть бути доповнені або змінені 

аналогічними ухвалами, які публікуються в «Урядовому віснику». 

 

8. В управліннях наукових досліджень передбачено 48 (сорок вісім) посад. Працівники призначаються на посади відповідно до 

безстрокових договорів приватного права. Науковці управлінь наукових досліджень, яких збираються прийняти на роботу, повинні 

мати ступінь доктора наук з предмета, у галузі якого вони збираються працювати. Ухвалою Голови Парламенту та за 

рекомендацією вченої ради визначається розподіл вищезгаданих посад у відділах управлінь. Пункти 2 та 3 попередньої статті 

регламентують обіймання посад та їхній службовий статус. Для задоволення можливих службових потреб Голова Парламенту за 

рекомендацією вченої ради може змінити кількісний склад працівників у відділах наукових досліджень. Голова за рекомендацією 

вченої ради може також переводити наукових співробітників з одного відділу до іншого, або ж з управління в управління. 



 

 

 

9. а) Для забезпечення роботи вченої ради передбачаються такі посади: 2 (дві) посади спеціальних наукових співробітників, 

яких наймають на роботу за відкритим договором приватного права. Кандидатам повинен мати вищу освіту у галузі, в якій вони 

працюватимуть. Одна (1) посада секретаря, якого наймають на роботу за відкритим договором приватного права. Кандидат 

повинен мати досвід роботи у бібліотечній організації. 

 

б) Тридцять дві (32) посади спеціальних науковців передбачаються в управліннях наукових досліджень. Кандидати мають 

бути прийняті на роботу за відкритим договором приватного права та повинні мати вищу освіту у галузі, в якій вони 

працюватимуть. Спеціальні наукові співробітники розподіляються у відділи управлінь наукових досліджень відповідно до 

рекомендацій вченої ради та за ухвалою Голови парламенту. З метою технічного та наукового сприяння роботі парламентських 

комітетів у кожний комітет має бути призначено до двох (2) наукових співробітників, що спеціалізуються у галузях компетенції 

комітету. 

Положення пункту 8 застосовуються щодо працівників, згаданих у цій статті. 

10. Інші працівники апарату Парламенту можуть звертатися та бути призначені в управління наукових досліджень 

відповідно до їх кваліфікації та вимог, які пред’являються щодо посад, які обіймаються. З метою приведення роботи парламенту у 

відповідність до вимог сучасних технологій, вчена рада може організовувати для співробітників апарату парламенту спеціальні 

семінари. 

 

Стаття 162А 

 

За рекомендацією Керівника вченої ради та за ухвалою Голови парламенту, парламент може доручити науково-дослідним 

центрам та науковим установам приватного чи державного сектора проведення наукових чи дослідницьких робіт, передбачивши 

також відповідну винагороду за це. 

 

2. Фінансування ПДС. 

 

Оскільки наукова служба є частиною парламенту, все фінансування здійснюється з бюджету парламенту Греції. Щодо 

структури Наукової служби, то, як ви можете побачити, ознайомившись із відповідними статтями Регламенту Парламенту або 

сторінкою сайту, вона виглядає наступним чином: 

 Вчена рада 



 

 

 1-е управління наукових досліджень: 

 

 I відділ законодавчого опрацювання законопроєктів та законодавчих пропозицій: 

 

а) Здійснює наукове опрацювання законопроєктів та законодавчих пропозицій для пленуму, постійних комісій та 

канікулярних секцій [коли грецький парламент на канікулах, частина законодавчої роботи та парламентського 

контролю здійснюється канікулярною секцією. Кожна канікулярна секція складається з однієї третини всіх членів 

парламенту – прим. перекладача] відповідно до положень статті 162 пар. 3 підпункту а' і 92 Регламенту 

Парламенту (Розділи та пункти щодо парламенту). 

 

b) Здійснює наукове опрацювання законопроєктів, що виносяться на голосування, за допомогою ad hoc 

[спеціальних] процедур, які застосовуються для затвердження судових або адміністративних кодексів відповідно 

до статті 76 пар. 6 Конституції та статті 111 Регламенту Парламенту (Розділи та пункти щодо парламенту). 

 

 Відділ парламентських досліджень та студій: 

а) Проводить парламентські студії та готує загальні та експертні дослідження, приділяючи особливу увагу 

інституційній ролі парламенту, його організації, його діяльності і справам, а також парламентським звичаям і 

традиціям Греції та інших країн світу. Загальні дослідження та студії проводяться відповідно до щорічної 

програми, яку розробляє Вчена рада та затверджує Голова. Щодо спеціальних досліджень та опитувань, то вони 

призначені для відповіді на питання щодо роботи парламенту, які може поставити Голова та/або парламентські 

фракції. Окремі депутати (за умови схвалення Голови) також можуть вносити пропозиції щодо проведення таких 

досліджень; 

 

b) Постійно інформує депутатів і надає їм актуальні дані про роботу закордонних парламентів та 

міжпарламентських конференцій шляхом складання звітів, які оцінюються Вченою радою та доводяться до відома 

Голови; 

 

c) Забезпечує відвідування семінарів з парламентської діяльності та підготовку до конференцій, внесених до 

планів Вченою радою і схваленим Головою; 

 

d) підтримує контакти з центрами документації та досліджень (наприклад, ECPRD) для підтримки наукової 

та парламентської діяльності Грецького парламенту. 

 

 Відділ економічних, екологічних та технологічних досліджень: 



 

 

 

а) Є обізнаним з економічними та екологічними подіями, що відбуваються на практиці чи інституційно на 

національному, європейському та глобальному рівнях. Департамент готує звіти, які надсилає до Вченої ради, щоб 

тримати парламент у курсі. Вчена рада оцінює доповіді та надсилає їх Голові; 

 

б) Надає необхідну наукову підтримку депутатам та парламентським комітетам, зокрема Спеціальному 

постійному комітету з охорони навколишнього середовища та Спеціальному постійному комітету з досліджень 

та технологій. 

 

 Відділ документації: 

Даний відділ збирає та обробляє дані про парламентські засідання та роботу парламенту загалом. Крім того, у 

співпраці з Управлінням інформаційних та нових технологій, Управлінням стенографії та протоколів парламенту 

та Управлінням протоколів комітетів, Відділ документації також оновлює тематичну базу даних, що містить усі 

відомості, щодо діяльності Пленуму, парламентських комітетів та канікулярних секцій. 

 

 2-е управління наукових досліджень: 

 II відділ законодавчого опрацювання законопроєктів та законодавчих пропозицій: 

 

а) Готує наукові роз’яснення щодо законопроєктів та пропозиції для обговорення на пленумі, на засіданнях 

постійних парламентських комісій та канікулярних секцій відповідно до положень статті 162 пар. 3 § а' і 92 

Регламенту Парламенту (Розділи та пункти щодо парламенту); 

 

b) Готує наукові роз’яснення законопроєктів про ратифікацію міжнародних договорів або протоколів щодо тих 

ділянок, де нове законодавство про ратифікацію містить положення, що доповнюють положення первісного 

тексту договору або протоколу, які таким чином буде ратифіковано. 

