
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ 

СЛУЖБИ

Інна Бєлобратова,
Експертка із впровадження нових кадрових практик та 

розвитку парламентської публічної служби Офісу 
парламентської реформи,

Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи 



ОСНОВНІ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ

2

АВТОНОМНА
ВІДНОСНО 

АВТОНОМНА 
УНІФІКОВАНА

НАДНАЦІОНАЛЬНА 
МОДЕЛЬ

Модель, за якої інститут 
парламентської служби 
унормовано в 
спеціальному 
законодавстві та 
організаційно 
відокремлено від інших 
видів публічної служби 

Австралія, Франція, 
Латвія, Чехія  та ін.

Модель, коли, за 
відсутності спеціального 
законодавства, корпус 
парламентських 
службовців є 
відокремленою 
складовою корпусу 
державної служби і 
формується керівництвом 
парламенту 

Австрія, Велика Британія, 
Литва та ін.

Модель, за якої апарат 
парламенту формується 
державними 
службовцями на 
загальних засадах і є 
невід’ємною складовою 
корпусу державної 
служби 

Данія, Греція, 
Словаччина та ін.

Модель, характерна 
для корпусів 
службовців 
наднаціональних 
союзів (Європейський 
парламент) і 
міждержавних 
парламентів 
(Парламентська 
Асамблея Ради 
Європи та ін.)



СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

▪«Доповідь та Дорожня карта щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», 
підготовлена у лютому 2016 року Місією Європейського парламенту з 
оцінки потреб під головуванням Пета Кокса, Президента Європейського 
парламенту (2002-2004)

▪Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035-VIII
«Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», 
прийнята на підставі рекомендацій Місії Європейського парламенту, якою 
передбачено необхідність:
•створення єдиного зводу внутрішніх правил, які регламентують 
діяльність Апарату;
•створення оновленої служби управління персоналом;
•розробки всеохоплюючої стратегії розбудови кадрового потенціалу 
Апарату;
•розгляд можливості переходу до створення системи відокремленої 
парламентської державної служби як окремого виду державної публічної 
служби.3



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЛІК ЕКСПЕРТНИХ ДОКУМЕНТІВ ОПР З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ 

▪Експертний звіт на тему: «Законодавчі та інституційні рамки організації 
парламентської публічної служби: зарубіжний досвід та рекомендації для 
України»
▪Експертно-аналітична записка Офісу парламентської реформи щодо 
законодавчого регулювання інституту парламентської служби в Україні
▪Експертна записка на тему: «Досвід парламентів інших зарубіжних країн 
щодо деяких аспектів проходження парламентської служби»
▪Аналітична довідка щодо законодавчих ініціатив стосовно законодавчого 
врегулювання автономної парламентської державної служби
▪Пропозиції Офісу парламентської реформи до проєкту Закону України 
«Про парламентську службу» (реєстр. №4530)  
▪Перелік нормативно-правових актів, які потребують підготовки та 
прийняття та нормативно-правових актів, до яких можуть бути внесені 
зміни у зв’язку з прийняттям Закону України «Про парламентську 
службу» (реєстр. №4530)
▪Щорічна доповідь щодо розвитку парламентської державної служби та ін.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


