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ВСТУП 

 

Розвиток парламентської державної служби є одним із пріоритетних 

напрямів підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. 

Усе це обумовлює необхідність забезпечення відповідної самостійності та 

самодостатності парламентської служби, яка повинна бути спроможною 

надавати народним депутатам України та Верховній Раді України в цілому 

весь спектр необхідної підтримки для виконання їхніх конституційних 

функцій. 

Зазначене також відображено в рекомендаціях Місії Європейського 

Парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса, що розроблені з 

метою підвищення якості українського парламентаризму та викладені у 

«Доповіді та Дорожній карті щодо внутрішньої реформи та підвищення 

інституційної спроможності Верховної Ради України». Так, згадані 

рекомендації передбачають розмежування парламентської державної служби 

та загальної національної державної служби. 

Постановою Верховної Ради України «Про заходи з реалізації 

рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної 

спроможності Верховної Ради України» від 17 березня 2016 року № 1035-VIII 

визначено, що Верховна Рада України у довгостроковій перспективі може 

розглянути можливість переходу до створення системи відокремленої 

парламентської державної служби. 

Хоча завдання парламентської державної служби багато в чому подібні 

до функцій державної служби, проте слід відмітити певні відмінності та 

додаткові зобов’язання, які випливають з характеру діяльності Парламенту як 

єдиного органу законодавчої гілки влади. 

Так, фактор багатопартійності Парламенту вимагає, щоб Апарат 

Верховної Ради України (далі — Апарат) надавав послуги й підтримку всім 

народним депутатам України та політичним партіям (групам), що їх вони 

представляють, з урахуванням принципів рівності. 
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При цьому, у Верховній Раді України є непоодинокими випадки 

виникнення політичних суперечностей як між коаліцією депутатських фракцій 

і опозиційними силами, так і між самими представниками владної коаліції, що 

також підключає до цього процесу інші органи державної влади, і навіть 

органи місцевого самоврядування. Усе це призводить до суттєвого 

додаткового навантаження на парламентську державну службу. Особливе 

навантаження в таких випадках відчувають працівники секретаріатів 

парламентських комітетів та деяких структурних підрозділів Апарату, які 

здійснюють науково-експертну діяльність та організацію ключових 

парламентських процедур. 

Разом з тим, Верховна Рада України та її Апарат за період незалежності 

України жодного разу не проводили аудиту внутрішніх процесів та процедур 

на предмет їх доцільності, оптимальності, якості забезпечення виконання 

основних функцій Парламенту, а також стану розвитку парламентської 

служби. 

З цією метою Стратегією розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року, затвердженою розпорядженням 

Керівника Апарату від 05 грудня 2019 року № 3359-к, передбачено підготовку 

Доповіді щодо стану розвитку парламентської служби (далі — Доповідь). 

Зазначена Доповідь є узагальненням отриманої в рамках діяльності проєкту 

ЄС-ПРООН з парламентської реформи та Офісу парламентської реформи 

інформації про структуру, внутрішні процеси Апарату, статус та актуальний 

стан його службовців у порівнянні з практикою парламентів провідних 

зарубіжних країн. 

Таким чином, Доповідь є експертно-аналітичним документом, який 

описує актуальний стан парламентської служби та (виходячи з найкращих 

практик та міжнародного досвіду щодо організації аналогічних 

парламентських служб) містить конкретні рекомендації щодо її подальшого 

розвитку, і в цьому сенсі може вважатися «Білою книгою» щодо подальшого 

розвитку парламентської служби. 
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Доповідь складається з шести основних розділів, а саме: 

Розділ І. Сучасний стан Апарату Верховної Ради України 

Цей розділ розкриває кількісні та якісні характеристики, основні функції 

та правові основи діяльності Апарату, систему управління та сучасний статус 

працівників Апарату. 

У розділі описується діюча структура Апарату, яка є результатом 

еволюційних структурних змін протягом більш ніж двадцяти років, а також 

пошуку оптимальної системи, яка дозволяла б максимально ефективно 

забезпечувати діяльність Верховної Ради України. 

Разом з тим, останні суттєві зміни структури Апарату відбулися 

двадцять років тому. При цьому, за цей період зазнали змін конституційний 

статус Парламенту і обсяг його повноважень, процедури роботи Верховної 

Ради України, були актуалізовані напрямки внутрішньої та зовнішньої 

політики, що може потребувати перегляду структури з метою посилення 

функціональних можливостей за окремими напрямками його діяльності, 

зокрема науково-дослідна робота, організація роботи зі зверненнями та 

запитами громадян тощо. 

Розділ також включає проблематику, яка визначена за наслідками 

функціонального аналізу (обстеження) Апарату, який проводився з грудня 

2019 року по квітень 2020 року вперше за історію Верховної Ради України 

(відповідно до запиту керівництва Апарату) і був спрямований на ґрунтовне 

обстеження загальної ефективності його роботи (в контексті забезпечення 

виконання Верховною Радою України її основних завдань і підтримки 

діяльності народних депутатів України). Згадане обстеження також 

передбачало аналіз структури Апарату, функцій, управління людськими 

ресурсами, системи внутрішніх і зовнішніх комунікацій, питання внутрішньої 

координації між структурними підрозділами Апарату, організацію 

дослідницької роботи, документообігу та впровадження ІТ-рішень. 

За результатами функціонального аналізу Апарату був підготовлений 

відповідний звіт, який надає найбільш повну інформацію про сучасний стан 



7 
 

Апарату, що може бути використано для розробки плану дій стосовно 

вирішення наявних проблем та вдосконалення внутрішніх процесів, що 

повинно призвести до посилення інституційної спроможності як Апарату, так 

і Верховної Ради України в цілому. 

 

Розділ ІІ. Зарубіжний досвід щодо організації діяльності апаратів парламентів 

та функціонування парламентської (державної) служби 

Розділ присвячений питанням аналізу особливостей правового статусу 

та організації діяльності апаратів парламентів у зарубіжних країнах, основних 

функцій та послуг, які надають апарати парламентів. 

Практично всі апарати парламентів є подібними за своїм статусом та 

основними функціями. Структура й організація діяльності парламентських 

апаратів може відрізнятися залежно від обсягу компетенції парламенту, 

способу його організації (моно- чи бікамеральна структура), обсягу 

фінансування, історичних традицій парламентаризму тощо. Але всі вони 

забезпечують правову, організаційну, документальну, аналітичну, фінансову, 

матеріально-технічну, соціально-побутову діяльність відповідного 

парламенту та його членів. 

При цьому, залежно від фінансових можливостей конкретного 

парламенту (і як наслідок кількості та професійного рівня працівників) 

парламентські секретаріати (апарати) можуть надавати членам парламенту як 

увесь спектр послуг (науково-дослідна робота, підготовка документації, 

адміністративна допомога тощо), так і окремі види послуг. 

У розділі також описуються основні законодавчі та інституційні моделі 

парламентської державної служби та особливості її проходження в зарубіжних 

країнах (зокрема, особливості добору персоналу, управління людськими 

ресурсами тощо). 

Так, на сьогодні світова практика дозволяє виокремити чотири основні 

моделі правового регулювання інституту парламентської служби, а саме: 
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 уніфікована — коли апарат парламенту формується державними 

службовцями на загальних засадах і є невід’ємною складовою 

корпусу державної служби (Німеччина, Україна і ін.); 

 відносно автономна — коли, за відсутності спеціального 

законодавства, корпус парламентських службовців є 

відокремленим від загального корпусу державної служби і 

формується керівництвом парламенту (Австрія, Велика Британія, 

Литва і ін.); 

 автономна — коли питання функціонування інституту 

парламентської служби є унормованими в спеціальному 

законодавстві; водночас парламентська служба є організаційно 

виокремленою від інших видів публічної служби (Австралія, 

Франція та ін.); 

 наднаціональна, що є характерною для корпусів службовців 

міжнародних організацій (Європейський Парламент, 

Парламентська Асамблея Ради Європи тощо). 

Однією з основних особливостей парламентської служби є те, що вона 

повинна бути відносно автономною від інших органів влади, що випливає зі 

статусу законодавчого органу в системі державного управління. Це 

твердження безумовно притаманне для будь-яких держав, насамперед держав 

із «парламентською формою правління». 

