
Програма USAID «РАДА: наступне покоління» — це 
п’ятирічна ініціатива (2021-2026 рр.), яку впроваджує 
ГО «Інтерньюз-Україна» завдяки фінансуванню 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Головна мета Програми — допомогти Верховній Раді 
України бути сучасною, ефективною та відкритою 
інституцією заради демократичного розвитку України.

Покращити залучення виборців до законодавчого 
процесу та взаємодію і комунікацію між народними 
депутатами та виборцями
Посилити законодавчу та аналітичну спроможність 
Верховної Ради України
Впровадити технологічні та інноваційні рішення у 
роботу парламенту («цифрова трансформація» 
Верховної Ради України)

Реалізація Програми стала можливою завдяки щедрій 
підтримці американського народу через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). Заяви та зміст програмних 
продуктів не обов'язково відображають погляди USAID чи 
уряду Сполучених Штатів.
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розробляє наукові концепції для покращення 
законодавчого регулювання суспільних відносин 
в Україні;
консультує депутатів і посадових осіб ВРУ та 
готує для них інформаційно-аналітичні матеріали;
досліджує ефективність прийнятого 
законодавства і надає аналіз ризиків
зареєстрованих законопроєктів;
узагальнює результати діяльності українського 
парламенту;
організовує тренінги, семінари та інші освітні 
активності для підвищення кваліфікації
депутатів, їхніх команд та представників ВРУ.

Програма USAID «РАДА: наступне покоління» 
активно співпрацює з Дослідницькою службою 
Верховної Ради України та вже допомогла*:

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ У ПОСИЛЕННІ 
СПРОМОЖНОСТЕЙ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СЛУЖБИ:

Програма USAID «РАДА: наступне покоління» 
підтримує Дослідницьку службу Верховної Ради 
України з метою:

НАША МІСІЯ СПІВПРАЦЯ ДОСЯГНЕННЯ

сприяти інституційній розбудові служби на основі 
найкращого досвіду парламентів світу

посилити аналітичну спроможність Верховної 
Ради України

забезпечити високоякісне професійне навчання 
народних депутатів України, їхніх помічників, 
працівників Апарату Верховної Ради України
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Дослідницьку службу Верховної Ради України створи-
ли в серпні 2022 року для інформаційно-аналітичного 
забезпечення та професійного навчання народних 
депутатів України, їхніх помічників-консультантів та 
працівників Апарату Верховної Ради України.
Зокрема, Дослідницька служба:
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* Станом на лютий 2023 р.

Вестмінстерська 
фундація за демократію

Американські ради 
з міжнародної освіти

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 
протягом багатьох років проводило адвокаційну 
кампанію зі створення дослідницької служби задля 
посилення спроможностей Верховної Ради України. 
Нині Програма USAID «РАДА: наступне покоління» 
надає значну підтримку новоствореній Дослідницькій 
службі у становленні та подальшому розвитку, зокре-
ма допомагає:

Основою для співпраці Програми з Дослідницькою 
службою є Меморандум з Апаратом Верховної Ради 
України та Меморандум з Дослідницькою службою 
Верховної Ради України.

здійснювати стратегічне планування діяльності; 

розробляти і впроваджувати 
комунікаційну стратегію;

розвивати міжнародні та національні 
партнерства;

обмінюватися досвідом з дослідницькими
службами інших країн;

організовувати і проводити тренінги. 

розробити стратегічний план;

встановити міжнародну співпрацю, зокрема з 
Дослідницькими службами Парламенту Грузії, 
Чеської Республіки, Австрії, Конгресу США;

зміцнити тренерський потенціал 
Дослідницької служби шляхом проведення 
«Тренінгів для тренерів»;

забезпечити професійне навчання 
народних депутатів України, їхніх 
помічників-консультантів та працівників 
Апарату ВРУ;

посилити аналітичні спроможності 
Дослідницької служби завдяки експертній
і консультаційній підтримці та проведенню 
стратегічних сесій; 

вивчити й реалізувати міжнародний досвід, 
зокрема провели два дослідження щодо 
кращих практик роботи дослідницьких служб 
інших країн та організували навчальну поїздку 
до Конгресу США.


