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Міжнародний досвід організації та супроводу навчально-тренінгової 

діяльності для членів та працівників парламенту 

 

Польща 

Вступ 

Парламент республіки Польща – Національні збори – є двопалатним вищим законодавчим 

органом. Верхня палата Сенату налічує 100 представників, нижня, Сейм, – 460. Законодавча 

компетенція палат є несиметричною, адже Конституція Польщі надає Сенату домінуючу роль 

в законодавчому процесі. Лише він здійснює функцію парламентського контролю за урядом.  

 

1. Навчання депутатів і їх помічників  

Для депутатів Сейму і їх помічників навчання проводиться на початку діяльності парламенту нового 

скликання1. Воно здійснюється працівниками Канцелярії Сейму, а саме Управлінням у справах 

депутатів (Biura Obsługi Posłów)2.  

Для депутатів Сенату і їх помічників проводиться навчання працівниками Канцелярії Сенату 

– Управлінням у справах сенаторів (Biura Spraw Senatorskich) та іншими організаціями: 

Фондом розвитку інформаційного ринку та інформаційного суспільства «Infobrokerska»3, 

Польським фондом розвитку4 тощо. 
 

Відповідно до «Закону про працю Республіки Польща5», підвищення професійної 

кваліфікації, залежно від тривалості, вимагає надання оплачуваної відпустки або звільнення 

від робочих обов’язків протягом навчання. Депутати(-тки), які вперше були обрані до 

польського парламенту, проходять обов’язкове дводенне навчання, що охоплює особливості 

роботи в парламенті – організаційні питання на кшталт порядку голосування на засіданнях 

або алгоритму подання декларації про майновий стан. 

Тематичні навчання можуть організовуватись в різний час та будь-якими 

організаціями/ установами/ закладами, уповноваженими канцеляріями Сейму та Сенату в 

залежності від існуючих потреб. Наприклад, в 2021 р. для членів парламенту проводилось 

навчання з кібербезпеки у Військовій художній академії Варшави, спільно організоване 

Академічним центром політики кібербезпеки Військової академії мистецтв, Національним 

центром безпеки кіберпростору, Центром підготовки експертів з кібербезпеки та Військово-

технологічним університетом6. 
 

2. Навчання працівників Канцелярії Сейму та Сенату 

У Польщі корпус державної служби розподіляється на дві основні категорії: державної служби та 

служби в  державних установах. Відповідно до статті 1 Закону про працівників державних установ 

(Ustawa o pracownikach urzędów państwowych)7 від 16.09.1982 працівники Канцелярії Сейму та Сенату 

є працівниками державних установ. Тобто їх статус відмінний від статусу державних службовців, як і 

їхня підготовка. 

                                                           
1https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=00FA34440549B8CEC125849C0045E6DA 
2 https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/biuroKS.xsp?biuro=bop 
3 https://infobrokerska.pl/portfolio-item/referencje-od-kancelaria-senatu/ 
4 https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Pracownicy-biur-poselskich-mog--by--uczestnikami-PPK-.html  
5 http://www.en.pollub.pl/files/17/attachment/98_Polish-Labour-Code,1997.pdf  
6 https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/szkolenie-z-cyberbezpieczenstwa-ukonczylo-70-poslow-politycy-nadal-bez-kluczy-u2f  
7  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820310214  

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=00FA34440549B8CEC125849C0045E6DA
https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/biuroKS.xsp?biuro=bop
https://infobrokerska.pl/portfolio-item/referencje-od-kancelaria-senatu/
https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Pracownicy-biur-poselskich-mog--by--uczestnikami-PPK-.html
http://www.en.pollub.pl/files/17/attachment/98_Polish-Labour-Code,1997.pdf
https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/szkolenie-z-cyberbezpieczenstwa-ukonczylo-70-poslow-politycy-nadal-bez-kluczy-u2f
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820310214


 
«Державного працівника наймають за трудовим договором, а державного службовця призначають за 

трудовим договором відповідно до спеціального законодавства»8. 

Згідно зі ст. 7.1 Закону про працівників державних установ, керівник відомства (керівник 

Канцелярії Сейму або керівник Канцелярії Сенату) може направити працівника на проходження 

навчання про основи законодавчого процесу. Таке навчання не є обов’язковим і проводиться за 

потреби в поглибленні знань щодо особливостей прийняття та розробки законопроектів. Взаємні права 

та обов'язки, пов'язані з направленням на таке навчання зазначаються в угоді, укладеній між 

керівником відомства та працівником.  

Відповідно до ст. 20 Закону працівник державних установ повинен проходити підвищення кваліфікації 

на періодичній основі.  

У частині навчання щодо законодавчого процесу відповідно до статті 8 Розпорядження про навчання 

законодавчого процесу (ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie aplikacji 

legislacyjnej)9 (далі-Розпорядження) від 28.04.2015 Центр урядового законодавства (Rządowe Centrum 

Legislacji) може проводити навчання для працівників Канцелярії Сенату та Сейму. 