 

Розділ ІІІ. Кадровий потенціал Апарату Верховної Ради України та шляхи його 

розвитку 

У цьому розділі описуються стратегічні рамки розбудови кадрового 

потенціалу Апарату, які, зокрема, відображені у Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року (далі — 

Стратегія), затвердженої розпорядженням Керівника Апарату від 05 грудня 

2019 року № 3359-к, а також у відповідних планах заходів її впровадження. 
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Стратегія визначає основні завдання та напрями підвищення рівня 

ефективності й результативності діяльності Апарату. Її основною метою є 

створення ефективної системи управління персоналом, розвиток кадрового 

потенціалу Апарату, упровадження сучасних практик і технологій, що має 

забезпечити посилення інституційної спроможності Верховної Ради України 

та її Апарату, а також сприяти подальшому розвитку інституту 

парламентаризму в Україні. Стратегія містить низку заходів, впровадження 

яких пропонується у два етапи, а саме: перший етап (2019–2020 роки), а також 

другий етап (2021–2022 роки). 

У розділі також розглядаються інноваційні практики та підходи у сфері 

управління персоналом, а саме: упровадження внутрішньої системи 

управління якістю, забезпечення стандартів гендерної рівності, розвиток 

організаційної (корпоративної) культури, запровадження системи 

наставництва (з метою адаптації працівників (зокрема, новопризначених) до 

роботи в Апараті або в його окремих підрозділах), упровадження системи 

управління талантами, системи кадрової мобільності, а також проведення 

щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях, упровадження 

оновленої сучасної системи оцінювання результатів службової діяльності 

працівників Апарату тощо. 

 

Розділ ІV. Упровадження механізмів стратегічного планування в 

діяльності Апарату Верховної Ради України 

Розділ присвячений питанням стратегічного планування, що має 

ключове значення у плануванні діяльності організацій як публічного, так і 

приватного секторів, у тому числі парламентів та їхніх секретаріатів. 

Враховуючи вищевикладене, у цьому розділі розглядається досвід з питань 

стратегічного планування парламентів таких країн як Шотландія, Молдова, 

Австралія, Канада, Грузія тощо. 

Упровадження стратегічного планування в Апараті визначено одним із 

пріоритетних заходів з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та 
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підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, 

затверджених Постановою Верховної Ради України від 17 березня 2016 року 

№ 1035-VIII. Про важливість упровадження стратегічного планування 

зазначено також у Рекомендаціях Місії Європейського Парламенту та звіті за 

наслідками проведення функціонального аналізу (обстеження) в Апараті. 

Також розробка і впровадження Стратегічного плану діяльності Апарату 

передбачені Планом основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 

року, затвердженим розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради 

України від 20 лютого 2020 року № 358-к. 

Крім того, в розділі описуються методологічні та нормативно-правові 

рамки стратегічного планування в Апараті, а також перспективні напрями 

стратегічного планування діяльності Апарату на найближчий період, які були 

вироблені Апаратом у співпраці з експертами Офісу парламентської реформи. 

 

Розділ V. Організація системи навчання та професійного розвитку 

державних службовців Апарату Верховної Ради України та інших 

категорій парламентських стейкхолдерів 

Реалізація структурних реформ в Апараті вимагає високого рівня 

професійної компетентності та професійного розвитку його працівників як 

головного елементу, що забезпечує якість послуг, які надаються членам 

парламенту, та (як наслідок) впливає на ефективність та якість прийнятих 

рішень. 

Розділ розкриває питання правового та інституційного забезпечення 

функціонування системи професійного навчання на загальнодержавному рівні 

та організації процесу підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Апарату зокрема. 

У розділі представлено сучасні інструменти та технології для 

забезпечення навчання та професійного розвитку парламентських 

стейкхолдерів, зокрема йдеться про дієву оцінку тренінгових потреб 
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працівників Апарату та їх урахування при проведенні навчальних заходів, а 

також при розробці нових навчальних тренінгових курсів з розвитку 

«твердих» та «м’яких» навичок працівників Апарату. 

Одночасно рекомендується утворити парламентський тренінговий 

центр та навчальну онлайн платформу, які мають на постійній основі 

забезпечувати задоволення навчальних потреб працівників Апарату, зокрема з 

використанням відповідних інновацій в освітній галузі. 

Ще одним із надзвичайно важливих аспектів організації навчання та 

професійного розвитку державних службовців є академічна (та кадрова) 

мобільність працівників Апарату, в основі якої лежить індивідуалізація й 

підвищення гнучкості освітнього процесу. Умовою реалізації цього принципу 

є розвиток змісту освіти зі зміщенням у бік формування особистісних і 

професійних компетенцій та готовності до змін. Важливими чинниками при 

цьому виступають такі: створення єдиної системи кваліфікацій, моніторинг 

якості освіти та утворення єдиного освітнього простору для всіх 

парламентських стейкхолдерів тощо. 

За результатами проведеного дослідження розроблено відповідні 

рекомендації щодо подальшого розвитку парламентської державної служби в 

Україні. 
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РОЗДІЛ І. 

СУЧАСНИЙ СТАН АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

1.1. Апарат, його кількісні та якісні характеристики, основні 

функції та правові основи діяльності 

Апарат створений як допоміжний державний орган, інститут в системі 

державної служби, що має забезпечувати діяльність Парламенту. Для 

забезпечення його ефективного функціонування також сформовано 

розгалужену нормативно-правову базу, що оновлювалася з огляду на потреби 

та запити модернізації публічного управління1. 

Попри те, що Апарат не несе політичної відповідальності за рішення, 

ухвалені Верховною Радою України чи її органами, він відіграє важливу роль 

у належному забезпечені парламентської діяльності, надаючи увесь комплекс 

можливих послуг як індивідуально народним депутатам України, так і 

Парламенту в цілому. Мова йде про послуги у сферах правового й наукового, 

організаційного, документального, інформаційного та комп’ютерно-

технологічного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

діяльності Верховної Ради України2. 

До інших напрямів діяльності Апарату також належать організація 

висвітлення діяльності Верховної Ради України та її органів у засобах масової 

інформації; підготовка й розповсюдження матеріалів про діяльність Верховної 

Ради України; акредитація кореспондентів та технічних працівників 

українських і зарубіжних засобів масової інформації, організація і проведення 

пресконференцій, зустрічей та інших заходів; розробка планів 

міжпарламентського обміну і проведення організаційних заходів щодо їх 

                                                           
1 Розділ І Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджений розпорядженням Голови Верховної 
Ради України № 769 від 25 серпня 2011 року. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-
рг. 
2 Розділ ІІ Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджений розпорядженням Голови Верховної 
Ради України № 769 від 25 серпня 2011 року. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-
рг. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-рг
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-рг
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-рг
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-рг
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реалізації, забезпечення відповідними матеріалами і документами членів 

делегацій Верховної Ради України, груп народних депутатів України, які 

відряджаються за кордон; забезпечення ділових зв’язків з дипломатичними 

місіями в Україні та представництвами України за кордоном; організація 

прийомів у Верховній Раді України парламентських делегацій, політичних 

діячів та дипломатичних представників іноземних держав, представників 

міжнародних організацій; підготовка матеріалів і пропозицій з питань 

зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради України; підготовка 

документів для нагородження відзнаками Верховної Ради України, облік цих 

документів; організація роботи з охорони державної таємниці. 

Характеризуючи Апарат, науковці та дослідники виділяють такі його 

ознаки: 

• належить до числа структурно складних органів, поєднуючи 

вертикальну (відділи, управління, головні управління) та горизонтальну 

галузеву (секретаріати комітетів) структуру управління; 

• є управлінським органом загальної (універсальної) компетенції, 

що інтегрований до загальної управлінської системи парламенту; 

• поєднує риси суто адміністративного апарату з апаратом 

депутатських об’єднань (секретаріати депутатських фракцій і груп) та 

апаратом комітетів (секретаріати комітетів); 

• відзначається переважно централізованим типом управління: 

єдиноначальність керівництва Апарату в особі Керівника Апарату Верховної 

Ради України (далі — Керівник Апарату) поєднується з певним ступенем 

автономії щодо вирішення кадрових питань парламентськими комітетами, 

депутатськими фракціями і групами; 

• наділений неавтономною службою персоналу, яка включена до 

загальної системи державної служби (незначним ступенем автономії 

володіють лише патронатні служби Голови та заступників Голови Верховної 

Ради України); 
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• має риси позапартійного апарату (певний виняток із цього правила 

можуть становити лише секретаріати депутатських фракцій і груп, які є 

робочими органами відповідних партійних представництв у парламенті); 

• відзначається широтою свого функціонального призначення 

(забезпечує виконання організаційних, аналітичних, матеріально-технічних та 

інших функцій). 