 

 Відділ досліджень у європейських справах: 

a) Забезпечує відвідання конференцій у країнах ЄС та Європи, а також засідань, що проводяться на 

європейському рівні, та готує звіти для Наукової ради для належного інформування парламенту. Вчена рада 

оцінює доповіді та надсилає їх Голові; 

 

b) Надає наукову підтримку депутатам, парламентським комітетам та делегаціям, європейським агентствам, 

парламентам та комітетам на підставі офіційного рішення Голови. За згодою Голови також надає аналогічну 

підтримку депутатам Європарламенту; 



 

 

 

c) Надає спільну наукову підтримку Комітету у європейських справах та постійним комітетам, аби тримати 

їх у курсі законодавчої роботи ЄС, а також створює огляди проєктів нормативних актів ЄС відповідно до статті 

41B Регламенту. 

 

 Відділ міжнародних та оборонних досліджень: 

a) Відстежує роботу міжнародних організацій, міжнародних парламентських конференцій та парламентських 

засідань парламентів, які не є членами ЄС, а також готує звіти для Наукової ради з метою інформування 

парламенту. Вчена рада оцінює доповіді та надсилає їх Голові; 

 

b) На підставі рішення Голови надає наукову підтримку депутатам та парламентським делегаціям у 

міжнародних організаціях та на наукових засіданнях, а також у парламентах країн, що не входять до ЄС; 

 

c) Відстежує та вивчає міжнародні події щодо зовнішньої політики та оборонної стратегії Греції, 

співпрацюючи для цього з відповідними міністерствами та відомствами; також переглядає міжнародну пресу та 

відповідні бібліографічні довідники і надає наукову підтримку Постійному комітету парламенту у закордонних 

справах, Генеральному управлінню міжнародних відносин та комунікації, а також делегаціям парламенту в 

міжнародних організаціях, на конференціях та в іноземних парламентах. Відділ направляє свої звіти та 

дослідження Голові. 

 Секретаріат обох управлінь наукових досліджень (у складі Наукової служби парламенту Греції) 

 Управління наукового керівництва 

 Відділ наукової документації та контролю: 

Департамент веде облік наукової діяльності управлінь досліджень, інформаційних технологій та нових технологій, 

бібліотеки, бібліотеки Бенакіоса та фондів колекцій політичної спадщини. 

 Відділ парламентської історії: 

Департамент за ухвалою Голови або за дорученням Керівника Наукової ради проводить огляди та готує 

дослідження з історії та практики роботи грецького парламенту і конституції, а також може проводити 

порівняльні дослідження з парламентських та конституційних питань. 

 



 

 

3. Кількість співробітників, їхній статус. Загальні дані про персонал. 

 

Загалом, чисельність співробітників Наукової служби складає 60 осіб. Як уже згадувалося, Вчена рада34 складається із (9) дев’яти 

членів, не враховуючи керівника Вченої Ради. Тридцять (30) співробітників є науковцями, а решта 21 – службовці апарату 

парламенту. З 60 співробітників 38 мають юридичну освіту.  

4. Порядок призначення Голови ПДС. 

Стаття 161, розділ 2: 

 «2. Керівник та члени наукової ради призначаються Головою Парламенту та наймаються за контрактом приватного права з 

повною або неповною зайнятістю без прив’язки до загальних чи спеціальних положень трудового чи іншого законодавства, перш за 

все до пункту 12 статті 65 Регламенту служби парламенту (частина В «Персонал»). Пункт 2 статті 64 та пункти 7, 8 та 9 

статті 65 Регламенту апарату Парламенту (частина B «Персонал») застосовуються відповідно. Припинення дії згаданого 

контракту допускається з тих самих причин, через які допускається звільнення постійного складу робочого персоналу Парламенту». 

Вчена рада: 

а) за запитом Керівника надає висновок про призначення начальників управлінь та відділів наукової служби; 

б) наглядає за публікаціями, підготованими науковою службою; 

в) організовує та проводить семінари для управлінь наукової служби; 

г) вносить пропозиції та робить рекомендації щодо співпраці з іншими відповідними або подібними до них службами та 

відомствами інших парламентів чи міжнародних організацій та відстежує їхню роботу з метою проведення порівняльних 

досліджень. 

 

Вчена рада проводить засідання – чи то пленарні засідання, чи то засідання секцій, за розпорядженням Голови парламенту 

або Керівника вченої ради. Секції можуть бути двох видів: із 5 або з 6 членів. Голова Вченої ради може за рішенням Спікера, за 

сприяння Управління наукового нагляду, курувати роботу Управління бібліотеки, Управління бібліотеки Бенакіоса та фондів 

колекцій політичної спадщини, Управління інформатики та нових технологій, з подальшим наданням короткої доповіді Голові та 

Вченій раді. 

 

                                                 
34 «Наукова рада складається з 10 членів, разом із її керівником, та підпорядковується безпосередньо Голові парламенту. Керівник повинен мати ступінь професора університету, який 

спеціалізується на конституційному праві та має досвід роботи у галузі парламентського права. До складу членів входять професор публічного права, професор приватного права, 

професор європейського права, професор кримінального права, професор політології, професор економіки, професор статистики, професор інформатики та експерт з міжнародних 

відносин. Перші дев’ять членів мають бути дійсними або ні професорами першого ступеня, тимчасом як десятий член може бути високопоставленим державним службовцем або 

співробітником, незалежно від того,чи він або вона все ще займає свою основну державну посаду». Для отримання додаткової інформації перейдіть за цим посиланням (англійською 

мовою): https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/Epistimoniko-Symvoulio  

https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/Epistimoniko-Symvoulio


 

 

 Також, Див. Ст. 162, розділ 3 Регламенту Парламенту. 

 

Керівник вченої ради: 
а) надсилає до управління наукових досліджень копії законопроєктів та законодавчих пропозицій, які Голова подає до 

Наукової служби для законодавчого опрацювання та які згодом розглядаються Керівником; 

 

b) Вивчає та рецензує або доручає іншим членам Вченої ради вивчити та рецензувати наукові звіти щодо законодавства, які 

підготували співробітники Наукової служби та спеціальні співробітники, а також вивчає та рецензує інші звіти, дослідження та 

огляди, що надсилаються управліннями наукової служби до Вченої ради, або пише за ними звіт; 

в) Доповідає або просить іншого члена Вченої ради зробити доповідь щодо будь-якого питання, яке входить до компетенції 

Вченої ради; 

d) Координує спільну роботу дослідників та контролює перебіг наукових робіт та досліджень, що їх проводить управління у 

складі наукової служби парламенту Греції. 

Зокрема, у статті 74, пункт 1 Конституції Греції йдеться про наступне : 

«1. Кожний законопроєкт чи пропозиція закону має супроводжуватися пояснювальною запискою; до того, як його буде 

представлено Пленуму або секції Парламенту, його можна передати задля законодавчого опрацювання до наукової служби, 

зазначеної у пункті 5 статті 65, як тільки цю службу буде засновано відповідно до Регламенту». 

 

Крім того, у статті 92 Регламенту грецького парламенту про передачу документів до Наукової служби парламенту для 

юридично-технічного опрацювання йдеться про наступне: 

 

 

 

“Стаття 92 

 

1. Законопроєкти та законодавчі пропозиції можуть бути передані до Наукової служби для нормативно-технічного 

опрацювання відповідно до положень пункту 5 статті 65 Конституції та статті 162 Регламенту. 

