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 Європейський центр парламентських досліджень і документації 

(The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) 

 

1.1. Загальна інформація  

Європейський центр парламентських досліджень і документації (The European Centre for 

Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) було створено у 1977 р. за ініціативою 

Конференції голів європейських парламентських асамблей. 

 

Цілі ECPRD: 

✓ забезпечення обміном інформацією, ідеями, досвідом та кращими практиками 

адміністрацій парламентів Європи; 

✓ посилення співпраці парламентських служб у всіх сферах парламентського 

адміністрування, законодавства, інформації, досліджень та документації, а також обмін 

публікаціями досліджень парламентських служб. При обміні інформацією ECPRD 

сприяє розвитку інформаційних та комунікаційних технологій. ECPRD також 

співпрацює з іншими мережами, що займаються обміном інформацією між 

парламентами Європи. 

✓ Підсумовуючи, цілями ECPRD є сприяння обміну інформацією, ідеями, досвідом та 

передовою практикою між адміністраціями Парламентів у Європі з питань, що 

становлять спільний інтерес; посилення тісного співробітництва між парламентськими 

службами в усіх сферах парламентського управління, законодавства, інформації, 

досліджень та документації; а також збирати, обмінюватися та оприлюднювати 

дослідження, вироблені парламентськими службами. 

 

Основна діяльність ECPRD включає обробку запитів від одного парламенту до інших у мережі 

ECPRD для отримання інформації, яка використовується для порівняння законодавчої 

діяльності та парламентської практики в різних країнах та установах. Існують також семінари, 

які проводяться одним із парламентів-членів ECPRD, які дозволяють учасникам з 

парламентів-членів обмінятися різним досвідом та практикою. (Детальніше функції буде 

описано нижче). 

 

Членами ECPRD є Європейський парламент, Парламентська асамблея Ради Європи та 

всі парламенти держав-членів ЄС або спеціальні гості Парламентської асамблеї Ради 

Європи. Для парламентів з двома палатами кожна палата являється окремим членом ECPRD. 

Також, вітається участь парламентів, які є за межами Європи, але бажають співпрацювати з 

Центром. Сьогодні ECPRD налічує 47 країн-членів і чотири країни-спостерігача, а також 

три міжнародні парламенти. Отже, майже 70 парламентів можуть брати участь у 

діяльності ECPRD. (Список всіх країн-членів додається). ECPRD також може 

співпрацювати з неєвропейськими Парламентами. Парламент, який має статус 

спеціального гостя (special guest) або статус наглядача може брати участь в різних заходах 

ECPRD, але не має права голосувати в органах  ECPRD.  

 

ECPRD працює під керівництвом Генеральних секретарів від парламентів (палат) країн-

членів. На засіданнях ECPRD, що проводяться 1 р. в 2 роки з нагоди Європейської конференції 

очільників парламентів затверджується звіт про діяльність та програму дій ECPRD, а також 

визначаються пріоритети його функціонування. 

 



 

1.2. Кореспондент, як контактна особа від парламенту: 

 

Кожен Парламент визначає «кореспондента», якому надається доступ до баз ECPRD. 

Генеральний секретар Парламенту призначає вищого службовця (кореспондента) для 

представництва Парламенту в рамках Конференції кореспондентів парламенту ECPRD.  

Кореспондент обирається з посадових осіб, які знаходяться в контакті з ECPRD й мають 

прямий доступ до Генерального секретаря та можуть координувати роботу посадових осіб від 

парламенту. Робота кореспондентів є ключовою в побудові успішного функціонування 

ECPRD, адже їхня робота полягає в побудові мережі контактних осіб щодо співпраці в різних 

сферах парламентаризму. Тому вони мають активно контактувати з парламентськими 

співробітниками, зокрема, тими, які працюють в парламентських дослідницьких або 

інформаційних службах парламенту. Допомагати кореспондентам може заступник. 

 

Від Верховної Ради України контактною особою є Керівник Управління міжпарламентських 

зв'язків Верховної Ради України. 

 

1.3. Функції кореспондента: 

▪ Поширення інформації про ECPRD серед посадових осіб парламенту, членів 

парламенту на сайті ECPRD, розсилках, публікаціях, дискусійних форумах. 