Подальше упровадження парламентської реформи в Україні потребує 

більш чіткого розмежування політичних та адміністративних повноважень з 

управління Верховною Радою України та її Апаратом. Досвід діяльності 

більшості парламентів європейських країн свідчить про те, що спікери 

(керівники) парламентів мають значні політичні повноваження щодо 

організації діяльності парламентів. Одночасно адміністративні повноваження 

щодо організації діяльності парламентських секретаріатів належать саме 

керівникам секретаріатів (генеральним секретарям). 

В Україні на сьогодні Голова Верховної Ради України продовжує мати 

не тільки значні політичні, але й адміністративні повноваження. Відповідно до 

пункту 5 частини другої статті 88 Конституції України, Голова Верховної 

Ради України організовує роботу Апарату Верховної Ради України. Крім того, 

Голова Верховної Ради України (відповідно до Положення про Апарат 

Верховної Ради України): 

1) затверджує положення про Апарат та про його структурні підрозділи; 

2) призначає відповідних посадових осіб Апарату, вживає до них заходів 

заохочення та накладення стягнень згідно з Порядком добору, прийняття на 

роботу, переведення на іншу посаду, застосування дисциплінарних стягнень 

та звільнення з роботи в Апараті; 

3) розглядає питання щодо структури та граничної чисельності Апарату, 

штатного розпису й чисельного складу структурних підрозділів Апарату. 

Згаданий перелік повноважень Голови Верховної Ради України є на 

сьогодні недостатньо логічним (з огляду на статус спікера Парламенту та його 

роль у суспільно-політичному житті держави). У зв’язку з цим, усі згадані 
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(адміністративні) повноваження можуть бути делеговані Керівнику Апарату, 

який на сьогодні (відповідно до положень чинного законодавства): 

1) забезпечує діяльність Апарату відповідно до Регламенту Верховної 

Ради України та Положення про Апарат Верховної Ради України; 

2) здійснює загальне керівництво, організацію та координацію роботи 

структурних підрозділів Апарату; 

3) забезпечує організаційну та технічну підготовку сесій Верховної Ради 

України, нарад у Голови Верховної Ради України; 

4) затверджує в межах своїх повноважень нормативні документи, що 

регламентують діяльність Апарату, його працівників; 

5) здійснює загальне керівництво щодо добору і розстановки кадрів в 

Апараті, формування кадрового резерву, організації навчання та підвищення 

кваліфікації працівників Апарату; 

6) організовує дотримання вимог охорони державної таємниці та 

ведення мобілізаційної роботи в Апараті; 

7) представляє Апарат у відносинах із державними органами, 

підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями та 

громадськими об’єднаннями, зарубіжними установами та організаціями. 

Таким чином, Керівник Апарату наділений повноваженнями щодо 

забезпечення виконання завдань Апарату з питань організаційного, правового, 

наукового, дослідницького, документального, інформаційного, експертно-

аналітичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності 

Верховної Ради України та її органів, здійснює загальне керівництво і 

координацію роботи структурних підрозділів Апарату, їхньої участі в розробці 

законопроєктів та здійсненні юридичної експертизи. 

Разом з тим, в Апараті визначений і розподіл обов’язків між Керівником 

Апарату та його заступниками3, відповідно до якого кожен структурний 

                                                           
3 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 20 травня 2020 року № 199 «Про розподіл обов’язків між 
Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України». — 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199/20-%D1%80%D0%B3#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199/20-%D1%80%D0%B3#Text
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підрозділ Апарату координується або Керівником Апарату, або його 

заступниками, що також визначає їхню функціональну спрямованість у 

системі керівництва Апаратом. 

Отже, Апарат на сьогодні характеризується централізованою та 

вертикально побудованою системою управління, при якій усі рівні управління 

наділені чіткими повноваженнями. Одночасно певну горизонтальність моделі 

управління додають секретаріати комітетів Верховної Ради України, які 

включені до структури Апарату. Разом з тим, особливий характер їхньої 

роботи, який у першу чергу проявляється в забезпеченні діяльності комітету 

та його членів, створює систему подвійного підпорядкування, що має наслідки 

в порядку призначення на посади керівників та інших працівників 

секретаріатів і звільнення їх з посади. 

Так, чинне законодавство визначає, що секретаріати комітетів Верховної 

Ради України є структурними підрозділами Апарату, які підпорядковуються 

відповідному парламентському комітету та Керівнику Апарату4. Керівники 

секретаріатів, їхні заступники та інші працівники призначаються на посаду та 

звільняються з посади за поданням комітетів5. На практиці ці питання 

вирішуються на засіданні комітетів шляхом голосування членів комітетів за ту 

чи іншу кандидатуру на посаду в секретаріаті. 

У Дорожній карті щодо внутрішньої реформи та підвищення 

інституційної спроможності Верховної Ради України зазначено: «Наявність 

особливого юридичного статусу у працівників секретаріатів комітетів, який 

передбачає їх відповідальність як перед Головою Верховної Ради України і 

Керівником Апарату, так і перед головою та членами комітетів, які відіграють 

одну із головних ролей у їх призначенні та звільненні, ускладнює управління 

і функціонування Апарату». 

                                                           
4 Відповідно до статті 54 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року  
№ 116/95-ВР.- Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text 
5 Відповідно до статті 55 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року  
№ 116/95-ВР.- Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text. 
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Одночасно вбачається певна суперечливість між законами України «Про 

державну службу» та «Про комітети Верховної Ради України», що може бути 

вирішено в рамках ухвалення нового Закону України «Про парламентську 

службу». 

Слід зазначити, що відсутність єдиної системи управління та чіткої лінії 

підзвітності послаблює Парламент як автономну і самоврядну державну 

установу. З огляду на важливість формування сильного Парламенту для 

інституціоналізації демократичного і підзвітного процесу прийняття рішень в 

Україні, модернізація управління та раціоналізація його структури з чіткою 

підзвітністю є важливим пріоритетом для Верховної Ради України. Усі 

адміністративні одиниці повинні буди консолідовані та стати частиною 

посиленої структури Апарату. 

Ураховуючи важливість посади Керівника Апарату для функціонування 

парламентської служби та реалізації парламентської реформи, важливо 

забезпечити проведення відкритого та прозорого конкурсу на цю посаду, за 

результатами якого має бути призначена відповідна посадова особа на 

постійній основі6. 

Апарат забезпечує народних депутатів України широким спектром 

послуг (зокрема, законотворча та науково-дослідна робота, підготовка 

документації, адміністративна допомога), що вигідно відрізняє його від 

апаратів (секретаріатів) інших парламентів світу, які надають лише окремі з 

перерахованих вище функцій. 

Послуги науково-дослідного плану включають пошук інформації, 

допомогу народним депутатам України в отриманні потрібної їм аналітичної 

інформації, широке експертне включення в законотворчу роботу (аналіз 

законопроєктів, їх експертна оцінка тощо), а також консультації з питань, 

пов’язаних із практично всіма сферами правового регулювання в країні. 

                                                           
6 Протягом останнього часу (зокрема, з 09.2015 року по 09.2019 року та з 07.2020 року по т.ч. Апарат працює 
без постійного керівника, маючи в.о. Керівників Апарату). 
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Робота з підготовки документації включає в себе ведення протоколів 

засідань і розробку законодавчих документів, таких як доповіді, 

законопроєкти, службові записки, рекомендації комітетських та 

парламентських слухань. 

Адміністративні послуги передбачають забезпечення народних 

депутатів України приміщеннями, обладнанням, транспортом, надання 

телефонних та поштових послуг, організація харчування, секретарські й 

кур’єрські послуги та забезпечення публікації парламентських документів. 