 

2. Законопроєкти та законодавчі пропозиції передаються до наукової служби після внесення відповідної пропозиції 

компетентного комітету на розгляд Голові Парламенту або без такої пропозиції. 

 



 

 

3. Наукова служба опрацьовує з юридично-технічного боку текст законопроєкту чи законодавчої пропозиції у термін, 

встановлений Головою Парламенту. Служба готує відповідний звіт зі своїми зауваженнями. 

 

4. Звіт наукової служби друкується та надається депутатам не менш, як за два дні до відповідного засідання комісії. 

 

5. Подання законопроєктів та законодавчих пропозицій до Наукової служби, а також неподання службою звіту та 

закінчення терміну його подання не перешкоджають внесенню цих законопроєктів та законодавчих пропозицій у порядок денний або 

їхньому обговоренню упродовж відповідних дебатів. 

 

5. Тренінги або семінари від ПДС. Інші освітні заходи. 

Ці завдання знаходяться у сфері обов’язків Відділу освіти та навчання Управління людських ресурсів та навчання, який 

організовує всі тренінги та семінари, що їх проводять у грецькому парламенті. Щодо навчання парламентських службовців, то 

Відділ може організовувати семінари спільно з Національним центром державного управління та місцевого самоврядування. У 

багатьох випадках та залежно від теми семінару лектором може бути член наукового персоналу Наукової служби. 

6. Найбільші виклики, що постають перед ПДС. 

У випадках термінових законопроєктів науковий персонал має обмежений час для їх детального опрацювання та підготовки 

необхідних звітів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

1. Парламентські дослідницькі служби та їх актуальність сьогодні. 

 

Ефективність парламентських дослідницьких службах є вже давно визнаною у країнах Європи, Канаді та США. За умов над-стрімкого 

процесу глобалізації й зростання ролі медіа, потреба в аналізі інформації та перевірці фактів, як і в підтримці депутатського корпусу в 

умовах роботи з великими обсягами інформації, є безумовною. Незалежні, спеціалізовані парламентські дослідницькі служби сьогодні 

постають як інституційно-виправдані і слугують маркером розвитку парламенту. На сторінці Дослідницької Служби Європейського 

парламенту можна зустріти вираз, що окреслює місію Служби коротким виразом-заголовком «Empowering through knowledge», що означає 

«уповноважувати за допомогою знань», та показує тісний зв'язок своєї роботи з роботою народних обранців, наголошує на важливості знань 

у вимірі здійснення владних повноважень та політики. Класичною функцією ПДС є надання різноманіття продуктів та послуг, що 

підкріплені спеціалізованою експертизою, яка простягається на всі сфери публічної політики. Ключова мета ПДС: розширити можливості та 

підсилити ефективність парламентаріїв, допомогти їм у процесі пошуку найкращих альтернатив публічної політики, а, отже, найкращих 

рішень для суспільства, зміцнити роль і вплив парламенту як політичного інституту. 

  

2. Поширені моделі дослідницьких служб. 

 

Як правило, дослідницькі служби країн Європи входять до структури апарату парламенту, тобто її адміністрації, окремим підрозділом. 

Двопалатні парламенти (наприклад, Польщі, Бельгії, Австрії), як правило, мають свої дослідницькі служби (або спрощені підрозділи на 

кшталт ПДС) у кожній палаті парламенту. Іноді, парламентська бібліотека здійснює функції дослідницької служби парламенту (Бібліотека 

Народних Зборів Сербії, відомим прикладом є Бібліотека Палати Громад Великобританії, бібліотеки Палати представників Бельгії та  

Федерального парламенту Бельгії та ін.). Дослідницька служба Угорщини може слугувати прикладом ПДС що еволюціонувала від 

підрозділу, який займався довідково-бібліографічного обслуговуванням до ПДС сучасного формату. Здебільшого, парламентські бібліотеки 

Європи втрачали свою актуальність та, за сприяння адміністрацій парламентів, переформовувались у ПДС сучасного зразка. Також, 

парламентські бібліотеки часто залишаються в структурі ПДС окремим підрозділом, наприклад, як у парламентах Латвії, Румунії та Пн. 

Македонії (бібліотека входить до структури ПДС). Існують служби, що структурно не підпорядковані адміністрації парламенту. Наприклад, 

унікальним є досвід ПДС Литви, яка підпорядкована Президії, найвищому керівному органу Сейму Литви. До його складу входить 5 

парламентаріїв від різних політичних сил. Іншою непересічною моделлю є ПДС Греції, що постає цілісною науковою структурою. ПДС 

Греції має Вчену раду, яка, серед різних завдань, виконує функцію нагляду за незаангажованістю ПДС, два управління наукових досліджень 

та набір спеціалістів з конституційного права, парламентського права, політології, економіки, статистики, інформатики.  

 



 

 

3. Типові функції та продукти дослідницьких служб. 

 

Зазвичай, ПДС сконцентровані на порівняльно-правових дослідженнях (Литва, Норвегія, Бюро польського Сейму). З відповідей ПДС 

Австрії помітно, що країна відводить значну роль правовим дослідженням, парламентському праву, правовій оцінці, адже в галузі 

парламентського права відділ Публічного права та законодавства ПДС Австрії готує законопроєкти від імені голови Національної ради – 

нижньої палати парламенту. ПДС Греції також має окремий напрям по законодавчим дослідженням. Типовими продуктами розглянутих у 

довіднику служб, є статистичні огляди, інфографіки, порівняльні аналізи, порівняльні дослідження та огляди, дослідження міжнародного 

досвіду. Вірменію варто згадати як країну, що серед своїх функцій вказала пост-законодавчий контроль. В тих ПДС країн світу, де зберігся 

підрозділ бібліотеки, як правило, надаються хронологічні огляди (Пн. Македонія), послуги з бібліографії, доступ до видань. В Румунії, серед 

функцій ПДС, – експертні консультації, а також робота по обміну інформацією з науково-дослідницькими установами та університетами, 

забезпечення доступу парламенту до експертної  інформації.  

 

4. Типові вимоги до працівників та їхній правовий статус . 

Найпоширенішими напрямами спеціалістів ПДС є правознавство, європейське та міжнародне право, конституційне право. У залежності 

від того, які напрями та відділи ПДС є пріоритетними, статус працівника може бути вищим або нижчим, як і кваліфікація. Крім знання 

законодавства, деякі країни, зокрема, Угорщина, у своїх вимогах наполягають на обов’язковості знання англійської мови. Переважно всі 

служби розглянутих країн надають своїм співробітникам статус державного службовця (Молдова, Румунія, Угорщина, Албанія, Естонія, 

Ірландія). ПДС Литви та Латвії окреслили у своїй інформації проблему постійного ускладнення запитів в умовах обмеженої кадрової 

спроможності. До прикладу, латвійська ПДС складає лише 4 співробітники та 2 науковця. Непересічним досвідом є робота ПДС 

Молдови – її  співробітники перебувають завжди на зв’язку з депутатським корпусом та оперативно реагують на їхні запити. Часто, 

працівники ПДС ведуть активну академічну роботу та викладають в університетах (Австрія, Греція). 