Центр урядового законодавства (далі Центр) – це державна установа, підпорядкована Прем'єр-

міністру (стаття 14а). Центр діє на підставі Закону від 8 серпня 1996 року про Раду Міністрів10. 

Головна функція Центру – це забезпечення координації законодавчої діяльності Ради Міністрів, 

Прем'єр-міністра, інших органів державного управління, а також юридичних служб Ради Міністрів 

шляхом: підготовки законопроектів, аналізу судової практики Конституційного трибуналу, 

Верховного суду та Вищого адміністративного суду, а також Суду Справедливості ЄС. Центр дає 

висновки щодо урядових проектів нормативних актів з точки зору їх відповідності Конституції 

Республіки Польща та польській правовій системі тощо. 

Стаття 14h Закону встановлює, що Центр розпоряджається своїми фінансами відповідно до принципів, 

викладених у положеннях про державні фінанси для бюджетних установ. 

3. Програми навчально-тренінгових центрів 

a. Навчання про основи законодавчого процесу та роботу з законотворенням 

від Центру урядового законодавства 

Згідно зі ст. 3 Розпорядження11 відправлення працівника на навчання про основи законодавчого 

процесу розпочинається у вересні кожного року і триває 10 місяців. Таке навчання не є обов’язковим 

для кожного працівника Канцелярії Сенату чи Сейму. Керівник структурного підрозділу за 

погодженням з працівником відправляє його на проходження такого навчання, що включає: 

1) лекції та вправи; 

2) роботу з менторами; 

3) іспит. 

Відповідно до статті 4 Розпорядження12, теми навчань є такими: джерела права Польщі, 

законодавчий процес; законодавчі проблеми з основних дисциплін права; право Європейського Союзу 

та гармонізація польського законодавства з правом Європейського Союзу, судова практика 

Конституційного Трибуналу; юридична мова, юридична етика, проблеми у галузі міжнародного права, 

включаючи вплив міжнародно-правових зобов’язань Республіки Польща у сфері прав людини на 

законотворчий процес; використання ІТ-інструментарію в законодавчому процесі. 

                                                           
8 https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/39.pdf  
9 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000587  
10Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961060492  
11Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000587 
12 Там само. 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/39.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000587
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961060492
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000587


 
Практичні заняття складаються, зокрема, з розробки:  

 проектів нормативно-правових актів;  

 концепцію нормативно-правових актів; 

 правових позицій щодо нормативно-правових актів та концепцій нормативно-правових 

актів. 

Стаття 10 Розпорядження встановлює, що керівник навчання (призначається Президентом Центру) 

призначає ментора з числа осіб, які мають юридичну освіту, не менше 5 років досвіду роботи, 

пов'язаного із законодавством, та безпосередньо займаються такою роботою. 

b. Інші навчання 

Канцелярія Сейму організовує курси з вивчення  іноземних мов – англійської, іспанської, 

французької, німецької мов, що можуть проходити як в робочий, так і в неробочий час. 

4. Фінансування навчально-тренінгових центрів  

Центр урядового законодавства (Rządowe Centrum Legislacji) 

Відповідно до статті 6 Розпорядження організаційну та фінансову підтримку навчання забезпечує 

Центр. 

Стаття 24 Розпорядження встановлює, що плата за навчання в 6,5 рази більша від середньої заробітної 

плати, за рік, що передував початку навчання. Суб’єкт, який звертається із заявою про навчання, 

сплачує збір за навчання працівника на зазначений рахунок Державного центру законодавства. Збір 

сплачується з двох частин. Умови та спосіб оплати зазначаються в контракті, укладеному між Центром 

та організацією, яка направляє працівника до заяви. 

Відповідно до ст. 25 Розпорядження у рамках коштів, виділених на фінансування навчання, Президент 

Центру: 

1) встановлює розмір щомісячної винагороди для: 

а) керівників, до 140% середньої зарплати, 

б) менторам, до 70% середньої зарплати; 

2) встановлює розмір винагороди для: 

а) членів приймальної комісії – до 45% середньої зарплати; 

б) членів екзаменаційної комісії – до 90% середньої заробітної плати; 

3) укладає контракти з особами, що проводять лекції чи практичні навчання; 

4) приймає на себе витрати на проїзд або проживання осіб, які проводять лекції чи практичні 

навчання;  

5) закуповує технічні та навчальні посібники, необхідні для проходження навчання, згідно з 

принципами, викладеними у положеннях про державні закупівлі. 

За частину коштів, виділених на фінансування навчання, Президент Центру  може укладати контракти, 

призначати спеціальні надбавки та винагороди особам, які виконують організаційне та фінансове 

обслуговування навчань. 

 

 

 

 

 

Канцелярія Сейму  



 
Фінансування навчання співробітників Сейму здійснює Канцелярія Сейму. Щорічно, на основі 

планів розвитку співробітників, закладається бюджет на тренінги та навчання, що водночас визначає 

потреби структурних підрозділів Канцелярії в додаткових знаннях та навичках13.  

 

Великобританія 

Вступ 

Парламент Великобританії є двопалатним та складається з  Палати лордів (House of Lords)  (809 

представників) та Палати громад (House of Commons) (659 представників) на чолі з Британським 

Монархом.  