Надання такого спектру послуг можливе лише за наявності 

професійного та чисельного апарату. Наразі гранична чисельність Апарату 

встановлена в кількості 1115 працівників7. Серед інших особливостей 

кадрового забезпечення Апарату можна визначити такі8: 

• Низький рівень плинності кадрів. За останні роки добровільні 

звільнення становили 1,4–3,4 відсотків на рік; 

• Значний стаж роботи на посадах в Апараті в більшості 

співробітників (зокрема, 30% працівників Апарату працюють у ньому понад 

20 років, 37% — понад десять років, понад 25% — менше 10 років); 

• Відсутність гендерного балансу на керівних посадах (зокрема, 

посади категорії А); 

• Середній вік працівників Апарату: 65% — 35–54 років, 18% —  

55–64 років, 2% — понад 64 роки9, 14% — 25–34 років і лише 1% — менше 

ніж 25 років; 

                                                           
7 Постанова Верховної Ради України «Про структуру апарату Верховної Ради України» від 20.04.2000 р. 
№ 1678-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-14#Text 
Вказана кількість працівників Апарату у співвідношенні до кількості народних депутатів України становить 
коефіцієнт 2,5 і відповідає середньостатистичним показникам інших країн Європи: Швеція — 2,01; Чеська 
Республіка — 2,05; Палата громад Великої Британії — 3,84; Литва — 2,88; Латвія — 2,91; Нідерланди — 4; 
Шотландія — 4,19; Бундестаг ФРН — 4,18. 
8 Інформація станом на 1 січня 2021 року. 
9 Законом України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових 
обмежень для роботи на державній службі (від 16 грудня 2020 року № 1086-IX) граничний термін 
перебування на державній службі збільшено до 70 років. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-14#Text
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• Кадровий склад Апарату відповідає в цілому вимогам для роботи 

в Апараті (90% працівників Апарату мають повну вищу освіту, а 10% — 

ступінь кандидата чи доктора наук). 

Нормативно-правове регулювання статусу та діяльності Апарату 

Верховної Ради України охоплює три рівні, а саме: 

 конституційний; 

 законодавчий10; 

 підзаконний11. 

При цьому особливості правового регулювання цих питань полягають у 

конституційному визначенні статусу Апарату (на відміну від аналогічних 

служб інших органів державної влади), а також у парламентському рівні 

нормативного регулювання, що свідчить про чітке підпорядкування Апарату 

Парламенту. 

                                                           
10 Оскільки Апарат Верховної Ради України забезпечує діяльність Верховної Ради України, її органів та 
народних депутатів України, ключовим нормативно-правовим актом на законодавчому рівні, яким керується 
Апарат у своїй діяльності, є Регламент Верховної Ради України, що визначає порядок роботи Верховної Ради 
України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності 
депутатських фракцій і груп, а також встановлює порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради, її 
засідань, формування державних органів, визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших 
питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради. 
Також до законодавчих актів, які стосуються діяльності Верховної Ради України, її органів та посадових осіб 
відносяться закони України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», 
«Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», «Про Рахункову палату», 
«Про державну службу», «Про запобігання корупції», Кодекс законів про працю України, «Про звернення 
громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» тощо. 
11 Доволі значна частина питань діяльності Апарату вирішуються внутрішніми актами Верховної Ради України 
та керівництва Апарату. Зокрема, це постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і 
предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», «Про структуру Апарату Верховної 
Ради України», «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», 
«Про План законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік»; Розпорядження Голови Верховної 
Ради України, якими затверджені «Положення про Апарат Верховної Ради України», «Положення про веб-
ресурси Верховної Ради України», «Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України 
в електронній та паперовій формах», «Положення про секретаріат депутатської фракції (депутатської групи) у 
Верховній Раді України»; розпорядження Керівника Апарату, яким затверджені «Положення про систему 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України», 
«Стратегію розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року» і «План основних 
заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 
2022 року», «Про впровадження системи управління якістю в Апараті Верховної Ради України», «Про 
впровадження гендерного аудиту в діяльність Апарату Верховної Ради України», «Про розвиток 
корпоративної культури в Апараті Верховної Ради України», «Про затвердження Порядку проведення 
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Апарату Верховної Ради України», «Про 
розвиток системи внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради України» тощо. 
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1.2. Структура Апарату: історична еволюція, сучасний стан та 

перспективи розвитку 

За період незалежності України Апарат декілька разів зазнавав суттєвих 

змін своєї структури; додавалися нові структурні підрозділи, змінювалася 

сфера і обсяг їхньої компетенції. Історія формування структури Апарату в 

період незалежності України починається з Постанови Президії Верховної 

Ради України від 20 квітня 1992 року № 2282-ХІІ, якою вперше була 

затверджена структура Апарату. Так, згідно з вказаною Постановою до 

структури Апарату входили такі структурні підрозділи: 

Керівництво Секретаріату12; 

Служба юридично-наукового забезпечення у складі таких підрозділів: 

 Юридичний відділ; 

 Група наукових консультантів; 

 Центр комп’ютеризованих інформаційних систем; 

 Відділ координації роботи секретаріатів комісій. 

Служба організаційного забезпечення у складі таких підрозділів: 

 Відділ у питаннях діяльності Рад і органів місцевого 

самоврядування; 

 Відділ з питань звернень громадян; 

 Група обслуговування пленарних засідань Верховної Ради 

України; 

 Група парламентського протоколу; 

 Сектор контролю; 

 Прес-центр. 

Служба документального забезпечення у складі таких підрозділів: 

 Загальний відділ; 

 Редакційно-видавничий відділ; 

                                                           
12 Термін «Апарат» був введений Конституцією України (ст. 85 та 88), ухваленою на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 року. До цього використовувався термін «Секретаріат». 
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 Сектор таємного діловодства; 

 Група технічного забезпечення роботи з документами; 

 Архів. 

Сектор кадрів; 

Старший референт по цивільній обороні. 

Окремо від Апарату функціонувало Управління справами, до складу 

якого входили такі підрозділи (посадові особи): 

 Керівництво Управління Справами; 

 Сектор фінансування, обліку і планування; 

 Група господарського обслуговування; 

 Група енергетично-технічного обслуговування і зв’язку; 

 Група соціально-побутового і медичного обслуговування; 

 Група будівництва і технічного нагляду; 

 Група матеріально-технічного постачання. 

Постановою від 31 жовтня 1994 року № 181/94-ПВ Верховна Рада 

України здійснила наступний крок у реорганізації свого Апарату, до якого 

були включені такі самостійні підрозділи, як підрозділи Секретаріату 

Верховної Ради України, секретаріати її постійних комісій, а також Інститут 

законодавства. Суттєвою зміною у структурі стала реорганізація Управління 

справами і його включення до складу Секретаріату Верховної Ради України. 

У 1997 році Постановою Верховної Ради України від 3 липня 

№ 427/97-ВР структура Апарату зазнала деяких змін. Зазначеною Постановою 

було затверджено структуру Апарату в такому складі: 

 Секретаріат Верховної Ради України, до складу якого увійшли 

загальний секретаріат, секретаріати комітетів Верховної Ради України, 

секретаріати Голови Верховної Ради України та його заступників; 

 Управління справами Верховної Ради України; 

 Інститут законодавства Верховної Ради України; 

 Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво). 
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Сучасна структура Апарату, яка була затверджена Постановою 

Верховної Ради України від 20 квітня 2000 року № 1678-III, включає такі 

структурні підрозділи: 

 Керівництво апарату; 

 Секретаріат Голови Верховної Ради України; 

 Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України; 

 Секретаріат заступника Голови Верховної Ради України; 

 Секретаріати комітетів, депутатських фракцій, груп; 

 Головне науково-експертне управління; 

 Головне юридичне управління; 

 Головне управління документального забезпечення; 

 Головне організаційне управління; 

 Інформаційне управління; 

 Управління комп’ютеризованих систем; 

 Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами 

місцевого самоврядування; 

 Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків; 

 Управління кадрів; 

 Відділ зв’язків з органами правосуддя; 

 Відділ контролю; 

 Відділ з питань звернень громадян; 

 Перший відділ; 

 Сектор мобілізаційної роботи; 

 Управління справами. 