 

 

5. Типова структура дослідницької служби. 

Окреслити єдину типову структуру розглянутих у довіднику ПДС неможливо. Європейські ПДС досить часто є невеликими та працюють 

в умовах обмеженості ресурсів. ПДС Ірландії не має структурних підрозділів але має 5 дослідницьких груп, організованих за профільними 

напрямками: економічний та статистичний аналіз; сільськогосподарські та екологічні науки; соціальні науки; парламентські питання та 

правовий аналіз. ПДС Чорногорії – Дослідницький центр, не має спеціалізованих відділів через обмеженість штату співробітників. Крім 

керівника, в ньому працюють три дослідники, які можуть діяти як у команді, так і індивідуально, проте структури із чітко закріпленою 

спеціалізацією не існує. Фінська ПДС має більший штат співробітників – 11 осіб різних напрямів, але структурних підрозділів служба не 



 

 

має. Натомість, ПДС Греції та Румунії можна відвести до структурно-ускладнених. ПДС Греції має 3 підрозділи: наукова рада Парламенту; 

перше управління наукових досліджень (парламентські дослідження, економічні, екологічні, та технологічні дослідження; друге управління 

наукових досліджень (відділ по європейським справам, відділ міжнародних та оборонних досліджень); управління наукового керівництва 

(відділ парламентської історії, наукової документації). Румунська ПДС має два підрозділи – Директорат із досліджень та законодавчої 

документації та Директорат з питань Європейського Союзу. У свою чергу, Директорат досліджень та законодавчої документації складається 

з наступних відділів: Бюро парламентських досліджень, документації та аналізу та Бібліотечної служби. 

Щодо тренінгового підрозділу та послуг з навчання від дослідницьких служб парламентів, ПДС таких країн як Литва, Латвія, Сербія, 

Чорногорія, Португалія, Польщі, Молдова, Норвегія, Фінляндія не проводять ніяких навчань для своїх парламентів. Натомість, Естонія та 

Словацька Республіка мають орієнтаційні програми для новообраних членів парламенту, а ПДС Словацької Республіки має програму 

стажування. Греція має окремий підрозділ, Відділ освіти та навчання, та є єдиною ПДС, що відповідає за всі тренінги та навчання для 

парламенту. Угорщина проводить навчання по підготовці нових інфо-продуктів, навчання по роботі з джерелами статистичних даних, теорії 

інфографіки, програмного забезпечення, семінари та конференції спільно з Академією наук, університетами, та неурядовим сектором. 

Різного роду навчання може запропонувати ПДС Австрії – тренінги з економіки, бюджету, технологій. Тренінги та семінари проводить 

також і ПДС Пн. Македонії. 

6. Роль дослідницької служби у процесі євроінтеграції. 

 

Серед проаналізованих анкет країн-членів мережі ECPRD, питання щодо ролі ПДС в процесі євроінтеграції країни залишалось нерозкритим. 

Це можна пояснити тим, що ключова роль відводилась профільним комітетам та міністерствам. 
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European Parliamentary 

Research Service/ 

Європейська 

парламентська служба 

досліджень35 

1 листопада 2013 р. Внутрішній науково- 

дослідницький 

департамент та 

аналітичний центр 

Європейського 

парламенту.  

 

Мета: надання 

незалежного та 

об’єктивного аналізу 

членам Європейського 

парламенту. Займається 

питаннями політик: 

економічної (EPOL), 

структурної (SPOL), 

суспільної (CPOL), 

бюджетної (BPOL), 

зовнішньої (XPOL) 

політик. 

At-a-glance 

(коротка 

довідка, огляд); 

Briefings; 

In-depth analyses 

(глибокий 

аналіз);  

Studies 

(ґрунтовні 

дослідження). 

1) Надання 

внутрішньої 

спеціалізованої 

експертизи у всіх 

сферах політик ЄС, яка 

готується аналітиками 

та спеціалістами з 

обробки інформації; 

 

2) Відповіді на запити 

окремих членів ЄС 

щодо досліджень, 

аналізу та інформації у 

письмовій та усній 

формі; 

 

3) Аналіз законодавчих 

пропозицій ЄС на 

етапи їх узгодження 

Рішення Бюро 

Європейського 

Парламенту від 20 

травня 2013 р. 

https://epthinktank.

eu/about/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637954/EPRS_STU(2019)637954_EN.pdf 

https://epthinktank.eu/about/
https://epthinktank.eu/about/
https://epthinktank.eu/about/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637954/EPRS_STU(2019)637954_EN.pdf


 

 

Албанія Parliamentary Research 

and Analyses Service/ 

Парламентська 

дослідницька та 

аналітична служба 

1992 р. У 2021 році службу 

було реорганізовано у 

Парламентський 

інститут (ПІ). Наразі ПІ 

є підрозділом 

Адміністрації 

Парламенту, що має 

той самий статус, що й 

загальна парламентська 

служба. До ПІ входять 

Служба досліджень та 

аналізу, Служба 

бібліотек та публікацій, 

Служба громадянської 

освіти. 

 

ПДС готує 

засновані на 

фактичних даних, 

неупереджені та 

незалежні 

дослідження і  

аналітичні 

матеріали, а 

також 

інформаційні 

брифи з питань 

державної 

політики, 

законодавства, 

бюджетів, 

моніторингу та 

нагляду.  

Продукти: 

порівняльний 

аналіз, короткий 

огляд, підготовка 

статистики.  

Дослідження 

виконуються за 

запитом та  про-

активно. 

 Підготовка документів 

та досліджень. 

 

 

 

Парламентська 

дослідницька та 

аналітична служба 

була заснована за 

рішенням Бюро 

Зборів Албанії36 

https://www.parlam

ent.al/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінляндія Дослідницька служба/ 

Research Service 

1956 р. ПДС є підрозділом 

Департаменту 

інформації та 

комунікацій (разом з 

Бібліотекою та Бюро 

інформації 

парламенту). 

Аналіз та звіти 

(за запитом); 

аналіз 

економічного 

впливу, 

розрахунки, 

аналізи та звіти з 

економічних 

Підготовка документів 

та досліджень. 
- https://www.edusk

unta.fi/EN/nainedu

skuntatoimii/organi

saatio/Pages/default

.aspx  

                                                 
36 [Збори Албанії, або Народні збори – однопалатний парламент Республіки Албанія – прим. перекладача]. 

https://www.parlament.al/
https://www.parlament.al/
https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/organisaatio/Pages/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/organisaatio/Pages/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/organisaatio/Pages/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/organisaatio/Pages/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/organisaatio/Pages/default.aspx


 

 

 питань (за 

запитом);  

Обговорення 

історії певного 

питання; 

брифінги; 

перевірка фактів; 

порівняльні 

дослідження. 

Словенія Дослідницький відділ 

Національних зборів/ 

Research Section of the 

National Assembly 

 

 

1998 р. Як підрозділ 

Національних Зборів, 

Дослідницький відділ 

має той самий правовий 

статус, що й інші 

організаційні 

підрозділи парламенту. 

Порівняльні 

огляди 

нормативних 

актів країн-

членів ЄС. 

 

Дослідження. 

 

Публікації, 

інформаційні 

листи, 

інфографіка. 