1. Навчання депутатів і їх помічників  

а. Бібліотека Палати громад 

Для членів обох палат Парламенту Великобританії – Палати лордів та Палати громад та їх помічників 

головним організатором навчальних тренінгів є бібліотека Палати громад14.   

Бібліотека Палати громад є дослідницькою та інформаційною службою, що розташована у стінах 

Парламенту. Основним завданням персоналу бібліотеки є проведення та публікації досліджень на різну 

тематику, забезпечення доступу до журнал, книг, баз даних. У той же час, до її компетенції також 

входить проведення навчань та тренінгів15 для членів Парламенту та їх помічників на постійній основі. 

Окремо проводяться ознайомчі тренінги для помічників депутатів, що носять здебільшого 

інформативний характер – про доступ до досліджень й послуг Бібліотеки, щодо корисних онлайн-

ресурсів тощо. 

Персонал бібліотеки Палати громад входить до штату Парламенту. Всі положення, що визначають 

умови праці персоналу Парламенту, викладені у Посібнику персоналу Палати громад16. Стаття 9 цього 

Посібника присвячена умовам оплати праці персоналу та тривалості їх робочого тижня17. 

Отож, поряд з продукуванням політично нейтральних досліджень, наданням членам Парламенту та їх 

помічникам доступу до великої кількості книжок, журналів та баз даних, проведення тренінгів для 

депутатів та їх помічників є одним з головних завдань персоналу Бібліотеки18.  

Проведенням та організацією тренінгів займається Відділ людських ресурсів та змін бібліотеки, а саме 

Команда з навчального та організаційного розвитку Палати громад (L&OD team), що 

підпорядкована Відділу людських ресурсів та змін. Роль Команди полягає в тому, щоб підвищувати 

особисту та організаційну ефективність Палати представників. Велика роль відводиться кар’єрному 

розвитку й навчальним консультаціям.  Окрім того, Команда підтримує комунікацію з багатьма 

іншими підрозділами, керівниками, менеджерами для визначення напрямів кадрового розвитку, 

займається коучингом, надає доступ до Парламентської Цифрової Системи (Parliamentary Digital 

Service, PDS)19. Парламентська Цифрова Система є платформою обліку тренінгів і навчань для 

депутатів та їх помічників. Зокрема, вони можуть створити свій власний обліковий запис та 

відслідковувати навчальний прогрес.  

b. Ресурс «W4mp» 

                                                           
13 https://www.ndi.org/sites/default/files/development-of-parliamentary-research-services-CEE.pdf  
14 https://commonslibrary.parliament.uk  
15 https://www.parliament.uk/site-information/foi/foi-and-eir/commons-foi-disclosures/members-of-the-house-of-commons-and-members-
staff/training-for-mps-staff-2018-/  
16 https://www.parliament.uk/business/commons/governance-of-the-house-of-commons-/house-of-commons-staff-handbook/  
17 https://www.parliament.uk/contentassets/375c1cca2849461fb61bf02d9cc980ea/chapter-9-final-january-2021.pdf  
18 https://commonslibrary.parliament.uk/about-us/services/training-and-events/  
19 https://housesofparliament.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-HouseOfCommons/brand-2/candidate/so/pm/3/pl/14/opp/241-Learning-and-Organisation-

Development-L-OD-Coordinator/en-GB  

https://www.ndi.org/sites/default/files/development-of-parliamentary-research-services-CEE.pdf
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У січні 2000 року при фінансовій допомозі  Європейського Союзу був створений веб-сайт W4mp20, 

який надає інформацію про поточні та заплановані навчальні програми та курси для помічників 

депутатів та співробітників Палати громад або «House staff» 21. Наповненням сайту та адміністративно-

технічним забезпеченням займаються 9 осіб, але періодично залучаються помічники депутатів22. Теми 

навчань: тренінги з правознавства, вступ до житлового права, лідер/менеджер як коуч, ефективна 

співбесіда, тренінги про ментальне здоров’я, щодо роботи офісу представника парламенту (захист 

даних, захист інформації). Як правило в тренінг входить 5 модулів, кожен з-них триває 1 годину. 

2. Навчання співробітників Палати громад  

Палата громад складається з 14 підрозділів. Для їх ефективного функціонування було розроблено 

систему управління ефективністю співробітників (Performance Management System). Система є 

найпершим інструментом підвищення продуктивності та кваліфікації співробітників Палати громад. 

Вона забезпечує постійний зв'язок з лінійним менеджером, який координує роботу персоналу на 

постійній основі, є керівником та з’єднувальною ланкою з вищим керівництвом. 

У кожному підрозділі відбувається постійна щорічна оцінка персоналу, за яку відповідають менеджери 

підрозділів.  

Кожен співробітник, депутат або його помічник має право навчатися та проходити тренінги. 

Для того, щоб обрати програму чи курс, потрібно авторизуватися (доступно лише для депутатів та їх 

помічників, співробітників Палати громад) на закритому ресурсі UK Parliament Digital Service. Система 

покаже графік проведення навчання та дасть можливість онлайн запису на курси. Команди з різних 

підрозділів Палати можуть навчатися спільно, якщо це не вузько-спеціалізовані тематики.  