Постановою Верховної Ради України від 18 червня 2020 року № 723-IX 

до структури Апарату були внесені зміни. Так, Відділ з питань звернень 

громадян був перетворений на Управління, а також до структури Апарату були 

додані два підрозділи: відділ з питань запобігання корупції та Прес-служба 

(див. Додаток 17). 
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Таким чином, структура Апарату майже не змінювалася протягом 

останніх двадцяти років. Разом з тим, постійно змінювалися процеси як e 

державі, так і в самому Парламенті. Так, за цей період кілька разів зазнавав 

змін Регламент Верховної Ради України, змінювалися покоління політиків, а 

також пріоритетні завдання та напрями парламентської діяльності. У зв’язку з 

цим, звітом за наслідками проведення функціонального аналізу (обстеження) 

в Апараті13 значна увага приділена питанням удосконалення структури 

Апарату14 з відповідними рекомендаціями, що поділяються на три групи15, а 

саме: стратегічні питання, які стосуються всього Апарату; питання щодо 

структурних підрозділів Апарату, які підтримують законодавчу та контрольну 

функції Верховної Ради України; питання, пов’язані з організацією функцій 

підтримки. 

Стратегічна мета вдосконалення структури Апарату полягає у 

наближені її до найкращих стандартів європейських країн, що означає 

відсутність дублювання функцій різних структурних підрозділів (функції 

одного типу повинні бути об’єднані, наскільки це можливо, щоб забезпечити 

ефект масштабу та максимально посилити синергію й використання загальних 

типів навичок), чіткі та короткі лінії підпорядкування; життєздатні розміри 

структурних підрозділів (штатна чисельність структурних підрозділів повинна 

                                                           
13 Офісом парламентської реформи у співпраці з Вестмінстерською фундацією за демократію на замовлення 
проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи вперше за історію Верховної Ради України з грудня 2019 року 
по квітень 2020 року було проведено Функціональний аналіз його Апарату, який був спрямований на 
ґрунтовне обстеження загальної ефективності його роботи в контексті забезпечення виконання Верховною 
Радою України її основних завдань і підтримки діяльності народних депутатів України та, зокрема, передбачав 
аналіз структури Апарату, функцій, питання управління людськими ресурсами, системи внутрішніх і зовнішніх 
комунікацій, координації між структурними підрозділами, дослідницької роботи, документообігу та 
впровадження ІТ-рішень. 
За результатами Функціонального аналізу Апарату був підготовлений Звіт, висновки та рекомендації якого 
були представлені та обговорені з керівництвом Верховної Ради України та її Апарату, зокрема в рамках 
Стратегічної сесії, яка була проведена 12 червня 2020 року за участі представників Програми Розвитку ООН в 
Україні та Представництва Європейського Союзу в Україні, вітчизняних та міжнародних експертів, керівників 
та працівників структурних підрозділів Апарату. 
Звіт за наслідками проведення функціонального аналізу Апарату було офіційно надіслано в Апарат листом 
Постійної представниці ПРООН в Україні Дафіни Ґерчевої від 11 травня 2020 року за № UNDP/2020/070. 
14 Підрозділ 3.3. Звіту за наслідками функціонального аналізу Апарату. 
15 Більш детальну інформацію дивіться у Звіті за наслідками функціонального аналізу Апарату. 
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відповідати обсягу навантаження) і, як наслідок, справедливі навантаження на 

працівників Апарату. 

Нові умови роботи та виклики, які стоять перед Апаратом, також 

передбачають утворення нових підрозділів (зокрема, парламентський 

тренінговий центр, дослідницька служба, управлінська рада, підрозділи з 

питань стратегічного планування, внутрішніх комунікацій, гендерної політики 

тощо). Разом з тим, упровадження нової структури Апарату не є швидким 

рішенням, воно потребує розробки виваженої стратегії та зрозумілого плану 

заходів на середньострокову перспективу (див. Додаток 11). 

 

 



 

25 
 

1.3. Правовий статус працівників Апарату: сучасний стан та 

перспективи подальшого розвитку 

В Україні базовим законодавчим актом, який визначає принципи, 

правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, 

політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної 

служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок 

реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, 

що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях, є Закон України «Про 

державну службу» (від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, який набрав чинності 

з 1 травня 2016 року). Сфера дії Закону розповсюджується на всіх державних 

службовців. 

Закон України «Про державну службу» визначає й певні особливості 

державної служби в деяких органах влади. Так, особливості вступу, 

проходження та припинення державної служби в Апараті, органах системи 

правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних, митних, податкових та 

деяких інших органах регулюються Законом України «Про державну службу» 

з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у 

відповідній сфері. 

Разом з тим, на думку багатьох науковців та практиків, чинний Закон 

України «Про державну службу» не в повній мірі вирішує питання 

особливостей проходження служби в цих органах, що потребує додаткового 

законодавчого регулювання цього питання. 

Зокрема, Головне науково-експертне управління Апарату у своєму 

висновку до законопроєкту «Про парламентську службу» (реєстр. № 453016) 

зазначає, що особливості служби в апараті органу законодавчої влади 

врегульовано лише в частині призначення і звільнення Керівника Апарату та 

                                                           
16 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70725&pf35401=541309 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70725&pf35401=541309
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проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців Апарату. 

Незважаючи на конституційний статус Апарату (обумовлений тим, що 

Верховна Рада України призначає та звільняє керівника її Апарату, затверджує 

структуру її Апарату, а Голова Верховної Ради України організовує роботу її 

Апарату) та його ключову роль у забезпеченні виконання парламентом своїх 

повноважень, інші особливості проходження служби в Апараті досі 

залишаються неврегульованими. 

Слід зазначити, що питання розвитку парламентської служби шляхом 

законодавчого регулювання її особливостей було підтримано іншими 

міжнародними організаціями, зокрема Європейським Союзом, ПРООН тощо. 

Удосконаленню правового регулювання державної служби в Апараті 

було присвячено положення низки програмних та стратегічних документів17. 

Водночас досвід інших європейських країн свідчить про поширення 

практики ефективного функціонування автономної парламентської служби. 

Вітчизняне законодавство у сфері регулювання державної служби також 

містить практику визначення особливого статусу державних службовців в 

окремих органах влади, що передбачає особливі умови проходження 

державної служби з урахуванням специфіки їхньої служби (закони України 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про 

Конституційний Суд України», «Про дипломатичну службу»). 

У зв’язку з цим, 21 грудня 2020 року під реєстр. № 4530 у Верховній 

Раді України було зареєстровано проєкт Закону України «Про парламентську 

службу»18. 

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

                                                           
17 Постанова Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17 березня 2016 року № 1035-VIII. 
Стратегія розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року, затверджена 
розпорядженням Керівника Апарату від 05 грудня 2019 року № 3359-к. 
18 29 грудня 2020 року було також зареєстровано альтернативний проєкт Закону України «Про особливості 
служби в Апараті Верховної Ради України» (реєстр. № 4530-1) 
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розглянув вказані законопроєкти на своєму засіданні 25 січня 2021 року та 

ухвалив рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання вказані 

законопроєкти та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу законопроєкт із реєстр. № 4530, а законопроєкт із реєстр. № 4530-1 

відхилити. 

28 січня 2021 року Верховна Рада України на своєму пленарному 

засіданні підтримала пропозицію Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

щодо прийняття в першому читанні за основу проєкту Закону України «Про 

парламентську службу» (реєстр. № 4530, далі — законопроєкт). За відповідне 

рішення проголосував 301 народний депутат України. 

Відповідно до положень законопроєкту, його дія після ухвалення буде 

розповсюджуватися на парламентських державних службовців, працівників 

парламентської патронатної служби та парламентських працівників, які 

виконують функції з обслуговування. Правовий статус зазначених 

працівників, відносини, що виникають у зв’язку із їхнім вступом на 

парламентську службу, її проходженням та припиненням, повинні 

регулюватися Законом України «Про державну службу» з урахуванням 

особливостей, передбачених проєктом Закону України «Про парламентську 

службу». 