Дослідницька 

діяльність:  

 

підготовка 

дослідницьких 

робіт; наукових 

праць; заповнення 

анкет міжнародних 

організацій 

(ECPRD та ін.); 

співпраця з 

іншими 

організаційними 

підрозділами при 

підготовці 

публікацій та 

наповненні веб-

сайту 

Національних 

Зборів; та ін. 

 

Постанова про 

організацію та 

роботу служб 

Національних 

зборів; Правила 

організації та 

класифікації 

посад служб 

Національних 

зборів. 

https://bit.ly/3pkLv

Jk  

Сербія Бібліотека Народних 

Зборів Республіки Сербія/ 

Library of the National 

Assembly of the Republic 

of Serbia 

 

1918 р. Відповідно до 

Положення про 

внутрішню організацію 

та класифікацію посад 

Народних Зборів 

Республіки Сербія, 

Бібліотека 

Порівняльний 

огляд; 

порівняльне 

дослідження; 

аналітичне 

дослідження; 

інформація про 

Дослідження, 

аналітична робота, 

бібліотекарська справа. 

- https://bit.ly/3SWJ

ReA  

https://bit.ly/3pkLvJk
https://bit.ly/3pkLvJk
https://bit.ly/3SWJReA
https://bit.ly/3SWJReA


 

 

Національних зборів є 

відділом Законодавчого 

сектору. 

 

результати 

опитувань; 

оглядів; загальна 

інформація. 

Чехія Парламентський 

інститут (ПІ)/ 

Parliamentary Institute 

1990-1992 рр. ПІ є підрозділом 

Канцелярії Палати 

депутатів.  

Відділ 

загального 

аналізу: 

дослідження, 

відповіді на 

запити, короткі 

огляди, 

моніторинг, 

міграція, лекції, 

показники 

економічного 

стану, аналіз 

останніх змін в 

економічному 

управлінні ЄС. 

 

 

Дослідження, огляди, 

відповіді на запити, 

лекції, консультації, 

інформування 

громадськості, 

листування, звіти. 

Діяльність 

Парламентського 

інституту 

регулюється 

згідно з 

Організаційним 

регламентом 

Канцелярії Палати 

депутатів. 

 

https://pspen.psp.cz

/office-of-the-

chamber/parliament

ary-institute/about-

pi/ 

Ірландія Library & Research 

Service, L&RS/ 

Бібліотечна та 

дослідницька служба 

2006 р. L&RS – це 

централізована й 

неупереджена 

дослідницька 

служба. 

L&RS функціонує 

разом з бібліотекою 

Ерахтас, 

модернізованою у 

2006-2007 рр. 

 

L&RS є частиною 

Дослідження, 

замовлені 

окремими 

членами 

парламенту.  

Дослідження, 

замовлені 

парламентським

и комітетами. 

Послуги щодо 

аналізу 

законодавства у 

ході виконання 

ПДС надає послуги з 

досліджень та аналізу, 

до яких належать 

аналіз законодавства, 

тематичні публікації та 

індивідуальні 

брифінги. 

 

Створена за 

рішенням Комісії 

Палат Ерахтас 

(керівний орган 

ірландського 

парламенту). 

 

Дослідження та 

аналіз Палати 

Ерахтас 

 

 

https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/
https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/
https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/
https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/
https://pspen.psp.cz/office-of-the-chamber/parliamentary-institute/about-pi/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/use-our-research/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/use-our-research/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/use-our-research/


 

 

Служби Палат 

Ерахтас 

(парламентської 

адміністрації). 

 

парламентського 

нагляду 

(відстеження 

проходженя 

законопроєктів).  

Тематичні 

доповіді 

(нотатки, 

огляди). 

Панелі 

моніторингу для 

виборців у 

різних округах – 

інтерактивна 

онлайн-

візуалізація 

даних перепису 

для кожного 

виборчого 

округу Ірландії. 

Візуалізація 

даних 

(інфографіка). 

Угорщина Information Service for 

MPs (Infoservice)/  

Інформаційна служба для 

членів парламенту 

(Інфосервіс). 

 

 

1991 р. Інформаційну службу 

було створено у 1991 

році при 

Парламентській 

бібліотеці. З 2014 року 

вона стала окремим 

департаментом. У 

структурі Апарату 

Національної асамблеї 

Служба є одним із 

департаментів у складі 

Директорату у справах 

культури. Служба 

функціонує на тому 

Добірки 

довідкових 

матеріалів. 

 

Підготовка 

аналітики. 

 

Детальніше – 

Див. 

розгорнуту 

анкету ПДС 

країни. 

-  Правовою 

основою  

діяльності ПДС є 

Регламент 

організації та 

діяльності 

Апарату 

Національної 

асамблеї 

Угорщини 

https://www.parlam

ent.hu/en/web/hous

e-of-the-national-

assembly/infoservic

e 

https://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/infoservice
https://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/infoservice
https://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/infoservice
https://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/infoservice
https://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/infoservice


 

 

самому 

організаційному рівні, 

що й бібліотека та 

музей парламенту. 

Естонія Legal and Research 

Department/  

Юридична і 

дослідницька служба  

 

 

 

2009 рік. У зоні відповідальності 

ПДС – інформаційна та 

дослідницька 

діяльність, необхідна 

для законотворчого 

процесу. 

 Інформаційні 

бюлетені» – 

короткі 

публікації на 

4 сторінки, 

що виходять 

двічі на 

місяць в 

електронном

у вигляді. 

 

Виконує 

замовлення з 

надання інформації 

з правових, 

економічних, 

соціальних питань 

та державного 

управління;  

Служба надає 

Рійгікогу 

інформацію та 

експертні висновки 

щодо 

законопроєктів; 

замовляє в 

дослідницьких 

центрах, 

університетах та 

інших установах 

дослідження й 

експертні 

висновки. 

Робота ПДС 

визначається 

Законом про 

Регламент та 

внутрішній 

розпорядок 

Рійгікогу 

https://www.riigiko

gu.ee/en/parliament

-of-estonia/ 

Австрія  Rechts-, Legislativ- und 

wissenschaftlicher Dienst/ 

Юридична, законодавча 

та дослідницька служба 

(ЮЗД) 

Заснована в 

середині 1990-х 

років. 

ЮЗД сприяє роботі 

Національної ради, 

Федеральної ради та 

Адміністрації 

парламенту й 

підпорядковується 

Парламентській 

Бібліотеці 

(Parliamentary Library).  

Консультації, 

проведення 

правової оцінки, 

підготовка 

експертних 

висновків, 

проведення 

досліджень, 

підготовка 

законопроектів 

від імені Голови 

Національної 

 Аналіз 

бюджету; 

 Стратегічне 

передбачення 

та оцінка 

технологій; 

 Міжнародні 

порівняльні 

студії та 

інформація; 

-  https://fachinfos.pa

rlament.gv.at/ 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504062020005/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504062020005/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504062020005/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504062020005/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504062020005/consolide
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/
https://fachinfos.parlament.gv.at/
https://fachinfos.parlament.gv.at/


 

 

ради. Детальніше  - в  

анкеті країни. 

Вірменія Expertize and Analytical 

Department/  

Дослідницько-аналітичне 

управління 

Заснована в 2002 р., 

модернізована до 

теперішньої моделі 

в 2017 р. 