Коучинг у Палаті громад  

Коучинг для особистого розвитку 

Частина співробітників Палати громад має професійну кваліфікацію коуча і може надавати своїм 

колегам такі послуги. Якщо є потреба в коучингу для особистого розвитку, співробітник звертається 

до менеджера з навчання та розвитку (Learning and Development Manager) –  особи, яка очолює команду 

Цифрового навчання та розвитку Палати громад (Digital Learning and Development Team) й відповідає 

за побудову ефективних відносин та комунікації між Палатою громад та Палатою лордів23. Менеджер 

надає список вільних тренерів. Тривалість програми: 3-6 місяців на індивідуальній конфіденційній 

основі. 

Професійний коучинг 

За такою ж моделлю, окрім коучингу особитого розвитку, у Палаті громад забезпечується і 

професійний коучинг. Щоб отримати консультацію, потрібно заповнити аплікаційну форму та пройти 

співбесіду. Консультація є можливою лише за відома та погодження з лінійним менеджером 

співробітника Палати24 

Менторинг у Палаті громад 

Палата громад намагається включити у свою практику якомога більше інструментів підвищення 

ефективності роботи персоналу, тому серед іншого, здійснює практику менторингу персоналу. 

Ментором може бути людина, яка не являється підлеглим та не входить  в одну команду зі 

співробітником. Його функція є психологічною – вислухати та практичною – надати неупереджену 

оцінку питань та ідей в процесі їх обговорення; надати практичні поради, виходячи з власного досвіду 

                                                           
20 http://www.w4mp.org  
21 http://www.w4mp.org/2020/01/10/upcoming-training-courses/  
22 http://www.w4mp.org/aboutw4mp/about-the-site/  
23  
24 https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-resources/Staff-handbook/Chapter-16_performance-management.pdf  
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роботи. Досвідчені кадри Палати громад можуть пройти тренінг з менторингу. Програма менторства є 

доступною для всіх співробітників Палати громад25. 

3. Програми навчально-тренінгових центрів 

Навчання членів Парламенту та їх помічників проводяться щорічно. Зазвичай, це короткострокові 

одноденні програми. Детальна інформація щодо програм тренінгів для депутатів, їх помічників та 

співробітників Палати громад є закритою. 

Командою з навчального та організаційного розвитку Палати громад проводяться навчання як в 

стінах Парламенту, так і в округах, і якщо необхідний курс неможливо провести у зручному місці або 

у певну дату, команда намагається враховувати побажання за умови достатнього попиту (від 12 

учасників)26. 

Курси безкоштовні для всіх співробітників, які отримують заробітну плату через IPSA (IPSA – 

Independent Parliamentary Standards Authority, незалежний орган, що займається регулюванням витрат 

членів Парламенту та їх помічників. Орган створений Законом про парламентські стандарти 2009 

року27). Витрати на проїзд до навчальних заходів можуть бути покриті за рахунок витрат, що 

управляється IPSA28. 

За цим законом, IPSA має 3 основні зобов’язання: 

 регулювання витрат членів Парламенту та їх помічників; 

 визначення порядку оплати депутатів та їх пенсійне забезпечення; 

 надання фінансової допомоги членам Парламенту при виконанні ними їхніх 

парламентських функцій29. 

IPSA є незалежною від Парламенту та Уряду та фінансується з казначейства Її Величності через 

бюджет30. 

Для членів Парламенту проводяться мовні курси. Наприклад, в 2021 р. мови вивчало 15 осіб – 

польську, російську, німецьку, іспанську, французьку, арабську, іврит, пенджабі31. 

3. Фінансування навчально-тренінгових центрів  

Бюджетування навчань для співробітників Палати громад проходить на щорічній основі. Має бути 

заздалегідь проведено аналіз потреб співробітників, їхніх побажань, враховані думки керівників 

підрозділів, та проведена оцінка ефективності персоналу. На базі цих даних закладаються кошти на 1 

рік вперед. Якщо коштів не вистачило на заплановані навчання, надається можливість знайти дешевшу 

альтернативу або відкласти навчання32. 

Як правило, всі навчальні та тренінгові програми фінансуються з бюджету Палати громад33. Розділ 

бюджету, що відповідає за розвиток та підтримку співробітників називається «Люди та Культура» 

(People and Culture). 

Оплата штатних працівників Команди з навчального та організаційного розвитку Палати громад, 

яка є найбільш спеціалізованим підрозділом з розвитку персоналу, здійснюється також у межах 

Бюджету Палати громад та відповідно до положень Посібника персоналу Палати Громад34. 