Згаданим законопроєктом, зокрема, пропонується: 

- визначити поняття парламентської служби та загальні засади 

діяльності парламентської служби; 

- визначити складові системи управління парламентською службою, а 

саме: повноваження Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, 

комітетів Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, 

Керівника Апарату, Комісії з питань добору парламентських державних 

службовців категорії «А», Комісії з питань добору парламентських державних 

службовців категорій «Б» і «В», служби управління персоналом Апарату; 
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- визначити вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад 

парламентської державної служби, а також коло суб’єктів, які встановлюють 

спеціальні вимоги, у порівнянні з Законом України «Про державну службу»: 

на посаду Керівника Апарату — Головою Верховної Ради України; на посади 

заступників Керівника Апарату — Керівником Апарату за погодженням із 

Головою Верховної Ради України; на посади керівників структурних 

підрозділів (крім керівників секретаріатів комітетів) — Керівником Апарату; 

на посади керівників секретаріатів комітетів — Керівником Апарату за 

погодженням із головою відповідного комітету; на інші посади 

парламентської служби — Керівником Апарату за поданням керівників 

відповідних структурних підрозділів; 

- врегулювати питання службової кар’єри парламентських державних 

службовців, особливості підвищення рівня професійної компетентності 

парламентських державних службовців, фінансового забезпечення їхньої 

діяльності, дисциплінарної відповідальності, припинення парламентської 

державної служби та гарантій прав парламентських державних службовців. 

Таким чином, ухвалення законопроєкту дасть можливість сформувати 

правову базу для певної автономії парламентської державної служби від 

загального корпусу державних службовців України. Разом з тим, ухвалення 

зазначеного законопроєкту недостатньо для повноцінного правового 

регулювання функціонування відокремленої парламентської державної 

служби. У зв’язку з цим, положеннями законопроєкту передбачено, що 

Верховна Рада України та її Апарат мають у досить короткі терміни 

підготувати та затвердити низку правових актів та внести зміни до діючих 

актів. Також внесення змін потребуватимуть і акти Кабінету Міністрів 

України та Національного агентства України з питань державної служби, які 

регулюють питання державної служби (див. Додаток 16). 

У зв’язку з цим, особливої актуальності також набуває необхідність 

розробки та затвердження планів основних заходів на 2021 та 2022 роки з 

питань реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 
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Верховної Ради України до 2022 року, яка має систематизувати та спрямувати 

діяльність структурних підрозділів Апарату з підготовки зазначених правових 

актів та здійснення організаційних заходів для повноцінного переходу до 

автономної парламентської державної служби (додаток 18). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I 

 

Апарат Верховної Ради України є постійно діючим органом, який 

здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, 

експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України. 

Апарат є державним органом загальної (універсальної) компетенції й 

належить до числа структурно складних органів, поєднуючи вертикальну та 

горизонтальну (галузеву) структуру управління. Кадровий склад Апарату в 

основному складають службовці, які включені до загального корпусу 

державної служби України. Разом з тим, частина службовців Апарату 

віднесена до патронатної служби, що забезпечує діяльність вищого 

керівництва Парламенту — Голови Верховної Ради України та його 

заступників. 

Управління Апаратом здійснюється переважно централізовано — через 

єдиноначальність керівництва Апарату в особі Керівника Апарату. Разом з 

тим, крім Керівника Апарату, до системи управління Апаратом включені 

також Голова Верховної Ради України, комітети та депутатські фракції і групи 

(в частині управління власними секретаріатами). Конституція України наділяє 

Голову Верховної Ради України (як головної посадової особи Парламенту, яка 

забезпечує його діяльність) важливими повноваженнями щодо організації 

роботи Апарату. 

Керівник Апарату має заступників, разом з якими координує та 

спрямовує роботу структурних підрозділів Апарату. Розподіл обов’язків між 

Керівником Апарату та його заступниками визначається Головою Верховної 

Ради України. 

Сучасна структура Апарату є результатом майже 30 років еволюційних 

структурних змін і пошуку оптимальної системи, яка дозволяє максимально 

ефективно забезпечувати діяльність Верховної Ради України. Разом з тим, 

останні суттєві зміни структури Апарату відбулися двадцять років тому. При 
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цьому, за цей період зазнали змін конституційний статус Парламенту й обсяг 

його повноважень, процедури роботи Верховної Ради України, були 

актуалізовані напрями внутрішньої та зовнішньої політики, що може 

потребувати перегляду структури з метою посилення функціональних 

можливостей за окремими напрямками його діяльності, зокрема науково-

дослідна робота, організація роботи зі зверненнями та запитами громадян 

тощо. 

З метою аналізу актуального стану Апарату було проведено (з грудня 

2019 року по квітень 2020 року) його функціональний аналіз, який був 

спрямований на ґрунтовне обстеження загальної ефективності його роботи в 

контексті забезпечення виконання Верховною Радою України її основних 

завдань і підтримки діяльності народних депутатів України. Згаданий аналіз 

також передбачав вивчення структури Апарату, функцій, питання управління 

людськими ресурсами, системи внутрішніх і зовнішніх комунікацій, 

координації між структурними підрозділами, дослідницької роботи, 

документообігу та впровадження ІТ-рішень. До головних проблемних питань, 

які стосуються всього Апарату, можна віднести такі: 

1) застаріла структура Апарату, яка не оновлювалася з квітня 2000 року, 

хоча за необхідності створювалися деякі додаткові структурні підрозділи та 

були внесені поправки до деяких нормативно-правових актів, наприклад, було 

створено Відділ з питань звернень громадян. Структура, яка вже була 

комплексною у 2000 році, стала ще більш насиченою. Проведене під час 

функціонального аналізу опитування серед працівників Апарату різних рівнів 

показало прогалини та часткове накладання функцій, які, як правило, були 

технічними, а не фундаментальними. Сама по собі структура не є єдиним 

фактором у процесі реформування Апарату, адже взаємодія між управліннями 

та відділами, внутрішні комунікації, надмірне регулювання є не менш 

важливими аспектами, які потребують вивчення та корегування. 
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2) відсутність системи колективного лідерства як найбільш 

прогресивної та ефективної системи управління у великих організаціях, якою 

є Апарат. Система колективного лідерства покликана забезпечити колективне 

обговорення визначених Керівником Апарату питань перед прийняттям 

відповідних рішень, обговорення наявних та потенційних проблем і загроз для 

Апарату, парламентської служби та пошук найбільш оптимальних шляхів їх 

вирішення. Ще одним не менш важливим питанням, яке може вирішувати 

система колективного лідерства, є безперервність управління. Коли процес 

обговорення та прийняття рішення не замикається виключно на одній особі, а 

здійснюється колегіально, і зміна вищого керівництва Апарату не призводить 

до кардинальних змін в організації управління Апаратом. 

3) необхідність посилення внутрішньої кадрової політики, що має 

дозволити вирішити такі проблеми: 

• брак молодих талановитих спеціалістів. Певною мірою цю 

проблему можна вирішити шляхом впровадження програми стажування; 

проте отримання більш якісного результату потребуватиме вжиття додаткових 

заходів для набору молодих випускників вузів до Апарату; 

• певний консерватизм серед співробітників Апарату, проявом 

якого є відчуття того, що перевірені та випробувані часом методи є 

найкращими, а будь-які зміни викликають певну настороженість; 

• тривале перебування працівників на одній і тій самій посаді та 

кар’єрні зростання, обмежені лише одним управлінням чи відділом, що 

негативно впливає на гнучкість, мотивацію та ефективність. Працівники, які 

обіймають одну й ту саму посаду протягом тривалого часу, скоріш за все, 

бажатимуть залишатися у своїй «зоні комфорту» та опиратимуться змінам; 

• лише невелика кількість штатних співробітників вільно володіє 

англійською мовою, що обмежує їхню здатність обробляти численні 

документи та аналітично-дослідницькі матеріали, які б посилили роботу 
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Парламенту, а також налагоджувати зв’язки з іншими європейськими 

парламентами. 

Кадрова мобільність та оновлення кадрового складу покращили б 

динамічність та гнучкість трудових ресурсів, сприяли б появі нових 

пропозицій та ідей та кращій готовності до майбутніх викликів. 