▪ Забезпечення вчасної відповіді на порівняльні запити до парламенту (надання відповіді 

на запит). 

▪ Контроль за тим, щоб відповіді на запити відповідали керівним принципам запитів 

ECPRD. 

▪ Контроль за тим, щоб дослідження вчасно надійшло до Секретаріату ECPRD. 

▪ Промоція та заохочення колег до участі в заходах ECPRD. 

▪ Прийняття рішення щодо готовності парламенту провести семінар ECPRD, 

обговорення з Генеральним Секретарем та іншими високопосадовцями. 

▪ Надання актуальної інформації щодо різних актуальних питань до Секретаріату 

ECPRD, який потім може опублікувати це на сайті ECPRD. 

▪ Інформування Секретаріату ECPRD на постійній основі щодо змін в контактах (змінах 

осіб та посад осіб, які вказані в Довіднику ECPRD (ECPRD Directory). 

▪ Підтримання контактів з IPEX та Eurovoc Correspondents та контакт з колегами з інших 

інформаційних мереж (наприклад, IFLA) для забезпечення інформаційної синергії та 

покращення якості інформації.  

▪ Участь в щорічній Конференції кореспондентів 

▪ Періодичне звітування про роботу в рамках ECPRD Генеральному секретарю, 

залученим посадовцям, інформування щодо майбутніх конференцій очільників 

парламентів. 

 

1.4. Конференція кореспондентів 

Конференція кореспондентів збирається, щонайменше, раз на рік. Конференція, разом з спів-

директорами є відповідальною за організацію заходів та ініціатив ECPRD. Вона вивчає та 

приймає проміжні річні звіти про діяльність ECPRD. Проекти звітів готуються спів-

директорами. Рішення Конференції кореспондентів приймаються на основі консенсусу. Якщо 

його не вдається досягнути, питання вирішуються шляхом голосування, більшістю (не менше 

2/3 голосів членів ECPRD). Генеральні секретарі можуть призначати заступників 

кореспондентів. 

 



 

1.5. Виконавчий комітет 

Виконавчий комітет готує дворічний звіт про діяльність ECPRD, а також документ під назвою 

Пріоритети ECPRD (ECPRD Priorities) на наступні 2 роки, представляє ці документи для 

затвердження генеральним секретарям парламентів на зустрічі під час Європейської 

конференції очільників парламентів. Виконавчий Комітет складається з 2 спів-директорів та 5 

кореспондентів, обраних на Конференції кореспондентів. Комітет може збиратися 

необмежену кількість разів на вимогу двох з членів Комітету або 5 кореспондентів. 

 

За пропозицією Виконавчого комітету, Конференція кореспондентів встановлює детальні 

рекомендації щодо проведення досліджень та порівняльних запитів, проведення семінарів. 

Конференція також може приймати рішення про призначення координатора (строком на 3 р.), 

відповідального за посилення співробітництва між парламентами у певний області. 

Виконавчий комітет може ініціювати створення спеціальних робочих груп, які складаються зі 

співробітників палат парламентів. Робочі групи можуть працювати не більше 3-х р. 

 

1.6. Спів-директори ECPRD 

Генеральні секретарі Європейського парламенту та Парламентської Асамблеї Ради Європи 

призначають старшу посадову особу в якості спів-директора ECPRD (офіційна назва Co-

Director of the ECPRD). Двоє спів-директорів несуть відповідальність за керівництво всією 

роботою ECPRD. Їм допомагають два спів-секретарі та інші посадові особи. Спів-директори 

можуть одночасно бути кореспондентами своїх парламентів. 

 

1.7. Функції координатора: 

1. Сприяння тісного співробітництва, обміну досвідом, кращими практиками між 

парламентами-членами ECPRD. 

2. Контроль за появою нових концепцій в рамках зон своєї відповідальності. 

3. Аналіз інформації та підготовка пропозицій до майбутніх програм ECPRD. 

4. Створення мережі контактів, її підтримка (до мережі входять співробітники 

парламенту, інші міжпарламентські контакти для забезпечення оперативного обміну 

інформацією). 

5. Підтримка зв’язків з кореспондентами ECPRD, держслужбовцями парламенту. 