                                                           
25 https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-resources/Staff-handbook/Chapter-16_performance-management.pdf  
26 http://www.w4mp.org/training/  
27 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/13/contents  
28 https://www.theipsa.org.uk  
29 https://www.theipsa.org.uk/who-we-are   
30 https://www.theipsa.org.uk/how-we-operate  
31 https://www.parliament.uk/site-information/foi/transparency-publications/hoc-transparency-publications/language-courses-mps/  
32 https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-resources/Staff-handbook/Chapter-16_performance-management.pdf  
33 https://www.parliament.uk/site-information/foi/transparency-publications/hoc-transparency-publications/financial-information/budget/  
34 https://www.parliament.uk/business/commons/governance-of-the-house-of-commons-/house-of-commons-staff-handbook/  
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Франція 
Вступ 

Парламент Французької республіки є двопалатним й складається з Сенату – верхньої палати (348 

представників) та Національної Асамблеї – нижньої палати (577 представників). Кожна з палат має 

свої функції й повноваження, проте вони можуть об’єднуватися воєдино як Конгрес Французького 

Парламенту під час перегляду і внесення правок до Конституції Франції. 

1. Навчального-тренінгові центри  

a. Служба людських ресурсів 

Навчанням у структурі Національної Асамблеї (нижньої палати парламенту) займається 

Служба людських ресурсів (Le service des ressources humaines). Служба є адміністративно-

управлінським відділом, який відповідальний за адміністративні та соціальні відносини, 

планування та навчання персоналу, кадровий набір та умови праці. Вона є самостійним 

структурним підрозділом і підпорядкована безпосередньо двом генеральним секретарям 

– Президії та Внутрішніх справ й очолюється директором.  
З 1 лютого 2017 року Служба має у складі трьох радників (керівників відділів), вісім заступників 

адміністративних помічників, одинадцять помічників виконавчого та управлінського персоналу та 7 

агентів (виконують завдання для інших департаментів). У складі служби працюють лікар та соціальний 

працівник35. 

 

Служба людських ресурсів 

Відділ управління 

плануванням та 

навчанням 

Безпосередньо займається навчанням, проведенням навчальних 

тренінгів, розробляє індивідуальні плани кар’єрного розвитку. 

 

Відділ адміністрування 

та соціальних відносин 

Займається питаннями статусу та оплатою праці державних 

службовців, підвищенням кваліфікації службовців, яких 

розглядають на підвищення, відпустками, лікарняними та ін. Є 

окремий спеціаліст, який займається поетапним введенням 

підвищених співробітників на керівні посади. 

Відділ набору кадрів Займається набором персоналу, стажерів. 

2. Програми навчально-тренінгових центрів. 

У період вступу на посаду депутатів Асамблеї для них та їхніх помічників проводиться інформаційна 

навчальна сесія, присвячена основам роботи Асамблеї та особливостям виконанням депутатських 

обов’язків36. 

Згідно зі статутом службовців Національної Асамблеї37, навчальні програми орієнтовані на адаптацію 

до посад, можуть змінюватися залежно від актуальності для Асамблеї (міжнародна та контрольна 

діяльність, ІТ-технології, питання безпеки, розвиток комунікацій). Для організації та проведення 

навчання створюється щорічний навчальний план (за який відповідає Відділ управління плануванням 

та навчанням), що виконується Службою людських ресурсів на основі виявлення індивідуальних 

потреб у навчанні та з урахуванням пріоритетів, визначених керівниками структурних підрозділів 

апарату Асамблеї. 

                                                           
35 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/service-des-ressources-humaines 
36 https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-autres-structures-de-soutien-a-l-activite-
parlementaire/les-collaborateurs-de-deputes 
37 https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-

nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale 
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В Національній Асамблеї існують такі основні напрямки навчання: мовна підготовка (здебільшого 

групові курси), безпекова (техніки/методи, пов’язані з безпекою даних), ІТ (автоматизація діловодства, 

постійне навчання ІТ-спеціалістів програмному забезпеченню), інші курси (складання звітів, курси з 

публічних закупівель), зовнішні стажування (закордонні парламенти, національні установи), методи 

комунікацій, менеджемент38. 

Відділ кадрів, як структурний підрозділ Служба людських ресурсів Національної Асамблеї, надає 

можливість оплачуваного стажування (€600,60/місяць) для студентів бакалаврату управлінських 

напрямків (Управління персоналом, Менеджмент) та подальшого працевлаштування за контрактом39.  

3. Фінансування навчально-тренінгових центрів. 

Фінансування Служби людських ресурсів відбувається з бюджетних коштів Національної Асамблеї 

Франції. 

 

Сполучені Штати Америки 

Вступ 

Парламент США, Конгрес, складається двох палат – Сенату (100 осіб) та Палати 

представників (435 особи). Компетенція палат є різною, наприклад, Сенат має більше 

повноважень щодо ратифікації міжнародних договорів. 

1. Навчання депутатів і їх помічників. Навчання апарату парламенту 

 

a.  Фонд управління Конгресом 

Навчанням депутатів та інших працівників Парламенту займається Фонд управління 

Конгресом (Congressional Management Foundation, CMF40), що співпрацює безпосередньо з 

членами Конгресу та персоналом, аби покращити їхню діяльність та взаємодію з виборцями. 