У рамках реалізації парламентської реформи доцільно рекомендувати 

Апарату скласти план розвитку трудового потенціалу на найближчі три-п’ять 

років. Такий план потрібен для вирішення вищезазначених питань, пов’язаних 

із низькою ротацією та залученням талановитих молодих спеціалістів, 

забезпечення гендерного балансу в керівництві Апарату, а також збереження 

ключових навичок та підтримання мотивації працівників. 

Процес обговорення і вироблення шляхів вирішення наявних проблем 

та посилення інституційної спроможності Апарату, звісно, потребує певного 

часу і має відбуватися поступово та виважено. Для реалізації згаданих 

рекомендацій пропонується розробити та затвердити план заходів з 

упровадження рекомендацій, вироблених за наслідками функціонального 

аналізу (обстеження) Апарату. 

Як уже було зауважено, головне завдання парламентської реформи в 

Україні концентрується навколо ідеї підвищення інституційної спроможності 

Верховної Ради України, що в контексті різних аспектів оптимізації 

законодавчої діяльності охоплює також питання організації та 

функціонування її Апарату, а особливо проходження служби його 

працівниками. Чинний Закон України «Про державну службу» встановлює 

єдині стандарти та правила реалізації громадянами України свого права 

доступу до державної служби і, на нашу думку, він повинен залишатися 

базовим законодавчим актом у цій сфері. Разом з тим, особливості 

проходження державної служби в окремих органах влади, зокрема й в Апараті, 

повинні отримати відповідне правове регулювання. 
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Виходячи з цього, а також враховуючи рекомендації, надані у Доповіді 

та Дорожній карті щодо підвищення інституційної спроможності Верховної 

Ради України та Звіті за наслідками функціонального аналізу (обстеження) 

Апарату Верховної Ради України, доцільно прискорити ухвалення Верховною 

Радою України Закону України «Про парламентську службу». 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АПАРАТІВ ПАРЛАМЕНТІВ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ (ДЕРЖАВНОЇ) СЛУЖБИ 

 

2.1. Особливості правового статусу та організації діяльності 

апаратів парламентів у зарубіжних країнах 

Ефективність та дієвість роботи парламенту залежить від багатьох 

чинників, де одним із найбільш вагомих є його апарат, оскільки основна частка 

функцій, які виконує законодавча гілка влади, потребують кваліфікованих 

професіоналів та відповідного технічного персоналу. Усі парламенти мають у 

своїй структурі апарат, але не всі вони однакові як за статусом, так і за 

організацією роботи. Велика різноманітність в організації роботи парламентів 

інших країн світу обумовлюється відмінностями у структурі, кількісному 

складі та функціях парламентського апарату. 

У цілому апарат парламенту є постійно діючим органом, що має статус 

юридичної особи і є частиною державного апарату. Він наділений певною 

структурою — сукупністю структурних одиниць, які мають штатний розпис, 

працівники якого об’єднані єдиною метою та складають систему на чолі з 

найвищою в цій системі посадовою особою — керівником апарату, 

завданнями яких є правове, організаційне, документальне, аналітичне, 

організаційне, фінансове, матеріально-технічне, соціально-побутове 

забезпечення діяльності парламенту. 

Як уже було зазначено, структура та організація діяльності апарату 

парламенту залежить від організації самого парламенту. Так, парламенти 

відрізняються кількістю палат (однопалатні чи двопалатні парламенти), 

обсягом наявних фінансових ресурсів, тобто є парламенти, які можуть 

дозволити собі утримання більшого апарату, і такі, що змушені обмежувати 

обсяги послуг апарату. 
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Так, залежно від обсягу компетенції парламенту, способу його 

організації (моно- чи бікамеральна структура), обсягу фінансування, 

історичних традицій парламентаризму тощо виокремлюють такі типи апаратів 

парламентів: 

 за структурою: складні (з досить розгалуженою структурою) та 

прості; 

 за рівнем управління: з горизонтальною (галузевою) і 

вертикальною (ієрархічною) структурою; на рівні підкомітетів, комітетів 

(комісій), палат і парламенту; 

 за компетенцією: загальна (універсальна) та спеціальна 

компетенції; 

 за суб’єктом обслуговування: адміністративний апарат; особистий 

апарат депутатів, апарат депутатських об’єднань та апарати комітетів; 

 за типом управління: централізований, переважно 

централізований, частково централізований, децентралізований; 

 за характером служби в апараті: автономна і неавтономна 

служба персоналу; 

 за типом персоналу: адміністративний апарат, особистий апарат 

парламентаря і позаштатний апарат; за належністю до політичної партії 

(партійний чи позапартійний); за здійсненням функцій (виконання 

організаційних, аналітичних, матеріально-технічних та інших функцій тощо). 

Одночасно особливістю правового статусу парламентів є питання 

парламентської автономії, яку треба розрізняти від політичної автономії та 

адміністративної автономії. 

Європейські експерти зазначають, що «адміністративна автономія» є 

концепцією з дуже глибоким корінням. Через систему прийняття рішень, у 

якій значна кількість процедур обмежує дискреційну владу більшості, 

найважливіші рішення приймаються колегіальними органами (включаючи 

правила, що застосовуються до державних службовців). 
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У деяких парламентах, наприклад, у Бельгії, Франції чи Італії, існує 

чітке розмежування між управлінням парламентом, його представництвом 

(привілей голови) та адміністративним або фінансовим управлінням, яке 

здійснюється або спеціальним комітетом, у тому числі за участі представників 

опозиції («колегія квесторів» або «комітет перевірки рахунків»), або 

спеціальними службами («казначейство»). 

В інших країнах (Німеччина) також існує розподіл між організацією 

парламентської роботи та іншими функціями парламенту; перша 

відповідальність лежить на «Раді старійшин», друга — відповідальність 

«Президії», але обидва органи очолює Голова Бундестагу. Члени Президії 

беруть участь у Раді старійшин, але вони відповідальні за повсякденне 

управління парламентом як щодо питання управління персоналом 

(включаючи особисті питання), так і щодо переговорів про укладання 

контрактів або комунікацій. 

В Іспанії один орган (Mesa del Congresso) відповідальний як за 

парламентську роботу, так і за загальне управління всіма службами. 

Спікер Палати громад (нижня палата Парламенту Великої Британії) є 

абсолютно незалежним депутатом під час проведення дебатів, але не має 

жодних управлінських повноважень. Вони доручені Генеральному секретарю 

під наглядом Комісії Палати громад (включаючи членів) та її підкомітету, 

виконавчому комітету Палати громад, який складається з вищих посадових 

осіб. Тому організація роботи палат забезпечується політичними лідерами в 

тісній взаємодії з державними службовцями вищого корпусу. 

У Норвегії адміністрація Стортингу (парламенту) складається з 

чотирьох управлінь та Конституційної служби під керівництвом Генерального 

секретаря Стортингу. Генеральний секретар є секретарем президії Стортингу 

(вищий орган управління Парламентом). В адміністрації Стортингу працює 

понад 350 державних службовців. 

Канцелярія Парламенту Естонської Республіки була утворена в жовтні 

1992 року. Її основним завданням є утворення необхідних умов для здійснення 
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Парламентом його конституційних повноважень. Структура та склад 

Канцелярії встановлюються Бюро Парламенту (вищий орган управління). 

Очолює Канцелярію Генеральний Секретар, який призначається Бюро. 

Працівники парламентської канцелярії є державними службовцями, їхні 

статус та функції визначаються Статутом, внутрішніми правилами процедури 

та Актом публічної служби, який був ухвалений у 2012 році. 

Діяльність Секретаріату Парламенту Республіки Молдова визначається 

Регламентом Парламенту, затвердженим Законом № 797-XIII від 2 квітня 

1996 року, а також Регламентом організації та роботи Секретаріату 

Парламенту Республіки Молдова, затвердженого 12 грудня 2012 року. 

Секретаріат Парламенту, який очолює Генеральний Секретар, є органом 

публічної влади, який здійснює організаційну, документальну, юридичну, 

інформаційну та технічну підтримку діяльності Парламенту на виконання 

повноважень, визначених Конституцією та іншими нормативно-правовими 

актами Республіки Молдова. 