ПДС входить до відділу 

законодавчого 

моніторингу та 

інформації (Legislative 

Monitoring and 

Information Division)  

Національної Асамблеї 

Вірменії.  

Департамент 

законодавчого 

моніторингу та 

інформації фокусується 

на вивченні 

міжнародного досвіду 

та пост-

законодавчому 

контролі. 

Підрозділ обслуговує 

членів Національної 

Асамблеї, фракції та 

постійні комітети 

Асамблеї.  

Три відділи складають 

висновки щодо 

законопроєктів у 

фінансовій, 

економічній, освітній, 

культурно-соціальній, 

та юридичній сферах. 

Законодавчий 

моніторинг та 

дослідження. 

-  ПДС було 

засновано за 

рішенням 

Національних 

зборів Вірменії. 

http://www.parliam

ent.am/?lang=eng  

http://www.parliament.am/?lang=eng
http://www.parliament.am/?lang=eng


 

 

Молдова Управління 

парламентських 

досліджень (УПД)/ 

Parliamentary Studies 

Directorate 

Модернізована в 

квітні 2022 р. 

Управління 

парламентських 

досліджень є окремим 

структурним 

підрозділом 

Секретаріату, який 

надає інформаційну 

підтримку депутатам та 

самому Секретаріату. 

Відповідно до 

положень Регламенту 

Управління та 

Інструкції, головними 

обов’язками 

Управління є надання 

інформаційної 

підтримки депутатам 

та Секретаріату.  

Одержувачами 

результатів досліджень, 

які проводить УПД, є: 

спікер та віце-спікер 

парламенту, депутати, 

парламентські 

комітети, 

парламентські фракції, 

підрозділи секретаріату 

парламенту. 

 

 

 

Порівняльно-

правові 

документи; 

інформаційні 

матеріали; 

загальна 

інформація; 

запитання та 

відповіді; 

парламентські 

дослідження. 

Надання 

інформації про 

Європейську 

політику, 

пріоритети 

діяльності, 

інститути, 

органи ЄС. 

Запити ECPRD. 

Порівняльні та 

комплексні 

дослідження, короткий 

аналіз, зведена 

інформація по певному 

питанню, запитання та 

відповіді, аналіз 

політики ЄС, 

статистичний аналіз, 

мережа ECPRD. 

Управління діє 

відповідно до 

Регламенту 

Парламенту, 

Положення про 

організацію та 

функціонування 

Секретаріату, а 

також Положення 

про діяльність 

Управління.  

Управління 

керується 

Конституцією та 

законами 

Республіки 

Молдова, 

рішеннями 

Парламенту та 

Уряду, указами 

Президента 

Республіки 

Молдова, а також 

рішеннями 

Постійного бюро 

та іншими 

внутрішніми 

нормативними 

актами, таких як 

«Інструкція з 

організації та 

проведення 

парламентської 

дослідницької 

діяльності у 

Парламенті 

Молдови» 

(Методологія), що 

її затверджено 

https://moldova.md

/en 

https://moldova.md/en
https://moldova.md/en


 

 

Генеральним 

секретарем. 

Литва 

 

Дослідницький відділ 

Департаменту інформації 

та комунікації Апарату 

Сеймасу Литовської 

Республіки/  

Research Unit of 

Information and 

Communication 

Department of the Office of 

the Seimas of the Republic 

of Lithuania. 

 

Поч.1990-х рр. Входить до структури 

Сейму. 

Аналітичні 

матеріали та 

дослідження 

(особливу 

актуальність 

мають 

порівняльно-

правові 

дослідження. 

Основний інструмент 

взаємодії – надання 

відповідей на 

депутатські запити. 

Статут 

(регламент) 

Сеймасу та 

Рішення Колегії 

Сеймасу (від 

14.09.2016). 

https://www.lrs.lt/si

p/portal.show?p_k=

2 

Латвія The Analytical Service of 

the Saeima/  

Аналітична служба 

Сейму Латвії 

2017 р. Аналітична служба 

Сейму, 

підпорядковується 

безпосередньо Президії 

Сейму, знаходиться 

поза 

адміністративною 

структурою Сейму.  

Аналітична служба 

працює над будь-якою 

темою, з проханням про 

опрацювання якої 

звернулися комісії та 

фракції Сейму і яка 

була включена до 

плану досліджень 

Президією Сейму та 

Аналітичні 

документи. 

 

Дослідження, 

поглиблені 

дослідження та аналіз, 

синтезовані звіти про 

тематичні огляди 

(дослідницькі 

матеріали невеликого 

формату), стислі 

робочі документи. 

Порівняльний аналіз, 

оцінка економічної 

доцільності, оцінка 

очікуваної 

ефективності, 

ретроспективний 

аналіз, доповіді, 

поглиблений аналіз, 

Аналітична 

служба Сейму діє 

відповідно до 

положення, 

затвердженого 

Президією Сейму. 

https://www.saeima

.lv/en 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_k=2
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_k=2
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_k=2
https://www.saeima.lv/en
https://www.saeima.lv/en


 

 

Радою фракцій. 

 

збір інформації. 

Словацька 

республіка 

Парламентський 

інститут (ПІ) Канцелярії 

Національної ради 

Словацької Республіки/  

Parliamentary Institute of 

the Chancellery of the 

National Council of the 

Slovak Republic. 

 

1996 р. ПІ має статус 

підрозділу, що входить 

до організаційної 

структури Канцелярії. 

 

Порівняльний 

аналіз, 

інформаційний 

документ, 

інформаційний 

бюлетень, вісник, 

публікації, книги, 

інфографіка.  

 

Окремі продукти 

надаються 

Бібліотекою та 

Архівом 

Парламентського 

Інституту. 

Підготовка про-

активних матеріалів, 

відповіді на запити 

парламентаріїв та 

комітетів парламенту, 

відповіді на запити 

зарубіжних 

парламентів та 

міжнародних 

організацій та ін. 

Закон №. 350/1996 

Зб. «Про 

Регламент 

Національної ради 

Словацької 

Республіки з 

поправками»  

 

https://www.nrsr.sk

/web/Default.aspx?

Lang=en x 

Греція Наукова служба 

парламенту Греції/ 

The Scientific Service 

- Служба входить до 

структури парламенту 

Греції та підзвітна 

безпосередньо Спікеру. 

а) порівняльне 

правознавство, 

юридично-

технічна 

допомога;  

б) систематичний 

моніторинг 

обговорень у 

Парламенті;  збір 

та аналіз даних 

щодо роботи 

парламенту;  

в) вивчення 

парламентських 

звичаїв та 

практик;  

г) проведення 

досліджень та 

Науково-дослідна 

робота. 

Наукову службу 

засновано 

Регламентом 

Парламенту 

Греції, існування 

такої служби 

також 

передбачене 

Конституцією 

Греції. 

https://www.helleni

cparliament.gr/en/

Dioikitiki-

Organosi/Ypiresies/

Epistimoniki-

Ypiresia/  

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?Lang=en
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?Lang=en
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?Lang=en
https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Dioikitiki-Organosi/Ypiresies/Epistimoniki-Ypiresia/


 

 

внесення 

пропозицій щодо 

вдосконалення 

організації служб 

та діяльності 

Парламенту;  

д) моніторинг 

роботи 

міжнародних 

парламентських 

конференцій, 

інформування 

Парламенту про 

їхні тематики 

д) та ін. функції. 