А саме: 

 

 проводить тренінги з підвищення кваліфікації для всіх рівнів співробітників 

Конгресу з питань офісної діяльності та управління; 

 проводить первинні дослідження роботи Конгресу та надає рекомендації з найкращої 

практики щодо офісної діяльності; 

 консультує окремі офіси Палати представників та Сенату для посилення їхньої 

ефективності. 

 

Понад 1400 співробітників, стажерів, й нових членів парламенту з більш ніж 300 підрозділів 

Конгресу США беруть участь в навчальних програмах, які Фонд управління проводить 

щорічно. З 2000 року Фонд провів понад 500 тренінгів з стратегічного планування й інших 

консультаційних тренінгів з членами Конгресу та їх персоналом. 

 

b. Дослідницька служба Конгресу (The Congressional Research Service)41  

 

Служба займається навчальними проектами як для депутатів та їх помічників, так і  для 

співробітників Конгресу. Проекти є різноплановими – вузькоспеціалізовані прикладні лекції, 

семінари, тренінги, сесії щодо навичок роботи у конкретному підрозділі або правничі та 

                                                           
38 https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-

nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale  
39 https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/457194/4451631/version/1/file/Annonce_DRH_DRSA-v4+site+internet.pdf  
40 https://www.congressfoundation.org/about-cmf  
41 https://crsreports.congress.gov/  
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політологічні навчання щодо порядку денного у публічній політиці та правничій практиці. 

Також є навчання, що можуть бути корисні для всіх, на кшталт академічного письма, 

лідерства, ефективних комунікацій. Детальніше в пункті 3. 

 

2. Програми навчально-тренінгових центрів 

 

a. Фонд управління Конгресом 

 

1. «Навчання старшого персоналу42» 

Фонд управління Конгресом спільно з Асоціацією керівників апаратів Палати представників 

пропонує безкоштовні навчальні програми для керівних посадовців Палати громад. Теми 

програми орієнтовані на потреби управлінського персоналу в офісах Конгресу. 

 Навчання з професійного розвитку для керівників апаратів – 6  навчальних сесій на рік; 

 Путівник щодо конгресового керівництва, (Congressional Management Guide)43 ; 

2.  «Законодавчі операції для персоналу Конгресу» 

Дводенна програма проводиться двічі на рік. Курс призначений для працівників законодавчих 

органів, які хочуть поглибити свої навички, а також для стажерів, які є на етапі 

працевлашування.  

3. Серія тренінгів для нових членів Конгресу44 

Програми таких тренінгів можуть змінюватися відповідно до потреб Парламенту. У 2020 та 

2021 роках Фонд управління Конгресом провів серію програм для офісів членів Конгресу, які 

були обрані вперше, поєднуючи навчання з неформальним спілкуванням всередині 

парламентських груп. Серед тренінгових сесій: 

 

 «Досвід новообраного представника Конгресу: чого очікувати вам, вашим 

співробітникам та вашій родині»; 

 «Створення офісу». Структура персоналу офісу члена парламенту, закладення 

бюджету на перший рік роботи (де можна знайти бюджет попередника, на що він/вона 

витрачали кошти, джерела формування бюджету); налагодження зв’язків з ключовими 

підрозділами – Офісом з Конгресової етики45 (Office of Congressional Ethics) та 

Комітетом з Конгресової етики, Комітетом з фінансових послуг та ін.), звітування, 

побудова системи комунікації – відкриті або позапланові зустрічі за ініціативою 

персоналу офісу депутата, зустрічі один-на-один, ініційовані членом Конгресу та ін. 

 Працевлаштування персоналу. На навчанні надаються приклади текстів з найму 

персоналу для депутата, техніки швидкого перегляду сотень резюме, поради для 

проведення інтерв’ю та перевірки поданих рекомендацій, зразки оцінювальних анкет 

кандидатів; 

 «Оперативне планування» (вебінар для тих, хто безпосередньо працює над запуском 

офісу депутата); 

 «Налаштування системи комунікації та взаємодії з округом»; 

 «Створення та реалізація законодавчого порядку денного» (вебінар для нових 

членів Конгресу та безпосередньо включених до процесу законотворення осіб; 

 Вебінари про подолання перших проблем в рамках новостворених депутатських офісів. 

 

                                                           
42 https://www.congressfoundation.org/congressional-operations/staff-training/house-senior-staff-training   
43 https://www.congressfoundation.org/publications/setting-course  
44 https://www.congressfoundation.org/congressional-operations/new-member-resource-center/new-member-training-series  
45 https://oce.house.gov/about  
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До проведення вебінарів в якості спікерів та експертів залучені представники академічної 

фахової спільноти найкращих ВНЗ США з напрямів: політологія, публічна політика, 

філософія, комунікації, право, журналістика.  

 

b. Дослідницька служба Конгресу (The Congressional Research Service) 

 
 

 Серія навчань щодо останніх змін у федеральному законі (Federal Law 

Update Series). Вже більше ніж 30 років Дослідницька служба проводить 

безперервне навчання для депутатів та співробітників Конгресу. Програма 

складається з 12 сесій, які проводяться або восени, або навесні протягом 2 

тижнів. Юристи надають оновлену інформацію щодо права та політик, 

напряму пов’язаних із законодавчим порядком денним. Тематики сесій 

можуть бути різними: професійна етика, закон про захист даних, прозорість 

цін медичного обслуговування, останні рішення Верховного Суду США та 

ін. Тобто, темою сесії може бути актуальне питання/нововведення з порядку 

денного парламенту. 