6. Допомога парламентам в проведенні заходів. 

7. Участь  у розробці програми заходів членів ECPRD. 

8. Звітування перед Виконавчим Комітетом  та Конференцією кореспондентів щодо своєї 

роботи. 

9. Взаємодія та співробітництво з іншими координаторами ECPRD задля побудови 

синергії. 

  

1.8. Фінансування ECPRD  

ECPRD не має власного бюджету. Члени ECPRD несуть витрати на участь своїх посадових 

осіб щодо участі в ECPRD та комунікації з ECPRD. Члени ECPRD також можуть робити 

добровільні фінансові внески в ECPRD. ECPRD може приймати й зовнішні фінансові внески 

за погодження Конференції кореспондентів. 

 

Витрати на персонал, секретаріат, інформаційно-технічні витрати покриваються з бюджету 

Європейського парламенту та Парламентської Асамблеї Ради Європи. Організаційні та 

логістичні витрати щодо проведення заходів беруть на себе парламенти-організатори подій. 



 

Парламенти Центральної та Східної Європи отримують фінансову підтримку від 

Європейського парламенту. 

 

Отже, діяльність ECPRD частково фінансується з бюджету Європейського Парламенту, а 

частково Парламентською Асамблеєю Ради Європи (PACE). Парламенти країн-членів 

фінансують діяльність ECPRD опосередковано, наприклад, шляхом організації й проведення 

зустрічей. 

 

2. Функції ECPRD 

 

1. Організація семінарів – з ініціативи парламентів і за згодою ECPRD. 

Теми семінарів становлять предмет спільного зацікавлення парламентів, в тому числі, 

вони пов’язані з парламентською адміністрацією (наприклад, такі, що стосуються 

парламентських бібліотечних служб, кодексів поведінки, парламентських архівів, 

законотворчих служб, ролі комісій з європейських питань, аспекту двопалатності й 

інших). 

2. Запити (анкети). 

Парламенти країн-членів ЄС можуть, за посередництвом ECPRD, вносити запити до 

парламентів-членів ECPRD. У випадку особливо важливих аспектів, ECPRD може 

опублікувати порівняльний аналіз ситуації щодо окремих країн у порівняльних 

таблицях. 

3. Публікації ECPRD: 

 

3.1. Регулярні публікації:  

 Directory – список прізвищ, функцій і контактних даних службовців, які 

мають відношення до Центру, будучи членами парламентів країн-членів EU. 

 ECPRD News – інформація про цікаві події в парламентах. 

 Activity Report – щорічний звіт з діяльності ECPRD. 

3.2.Публікації ad hoc: публікації, які супроводжують тематичні семінари, підготовлені 

у співпраці з державами-членами (стосуються прозорості законодавчого процесу, 

ролі законодавчих служб, наднаціональних і міжнародних асамблей) та публікації, 

які підготовлені в рамках серії, присвяченої проблематиці парламентських практик 

(стосуються, зокрема, виборчих систем, парламентських імунітетів, комісій з 

європейських питань). 

Деякі публікації ECPRD можна знайти на сайті Центру1. 

 

3. Напрями роботи ECPRD 

 

1. Інформаційні та комунікаційні технології парламентів (інформаційні та 

комунікаційні стратегії парламентів, е-парламент, електронний підпис, електронна 

система голосувань, цифрова архівація інформації, бази знань, проект електронної 

репрезентації члена парламенту) 

2. Парламентські практики та процедури (парламент та конституція, 

репрезентативна демократія, контрольна функція парламенту, бюджетний процес, 

зовнішні зв’язки, безпековий вимір, статус члена парламенту (матеріальний стан, 

депутатська недоторканність, майнові декларації), функціонування парламентських 

                                                           
1 https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about 



 

органів, парламентський персонал, логістика та будівлі парламенту, зв’язки з 

громадськістю, публікації та відвідувачі парламенту, відносини з пресою). 

3. Парламентські бібліотеки, дослідження та архіви – організація таких 

підрозділів, їх структура, кадрове забезпечення, політика, функціонал, бюджети та 

ресурси, відносини з замовниками та маркетинг, критерії ефективності. 