Румунія Департамент 

парламентських 

досліджень та політики 

ЄС/ 

Department for 

Parliamentary Studies and 

EU Policies 

30 вересня 1996 р. Входить до структури 

Палати депутатів 

Румунії. 

Аналітичні 

матеріали. 

Відповіді на 

депутатські запити; 

надання 

спеціалізованих 

інструкцій; 

керування базами 

даних; 

обмін інформацією з 

мережею ECPRD;  

співпраця з 

аналітичними 

службами 

міжнародних та 

аналітичніх рівнів та 

ін. 

За розширеним 

переліком – Див. 

розширену анкету 

Румунії. 

Відповідно до ст. 

85 Положення про 

організацію та 

функціонування 

Служби Палати 

депутатів,  

http://www.cdep.ro

/pls/dic/site.home?i

dl=2 

Португалія Відділ законодавчої та 

парламентської 

1977 р. ВЗПІ входить до складу 

Управління інформації 

Дослідження за  

напрямами: 

Забезпечення доступу 

до зовнішніх 

Закон № 32/77. https://www.parlam

ento.pt/ArquivoDo

http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.home?idl=2
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.home?idl=2
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.home?idl=2
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/Dossies-e-folhas-de-informacao.aspx
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/Dossies-e-folhas-de-informacao.aspx


 

 

інформації (ВЗПІ)/  

 

The Legislative and 

Parliamentary Information 

Division (DILP) 

 

та культури.  

 

інформаційні 

підбірки, 

інформаційний 

синтез, 

інформаційні 

аркуші. 

Інформаційні 

документи. 

Обробка 

статистичних 

даних. 

Інфографіка. 

національних та 

зарубіжних 

інформаційних систем, 

мереж та баз даних; 

Забезпечення 

співробітництва 

Асамблеї Республіки з 

мережею ECPRD; 

Задоволення запитів на 

отримання інформації 

від парламенту і 

зарубіжних 

організацій-партнерів, 

національних та ін. 

установ. 

 

cumentacao/Pagina

s/Dossies-e-folhas-

de-informacao.aspx 

 

https://www.parlam

ento.pt/sites/EN 

 

Норвегія Парламентська 

дослідницька служба37 

(ПДС) при норвезькому 

парламенті/  

The Parliamentary 

Research Service (PRS) of 

the Norwegian Parliament 

 

Жовтень 1999 р. Входить до структури 

парламенту - Відділу 

знань та документації 

(Knowledge and 

Documentation 

Department). 

 

 

Дослідження на 

теми широкого 

спектру; 

Порівняльні 

дослідження;  

Правові питання, 

допомога  в 

розробці 

законопроєктів, 

пропонованих 

конституційних 

поправок.   

Експертна 

допомога за 

запитами 

депутатів, 

Дослідження та 

експертна підтримка. 

- https://www.stortin

get.no/en/In-

English 

 

https://www.stortin

get.no/en/In-

English/About-the-

Storting/Administra

tion/organization-

chart 

                                                 
37 Норвезькою: Stortingets utredningsseksjon 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/Dossies-e-folhas-de-informacao.aspx
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/Dossies-e-folhas-de-informacao.aspx
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/Dossies-e-folhas-de-informacao.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/EN
https://www.parlamento.pt/sites/EN
https://www.stortinget.no/en/In-English
https://www.stortinget.no/en/In-English
https://www.stortinget.no/en/In-English
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart
https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Administration/organization-chart


 

 

політичних 

радників, 

партійних 

фракцій та 

парламентських 

комітетів.  

Запити від 

ECPRD та запити 

інших 

організацій. 

Північна 

Македонія 

Парламентський 

інститут (ПІ)/  

The Parliamentary 

Institute 

2014 р. Парламентський 

інститут – спеціальна 

організаційна одиниця 

у складі Зборів 

Республіки Північна 

Македонія, завдання 

якої полягає у 

зміцненні та підтримці 

законодавчої та 

наглядової ролі Зборів. 

 

ПІ є дослідницьким 

центром, який надає 

своєчасні, об’єктивні, 

та незалежні 

професійні 

дослідження та 

аналітичні огляди. 

Коротка 

інформація; 

Порівняльний 

аналіз; 

Хронологічний 

огляд; 

Кількісний аналіз; 

Тематичний 

аналіз. 

Дослідницькі послуги; 

аналітичні послуги; 

освітні послуги; 

інформаційні послуги; 

бібліотечні послуги. 

Сфера 

відповідальності 

та діяльність ПІ 

регулюються 

Правилами 

роботи та 

організації 

спеціальної 

організаційної 

одиниці – 

Парламентського 

інституту № 01-

5191/1 від 

23.12.2010 та № 

01-846/1 від 

14.02.2014 р. та 

Положенням про 

сферу 

відповідальності 

Парламентського 

інституту № 01-

846/2 від 

14.02.2014 р. 

https://www.sobran

ie.mk/ 

Чорногорія Дослідницький центр 

Парламентського 

інституту/  

Parliamentary Institute 

2010 р. Дослідницький центр - 

один із підрозділів 

Парламентського 

Дослідження. 

Короткі 

інформаційні 

огляди. 

Загальний огляд 

Дослідницька, 

інформаційно-

аналітична робота, 

надання відповідей на 

Регламент; 

Правила 

замовлення 

- 

https://www.sobranie.mk/
https://www.sobranie.mk/


 

 

Research Centre інституту. 

 

статистичної 

інформації. 

Порівняльний 

огляд. 

Cпеціальна 

інформація ad 

hoc з різних тем 

за запитом 

Генерального 

секретаря або 

депутатів 

парламенту. 

Відповіді на 

запити від 

мережі ECPRD. 

Щотижневий 

бюлетень з 

найважливішими 

новинами ЄС. 

запити. наукових праць. 

Польський 

Сейм 

Research and Expertise 

Bureau of the Sejm/  

Biuro Analiz Sejmowych/  

Бюро досліджень Сейму 

25 вересня 1990 р. Організаційний 

підрозділ Канцелярії 

Сейму. 

Завдання: дослідження 

та підтримка 

законодавчого процесу, 

надання експертної 

допомоги у здійсненні 

депутатських 

повноважень, 

консультування та 

формування позицій 

щодо членства Польщі 

в ЄС, співпраця з 

службами ЄС. 

Сфери діяльності: 

соціальна та 

економічна політика, 

міжнародні відносини. 

Письмові 

експертні 

висновки; 

порівняльний та 

міждисциплінарн

ий аналіз; 

ведення 

щоквартального 

правового 

віснику. 

Співпрацює з 

академічними колами, 

юридичними та 

дослідницькими 

службами іноземних 

парламентів.  