 Програми юридичних навчань (Legal Instructions Programs) – серія 

програм з правничих досліджень для співробітників Конгресу. Охоплює 

загальний вступ до дослідження, відслідковування федеральних 

нормативних актів, використання друкованих та електронних видань в 

роботі з відслідковування законодавства. 

 Інститут законодавчого бюджетного процесу – навчання законодавчої 

процедури та бюджетного процесу. 

 Зустрічі  з іноземними високопосадовцями та парламентами інших 

країн (наприклад, у 2019 р. відбулись зустрічі та обміни з 24 країнами 

світу). Також у межах цього блоку відбувається співпраця з міжнародними 

інституціями – Європарламент, Королівський Коледж Оборонних 

Досліджень, House Democracy Partnership – установа Палати представників 

США).  

 Орієнтаційні сесії– інструкції з роботи Дослідницької служби, 

спеціалізовані брифінги публічної політики, брифінги для інтернів Служби, 

законодавчий процес. 

 Семінари з публічної політики (як для депутатів, так і для співробітників 

Конгресу). Наприклад, вибори в Нігерії, наглядова функція Конгресу, 

соціальна безпека, агрополітика тощо. 

 Серії семінарів на широку тематику, які об’єднані в одну велику тему46.  
 

За даними останнього публічного відкритого звіту про діяльність Дослідницької служби 

Конгресу, у 2019 р. нею було залучено 10 415 учасників навчань47.  

 

c. Інші навчальні ресурси 

 Ресурсний центр для нових членів Конгресу48; 

 Інформаційний центр можливостей професійного розвитку49; 

 Рекомендації щодо покращення комунікацій для депутатських офісів50; 

                                                           
46 https://www.loc.gov/crsinfo/about/crs19_annrpt.pdf  
47 Там само. 
48 http://congressfoundation.org/congressional-operations/new-member-resource-center  
49 Там само.  
50 https://www.congressfoundation.org/congressional-operations/resources-by-topic/constituent-communications  
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 Проекти «Життя в Конгресі51» та Набір інструментів для Конгресу Workflex52, з 

рекомендаціями щодо встановлення гнучкої кадрової політики для найму та 

утримання кращих співробітників;   

 Дослідження «Конгресові переваги та кадрова практика»53 окреслює загальні 

практики та норми роботи Конгресу. 

 

d. Вузькоспеціалізоване навчання 

 

1) Курси для помічників депутатів та персоналу Конгресу 

 Дводенний курс «Законодавчі операції для персоналу Конгресу»54 

 Висвітлення таких питань: проведення законодавчих досліджень; написання 

інструкцій; вироблення рекомендацій щодо політики та голосування; відповіді на 

листи. 

2) Матеріали для персоналу з комунікацій 

 Комунікація з Конгресом55. Пропонуються практичні поради щодо оптимізації 

комунікаційної практики (адже майже все спілкування із виборцем пролягає у вигляді 

онлайн-адвокації за умов постійного зростання числа звернень). 

3) Матеріали для працівників окружного штабу 

 Keeping It Local56: Посібник з управління офісом/офісами округу/штату  

 посібник містить рекомендації для створення збалансованої та рівноправної 

взаємодії між офісом/офісами округу/штату. 

4) Ресурси для офісу представника Конгресу 

 Консультації з управління57 

 Індивідуальні консультації з управління на конфіденційній основі. 

 Пропонується широкий спектр програм: стратегічне планування, розбудова 

команди, коучинг різного типу, ретрити. 

 
3. Фінансування навчально-тренінгових центрів 

 

a. Фонд  управління Конгресом є неприбутковою організацією відповідно до розділу 

501(c)(3) Кодексу законів Сполучених Штатів Америки58 та отримує фінансування з чотирьох 

джерел: 

 гранти від корпорацій, асоціацій, фондів та окремих осіб, зацікавлених у покращенні 

загальної ефективності та системи управління Конгресу; 

 контракти з Конгресом на надання різноманітних послуг, таких як навчання, 

дослідження; 

 продаж періодичних видань;  

 плата за управлінські послуги, що надаються окремим офісам Фонду управління 

Конгресом від Палати представників і Сенату. 

                                                           
51 https://www.congressfoundation.org/projects/life-in-congress  
52 https://www.congressfoundation.org/projects/life-in-congress/workflex-toolkit-for-congress  
53 https://www.congressfoundation.org/projects/life-in-congress/congressional-benefits-personnel-practices  
54 https://www.congressfoundation.org/congressional-operations/staff-training/legislative-operations-for-staff  
55 https://www.congressfoundation.org/projects/communicating-with-congress  
56 https://www.congressfoundation.org/publications/keeping-it-local  
57 https://www.congressfoundation.org/congressional-operations/management-services  
58 http://uscode.house.gov/  
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b. Дослідницька служба Конгресу має власний бюджет в $125.69 млн. та додатковий 

бюджет в $627,297 грантових коштів. 

