
Міжнародний досвід організації та 
супроводу навчально-тренінгової 
діяльності
Польща. Двопалатний парламент (Сейм та Сенат)

1. Навчання депутатів та їх помічників Сейму
- Управління у справах депутатів (Biura Obsługi

Posłów)
2. Навчання депутатів та їх помічників Сенату
- Управління у справах сенаторів (Biura Spraw 

Senatorskich



Польща

• Корпус державної служби: працівник державної 
установи та державний службовець
• Центр урядового законодавства Rządowe Centrum

Legislacji), 1996 р.
• Вересень, кожного року, тривалість10 місяців, 
доступне для кожного працівника Канцелярії Сенату, 
Сейму. 
• 1) лекції та вправи;
• 2) робота з менторами;
• 3) іспит.



Польща 
• Джерела  права
• Законодавчий процес
• Право Європейського Союзу (гармонізація 
національного з-вства з правом ЄС)
• Судова практика Конституційного Трибуналу
•Юридична мова, юридична етика
• Питання в галузі міжнародного права, вплив 
міжнародно-правових зобов’язань Республіки 
Польща у сфері прав людини на законотворчий 
процес
• Використання ІТ-інструментарію в законодавчому 
процесі



Великобританія 
• Двопалатний парламент (Палата громад, Палата лордів)
• Бібліотека Палати громад (з правого боку - Бібліотека Палати 
лордів)



Великобританія 

• Бібліотека Палати громад є дослідницькою та 
інформаційною службою парламенту
• Акцент саме на дослідницькій роботі
• Бібліотека відповідає за публікації досліджень
• Надає доступ до баз даних, журналів, книг та ін. 
ресурсів
• Проведення навчань та тренінгів на постійній основі
• Вступні тренінги для помічників парламентаріїв про 
послуги Бібліотеки



Великобританія 

• Відділ людських ресурсів та змін: 
• Команда з навчального та організаційного
розвитку Палати громад (L&OD team). Відповідає за
особисту та організаційну ефективність Палати
представників.
• Парламентська Цифрова Система (Parliamentary

Digital Service) – є платформою обліку тренінгів і
навчань для депутатів та їх помічників. В
• Вони можуть створити свій власний обліковий запис
та відслідковувати навчальний прогрес.



Франція

• Двопалатний парламент (Сенат та Національна 
Асамблея)
• Служба HR - адміністративно-управлінський відділ,
який відповідальний за адміністративні та соціальні
відносини, планування та навчання персоналу,
кадровий набір та умови праці парламенту
• Це окремий структурний підрозділ Асамблеї – нижня
палата парламенту
• Підпорядкований безпосередньо двом
генеральним секретарям – Президії та Внутрішніх
справ, очолюється директором



Франція

• У період вступу на службу депутатів Асамблеї для них
та їхніх помічників проводиться інформаційна
навчальна сесія, присвячена основам роботи
парламенту
• Згідно зі статутом службовців Національної Асамблеї,
навчальні програми орієнтовані на адаптацію до
посад, і можуть змінюватися залежно від актуальності
для самого парламенту
• Наприклад, ІТ-технології, питання (цифрової)
безпеки, комунікації
• Відділ HR формує щорічний навчальний план



Сполучені Штати Америки

• Двопалатний парламент (Конгрес і Сенат)
• Фонд управління Конгресом (Congressional 

Management Foundation, CMF) - тренінги з 
підвищення кваліфікації для всіх рівнів 
співробітників Конгресу, первинні дослідження 
роботи Конгресу, консультує окремі офіси Палати
представників та Сенату.
• Дослідницька служба Конгресу (The Congressional 

Research Service: вузькоспеціалізовані прикладні 
лекції, семінари, тренінги, сесії щодо навичок роботи 
у конкретному підрозділі, право, політологія.



Сполучені Штати Америки

• Фонд управління Конгресом:
ØНавчання старшого персоналу;
ØЗаконодавчі операції для персоналу Конгресу - курс
призначений для працівників підрозділів, що
працюють із законодавством;
• Серія тренінгів для новообраних членів Конгресу:
створення штабу депутата (-тки), набір персоналу
в штаб – процес відбору; планування роботи;
комунікація та взаємодія з округом; кризові
питання на етапі створення свого депутатського
штабу.



Сполучені Штати Америки.
Дослідницька служба Конгресу

• Серія навчань щодо останніх змін у федеральному 
законодавстві (Federal Law Update Series)
• Семінари з публічної політики 
• Орієнтаційні сесії– інструкції з роботи Дослідницької 
служби, спеціалізовані брифінги з публічної політики, 
брифінги для інтернів.
• Програми юридичних навчань (Legal Instructions 

Programs)
• Вивчення законодавчого і бюджетного процесу
• Зустрічі з делегаціями та представниками інших
парламентів й національних установ
• Тематичні семінари (теми визначаються)



США
• За даними останнього публічного відкритого звіту про 
діяльність Дослідницької служби Конгресу, в 2019 р. нею було
залучено 10 415 учасників навчань

• Інформаційний центр можливостей професійного розвитку
• - http://congressfoundation.org/congressional-operations/new-

member-resource-center 
• Проекти «Життя в Конгресі» та Набір інструментів для 
Конгресу – Workflex

• https://www.congressfoundation.org/projects/life-in-congress
• https://www.congressfoundation.org/projects/life-in-

congress/congressional-benefits-personnel-practices



Парламент Грузії

150 
представників

за пропорційною 
виборчою системою

120 депутатів 

4-річний 
термін

30 депутатів 

за мажоритарною 
виборчою системою



Навчання здійснюється 
за підтримки 

міжнародних партнерів, 
як-от:
- NDI

- UK Good 
Governance Fund

Фінансування здійснюється
за кошти державного бюджету

Програми навчально-
тренінгових центрів

Парламентський тренінговий центр

ü Навчання для співробітників 

парламенту (онлайн/офлайн;

надає підтримку усім 

співробітникам виборчих 

округів; програми для 

досвідчених працівників);

ü Навчання для депутатів 

(орієнтаційні сесії для 

новообраних членів

парламенту; загальні

актуальні тематики);

Інструмент перевірки якості

проведення тренінгів. 

26 працівників 
22 різноманітні теми

за 2021 р. Центр провів 58 
тренінгів для 22 522 осіб