Здійснює аналіз 

законопроектів, 

забезпечує експертизу 

для потреб комісій 

Сенату, готує відповіді 

на депутатські запити 

Постановою 

Президії Сейму.  

https://www.sejm.g

ov.pl/english/sejm/

sejm.htm  

 

http://www.bas.sej

m.gov.pl/ 

https://www.sejm.gov.pl/english/sejm/sejm.htm
https://www.sejm.gov.pl/english/sejm/sejm.htm
https://www.sejm.gov.pl/english/sejm/sejm.htm
http://www.bas.sejm.gov.pl/
http://www.bas.sejm.gov.pl/


 

 

Польський 

Сенат 

Відділ аналізу та 

тематичних звітів 

Управління аналізу, 

документації та 

кореспонденції/ 

 

The Analysis and Subject 

Report Unit of the 

Analyses, Documentation 

and Correspondence Office 

 

1991 р. Завданням Управління 

аналізу, документації та 

кореспонденції є 

сприяння діяльності 

Сенату як установи, 

наділеної окремими 

законодавчими 

повноваженнями, його 

органів та окремих 

сенаторів, шляхом 

надання їм незалежних 

досліджень, матеріалів 

та інформації. 

 

Офіс готує (за 

запитом або про-

активно) 

інформацію та 

експертні оцінки 

(разово та 

регулярно). Теми 

документів 

визначаються 

замовниками або 

обираються 

автором. 

Експертні 

висновки 

готуються 

сторонніми 

експертами. 

 

Експертні 

оцінки (Opinie i 

Ekspertyzy); 

Тематичні звіти, 

матеріали, 

пакети 

інформаційних 

матеріалів, 

бібліографії; 

Інформація про 

діяльність 

Сейму, нові 

законопроєкти, 

роботу уряду, 

слухання в 

Конституційном

у суді;  

Звіти про 

перебіг 

поточного 

засідання 

Сейму; 

Інформація про 

законодавчу 

діяльність 

Сенату, 

поправки до 

законопроєктів 

або рішення 

щодо 

відхилення 

законопроєктів, 

прийнятих 

Сеймом;  

Ключові дані 

про діяльність 

Наказ Спікера 

Сенату про 

присвоєння 

статуту 

Канцелярії 

Сенату, 

прийнятий 

відповідно до 

статті 8(1)(18) і 

статті 100 

Постанови Сенату 

Республіки 

Польща від 23 

листопада 1990 

року – Регламент 

Сенату (M.P. 

2016, статті 824 та 

1220). 

 

https://www.senat.g

ov.pl/en/chanceller

y-of-the-senate   

https://www.senat.gov.pl/en/chancellery-of-the-senate
https://www.senat.gov.pl/en/chancellery-of-the-senate
https://www.senat.gov.pl/en/chancellery-of-the-senate


 

 

Сенату;  

Вибрані дані про 

роботу Сенату;  

Дослідження та 

матеріали 

Сенату. 

Великобританія  Research Services of the 

House of Commons 

Library/  

Бібліотека палати 

громад 

Створена 1818 

року. 

Реорганізована в 

1978 році 

Незалежний 

дослідницький та 

інформаційний 

підрозділ. Надає 

незаангажовану 

інформацію депутатам 

усіх партій та їх 

помічникам. 

Research 

briefings(глибоки

й аналіз основних 

законодавчих 

актів);  

Business 

briefings;  

Insights;  

 

Місцеві та 

виборчі дані 

(статистичні 

дані по виборчих 

округах щодо 

ряду питань 

таких як 

демографія, 

житло, 

зайнятість, 

результати 

виборів). 

Надання 

конфіденційної 

довідкової інформації 

для депутатів та їх 

співробітників; 

Брифінги для Палати 

представників та їх 

членів;  

бібліотечні послуги. 

Інформаційний 

бюлетень G18 

серпня 2010 

року38 

https://commonslib

rary.parliament.uk/ 

https://www.parlia

ment.uk/commons-

library 

Німеччина Die Unterabteilung 

Wissenschaftliche Dienste 

(WD)/ 

Підрозділ наукових 

послуг Бундестагу. 

2008 рік Інформаційний центр 

Бундестагу Німеччини. 

Завдання: надання 

допомоги та 

консультування членів 

Бундестагу, здійснення 

Дослідницькі 

розробки 

(поглиблені 

експертні 

дослідження 

фактичного 

Співпраця структури з 

іншими підрозділами 

та установами 

відбувається в 

наступному форматі: 

парламент, 

Підрозділ існує на 

основі 

Керівництва 

підрозділу з 

наукових послуг 

(WD) від 18 

https://www.bunde

stag.de/parlament/v

erwaltung/ua_wd 
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аналізу та проведення 

досліджень на запит 

депутатів та комітетів. 

питання чи 

предметної 

області); 

короткі наукові 

резюме по темі 

чи предметній 

області; 

парламентські 

матеріали, 

нариси, 

публікації в 

пресі; 

інформаційні 

записки, технічні 

звіти. 

представники уряду, 

наукові установи 

можуть надсилати 

запити щодо певного 

питання або рішення 

до Підрозділу 

наукових послуг 

Бундестагу. 

лютого 2016 

року39.  

 

Франція L’Office parlementaire 

d’évaluation des choix 

scientifiques et 

technologiques/ 

Parliamentary Office for 

evaluation of scientific 

and technological options 

(OPECST)/  

Парламентське 

Управління оцінки 

наукових та 

технологічних 

варіантів40 

1983 рік Спільний 

інформаційний орган 

для підтримки роботи 

Національних зборів 

та Сенату.  

 

OPECST – 

незалежний орган: за 

класичною формулою, 

члени Управління 

призначаються за 

пропорційним 

представництвом 

політичних груп, 

належать і до 

Національних зборів, і 

до Сенату.  

Наукові 

доповіді, 

щорічні 

презентації 

звітів щодо 

діяльності, 

наукові 

записки. Звіти 

публікуються 

на веб-сайті. 

Програма « Les 

Jumelages» створена в 

2005 році OPECST та 

Академією для 

об’єднання 

парламентарів, членів 

наукової спільноти та 

молодих дослідників41.  

Закон № 83-609 

від 8 липня 1983 

р. 42 

https://www.senat.f

r/opecst/eng/englis

h.html  

                                                 
39 The House of Commons Library Department - https://www.parliament.uk/about/how/guides/factsheets/general/g18/  

netenwatch.de/sites/abgeordnetenwatch.de/files/leitfaden_fachbereiche.pdf  
40 http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques/(block)/24970 
41 Les jumelages entre parlementaires, membres de l'Académie des sciences et jeunes chercheurs - https://www.academie-sciences.fr/fr/Programmes-specifiques/lesjumelages.html 
42 Loi n°83-609 du 8 juillet 1983 PORTANT CREATION D'UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE DENOMMEE OFFICE PARLEMENTAIRE D'EVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES 

ET TECHNOLOGIQUES -https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692488&categorieLien=id 

https://www.senat.fr/opecst/eng/english.html
https://www.senat.fr/opecst/eng/english.html
https://www.senat.fr/opecst/eng/english.html
https://www.parliament.uk/about/how/guides/factsheets/general/g18/


 

 

Завдання OPECST: 
здійснює 

мультидисциплінарні 

дослідження щодо 

законодавчих питань у 

середньо-та 

довгостроковій 

перспективі в таких 

сферах як енергетична 

та ядерна безпека, 

охорона здоров’я, 

human sciences, 

цифрові технології та 

менеджмент 

досліджень 

 

 

 