 

Грузія 
Вступ 

Грузія має однопалатний парламент, що складається зі 150 представників та обирається на 4-

річний термін. 120 представників обираються за пропорційною виборчою системою, 30 – за 

мажоритарною). 

 

1. Навчання депутатів, їх помічників та співробітників парламенту 

Парламентський тренінговий центр є окремим структурним підрозділом парламенту 

Грузії, що займається підвищенням кваліфікації депутатів та інших працівників парламенту в 

професійному та особистісному вимірах. 

 

Тематики тренінгів є різними, залежно від них залучаються відповідні фахівці, зокрема,  

експерти Національного демократичного інституту (NDI, National Democratic Institute)59. NDI, 

спільно з UK Good Governance Fund, реалізовував програму підтримки парламентського 

тренінгового центру Грузії у підготовці депутатів до виконання ними законодавчих, 

представницьких та політичних функцій. За співпраці з NDI, Центр проводив тренінги у всіх 

73 виборчих округах Грузії, а також програми стажування для молоді. . 

2. Програми навчально-тренінгових центрів 
Після парламентських виборів в жовтні 2020 р., Центр розробив власну програму 

орієнтаційної сесії для новообраних членів парламенту, згодом отримав більший бюджет, 

розробив власну систему управління якістю. Центр, спільно з NDI, реалізовував внутрішню 

програму підготовки тренерів-співробітників парламенту для розробки та проведення 

тренінгових програм для своїх колег. За останніми даними, таких тренерів є 26. Вони 

проводять навчання по 22 навчальних модулях60. Парламентський тренінговий центр 

реалізує свою діяльність на основі актуальних потреб парламенту. Наприклад, на основі 

опитування, проведеного у січні-лютому 2021 року, за 2021 р. Центр провів 58 тренінгів для 

22 522 осіб, їх помічників, та співробітників парламенту61.  

3. Фінансування навчально-тренінгових центрів 

Центр парламентської підготовки фінансується з державного бюджету62. 

 

Канада63  
Вступ 
Канадський парламент є двопалатним й складається з Королеви, Сенату (105 представників) та Палати 

громад (338 представників). Одна з відмінних рис палат парламенту полягає у тому, що сенатори є 

призначуваними й представляють регіони Канади, а члени Палати громад є обраними представниками 

канадського населення загалом64. 

 

1. Навчання депутатів та іншого персоналу 

Навчанням депутатів та інших працівників Парламенту займається Бібліотека Парламенту 

Канади. Бібліотека надає парламентаріям довідкові, дослідницькі та аналітичні послуги, а 

                                                           
59 https://www.ndi.org/  
60 https://www.ndi.org/our-stories/building-effective-parliamentary-training-system-georgia 
61https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1056125181851229&id=415456272584793&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-R  
62https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1056125181851229&id=415456272584793&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-R  
63 https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA  
64 https://lop.parl.ca/sites/Learn/default/en_CA/ParliamentaryPrimer#parliament  
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також відповідає за освітні програмами бібліотеки та семінарами для парламентарів і їх 

співробітників65. 

 

2. Програми навчально-тренінгових центрів 

a. Бібліотека парламенту Канади 

 

Згідно з наявними тенденціями в рамках роботи Парламенту, фахівці Бібліотеки розробляють 

курс семінарів для депутатів яких було обрано вперше. Основними темами семінарів є66: 

1. Ефективні депутати та ефективний парламент. 

2. Комітети: робота для покращення публічної політики й законодавства. 

3. Мистецтво й наука залучення канадців. 

4. Процес оцінки: ключова можливість нагляду за урядовими планами та видатками. 

Проведення семінарів відбувається за запитом депутатів67. 

Бібліотека парламенту Канади у своїй структурі має підрозділ Публічні освітні Програми 

(Public Educational Programs), який відповідає не лише за навчання, а й за публічні програми 

навчальних відвідувань парламенту – виставки, екскурсії для просвіти канадців. 

b. Навчання для співробітників парламенту Канади 

Бібліотека пропонує для парламентарів та їх співробітників семінари з питань державної 

політики, законодавства та інших тем. Також, надаються онлайн-тренінги, пов’язані з 

бібліотечними ресурсами та загальним орієнтуванням у послугах Бібліотеки. 

 

3. Фінансування навчально-тренінгових центрів 

Згідно з «Законом про парламент Канади», (Parliament of Canada Act68) Бібліотека керується 

комітетом, який складається з представників Сенату та Палати громад. Спікери двох палат 

парламенту можуть, за умови схвалення двох палат, видавати розпорядження щодо належної 

витрати коштів для потреб Бібліотеки. 
 

 

                                                           
65 https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/About/Overview  
66 https://publications.gc.ca/site/eng/9.695246/publication.html  
67 https://publications.gc.ca/collections/collection_2011/bdp-lop/YM20-7-2005-eng.pdf  
68 https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-1/page-8.html#h-390990  
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