 

Бібліотеки: розвиток бібліотечних колекцій, питання розміщення бібліотеки, 

використання баз даних, довідкові джерела, поточні інформаційні ресурси, 

електронні бібліотеки. 

 

Дослідницькі послуги: аналіз та підтримка членів парламенту, партійних груп та 

комітетів, створення нових продуктів, поширення та забезпечення доступності 

дослідницьких продуктів, аналіз законодавства. 

 

Архівування даних: паперове та цифрове; забезпечення доступності архівів для 

громадськості. 

 

4. Макроекономічні дослідження: 

▪ макроекономічні тенденції в Європі; 

▪ організація макроекономічних досліджень в парламентах; 

▪ Європа та глобалізація, внутрішньо-європейська торгівля й інвестування, 

Світова  Організація Торгівлі; 

▪ політика економічного розвитку та демократія (верховенство права, 

боротьба з корупцією та організованою злочинністю); 

▪ парламентський бюджетний процес; 

▪ Європейські валютні справи, Економічний і Валютний союз, валютні 

події; 

▪ Енергетика та економічний розвиток; 

▪ Загальноєвропейське співробітництво та розвиток. 

 

Список країн-членів ECPRD 

 

1. Європейський парламент. 

2. Парламентська асамблея Ради Європи. 

 

Парламентські асамблеї держав-членів Європейського Союзу та Ради Європи: 

1. Албанія (Асамблея), 

2. Андорра (Генеральний консул), 

3. Вірменія (Національні збори), 

4. Австрія (Національна рада і Федеральна рада), 

5. Азербайджан (Національні збори), 

6. Бельгія (Chambre des Représentants і Sénat), 

7. Боснія і Герцеговина (Народна палата і Палата представників), 

8. Болгарія (Національні збори), 

9. Хорватія (Сабор), 

10. Кіпр (Палата представників), 

11. Чеська Республіка (Палата депутатів і Сенат), 

12. Данія (Фолькетинг), 



 

13. Естонія (Рійгікогу), 

14. Фінляндія (Eduskunta), 

15. Франція (Національна асамблея та Сенат), 

16. Грузія (Парламент), 

17. Німеччина (Бундестаг і Бундесрат), 
18. Греція (Вулі тон Еллінон), 

19. Угорщина (Національні збори), 

20. Ісландія (Алтінгі), 

21. Ірландія (Дайл і Шонад), 

22. Італія (Camera dei Deputati і Senato), 

23. Латвія (Сейм), 

24. Ліхтенштейн (Ландтаг), 

25. Литва (Сейм), 

26. Люксембург (Chambre des Députés), 

27. Мальта (Палата представників), 

28. Молдова (Парламент), 

29. Монако (Національна рада), 

30. Чорногорія (Скупстина), 

31. Нідерланди (Сенат і Друга палата Генеральних штатів), 

32. Північна Македонія (Асамблея), 

33. Норвегія (Стортингет), 

34. Польща (Сейм і Сенат), 

35. Португалія (Assembleia da República), 

36. Румунія (Палата депутатів і Сенат), 

37. Сан-Марино (Consiglio Grande e Generale), 

38. Сербія (Національні збори), 

39. Словаччина (Національна рада), 

40. Словенія (Dravni zbor і Dravni svet), 

41. Іспанія (Congreso de los Diputados і Senado), 

42. Швеція (Риксдаг), 

43. Швейцарія (Національна рада та Conseil des Etats), 

44. Туреччина (Великі національні збори), 

45. Україна (Верховна Рада України), 

46. Сполучене Королівство (Палата громад і Палата лордів). 

 

• Послугами Центрів також можуть користуватися країни, які мають статус 

спостерігача в Парламентській асамблеї Ради Європи: 

1. Ізраїльський парламент (Кнесет) 

2. Канадський парламент (Палата громад і Сенат) 

3. Сполучені Штати (Палата представників і Сенат) 

 

•  Країни, які мають статус Партнера з питань демократії в Парламентській Асамблеї 

Ради Європи, також можуть користуватися послугами центрів з обмеженим 

доступом: 

1. Йорданія (Палата представників) 

2. Марокко (Chambre des Representants) 

3. Палестина (Палестинська законодавча рада) 

4. Киргизстан (Жогорку Кенеш). 