Структура Апарату Парламенту Грузії включає в себе такі структурні 

підрозділи: департамент людських ресурсів та інституційного розвитку, 

департамент інформаційних технологій, юридичний департамент, 

дослідницький департамент, департамент міжнародного співробітництва, 

фінансовий департамент, департамент інформаційного забезпечення та 

зв’язків з громадськістю, організаційний департамент, департамент 

економічної діяльності, головна канцелярія. Очолює Апарат Генеральний 

Секретар, який має першого заступника та трьох інших заступників. 

Працівники Апарату Парламенту Грузії мають статус державних службовців. 

Апарат (Адміністрація) Парламенту Данії налічує понад 440 працівників 

і передбачає різні категорії персоналу (юристи, менеджери, інспектори, 

секретарі, технічний персонал, водії, прибиральники тощо). Управління 

Адміністрацією Парламенту здійснює Генеральний Комітет під керівництвом 

Генерального Секретаря та двох його заступників. До його складу входять ще 

17 керівних менеджерів, які відповідають за різні сфери діяльності. 
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Діяльність Парламенту Греції, який налічує 300 депутатів, забезпечує 

його Апарат на чолі з Генеральним Секретарем. До його структури входять 

такі підрозділи: офіси Президента Парламенту та його заступників, офіс 

генерального секретаря, науково-дослідницька служба, генеральний 

директорат із забезпечення парламентської діяльності, генеральний 

директорат із міжнародних та публічних відносин, генеральний директорат із 

фінансової та адміністративної підтримки, генеральний директорат із питань 

електронного врядування, бібліотечних справ та публікацій, бюро 

дипломатичного радника Президента Парламенту, Агентство з питань 

охорони здоров’я, підрозділ із питань планування та менеджменту, підрозділ 

із питань надзвичайних ситуацій та громадського захисту, а також інші 

допоміжні підрозділи (агентства). 

Діяльність Парламенту Іспанії (Конгрес депутатів та Сенат) забезпечує 

парламентська адміністрація (Генеральний Секретаріат). Цей орган очолює 

Генеральний Секретар (старший парламентський радник), який призначається 

Президентом Парламенту за погодженням із Бюро (вищий орган управління 

Парламенту) з числа парламентських радників. Корпус парламентської 

публічної служби є окремим видом державної публічної служби. Його статус 

регулюються окремим законодавчим актом — Статутом парламентського 

персоналу. 

Для забезпечення діяльності 150 членів Парламенту (Палата 

Представників) Королівства Нідерланди працюють понад 1 000 працівників, 

які поділяються на три категорії: особисті помічники депутатів, працівники 

політичних (парламентських) фракцій, а також власне працівники 

Секретаріату Парламенту. У складі Секретаріату Парламенту функціонують 

такі структурні підрозділи: департамент комунікацій, законодавчий офіс, 

департамент з питань аналізу та дослідництва, фінансово-економічний 

департамент, господарський департамент, департамент операційного та 

інформаційного менеджменту тощо. 
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Адміністрація Палати депутатів (нижня палата Парламенту Італійської 

Республіки) налічує 1 052 працівники, які працюють у 19 департаментах, 

7 офісах Генерального Секретаріату, історичному архіві. Головування 

адміністрацією здійснює Генеральний Секретар, який призначається на посаду 

Бюро (вищий орган управління Палатою) за пропозицією Президента Палати 

з числа найбільш досвідчених службовців. У своїй діяльності Генеральний 

Секретар керується Правилами процедури Парламенту (зокрема, ст. 67), а 

також Правилами організації діяльності служб та персоналу (зокрема, 

параграфом 4 ст. 7). Генеральний Секретар має першого заступника, а також 

трьох звичайних заступників. 

У Парламенті Австрії, який є двопалатним, працюють понад 

300 державних службовців. Крім того, члени Парламенту мають свій власний 

апарат, працівники якого не є державними службовцями. Парламентські 

клуби, представлені різними політичними партіями, також наймають 

персонал, оплачуваний цими партіями. Вони також не мають статусу 

державних службовців. 

Апарат Парламенту Франції, який є двопалатним, нараховує чималу 

кількість працівників. Так, кожен депутат Національних зборів (нижня палата) 

має право на трьох постійних працівників (577 депутатів мають 1 731 

помічника). Крім того, в апараті на постійній основі працюють 1 260 

державних службовців. У Сенаті (верхня палата) кожен із 321 сенатора має 

3 помічників (963 загалом). Одночасно понад 1 100 державних службовців 

працюють в апараті на постійній основі. 

В адміністрації Парламенту Федеративної Республіки Німеччина, який 

також є двопалатним, працюють понад 2 500 службовців. Ще понад 

3 500 працівників працюють в особистих апаратах депутатів (у самому 

парламенті або виборчих округах), а біля 700 працівників, які не мають статусу 

державних службовців, залучені до роботи з підтримки політичних 

парламентських груп. 
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В апараті однопалатного Парламенту Норвегії працюють 

320 працівників, підпорядкованих Генеральному секретареві. Депутати не 

мають особистого апарату. Разом з тим, кожна партійна група має свій власний 

апарат, чисельність якого залежить від величини групи, але не менше ніж 

2 особи. 

Цікавим також є питання співвідношення кількості державних 

службовців в апараті парламентів порівняно з кількістю обраних 

парламентаріїв. Згідно з опитуванням, проведеним іспанським «Congreso de 

los diputados» у 2013 році, «співвідношення» між державними службовцями та 

членами парламенту може сильно відрізнятися залежно від країн та агрегації 

різних категорій персоналу (для прикладу, в Європейському парламенті 

змішані постійні та тимчасові посадові особи, генеральний секретаріат і 

політичні групи — у зв’язку з цим співвідношення досягло 8. У Данії цей 

показник, навпаки, становить менше ніж 1. Середній показник становить 

близько 2,5 із важливими відхиленнями: Португалія — 1,15, Іспанія — 1,7, 

Нідерланди — 1,8, Австрія та Швеція — 1,9, Німеччина — 2,3, Фінляндія — 

2,5, Італія та Польща — 4, Греція та Бельгія — 4,7. 

Разом з тим, слід зазначити, що не існує загального правила щодо того, 

наскільки численним має бути парламентський апарат. Основною причиною 

цього є те, що ефективність апарату залежить не тільки від чисельності 

працівників, а й від професійних якостей апарату. 
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2.2. Основні функції та послуги, які надають апарати парламентів 

Як вже було зазначено, усі парламенти потребують підтримки апарату у 

вигляді забезпечення їх послугами, приміщеннями й технічними засобами та 

джерелами інформації. Разом з тим, існують три головні послуги, які апарат 

може надавати законодавцям: науково-дослідна робота, підготовка 

документації та адміністративна допомога. У деяких парламентах 

депутатам надаються всі три типи послуг, в інших доступні лише два з них, і 

дуже нечасто існує лише один з типів послуг (як правило, адміністративна 

допомога). 

У парламентській практиці часто присутні послуги науково-дослідного 

плану. Вони включають пошук інформації, допомогу законодавцям в 

отриманні потрібної їм інформації, законодавчу допомогу, а також 

консультації з питань представництва й підприємництва. У деяких 

парламентах усі законодавці мають свій особистий апарат, який надає послуги 

науково-дослідного характеру (напр., у США). В інших парламентах 

парламентські або партійні групи наймають персонал для надання науково-

дослідних послуг (напр., у Норвегії). Інші парламенти забезпечені 

централізованою системою надання послуг науково-дослідного характеру 

(Литва). 

Майже усі парламенти світу мають парламентські бібліотеки, чимало з 

яких надають науково-дослідні послуги. У таких бібліотеках зайняті не тільки 

бібліотекари, але й інші фахівці з широкого кола галузей науки, які проводять 

дослідження для законодавців і забезпечують їх спеціальними знаннями. 

Послуги з підготовки документації надаються в більшості парламентів, 

однак у кожній країні вони характеризуються різним ступенем доступності та 

якості. Робота з підготовки документації включає в себе ведення протоколів 

засідань і розробку законодавчих документів, таких як доповіді, 

законопроєкти і службові записки. Ці послуги можуть надаватися особистим 

апаратом депутатів, апаратом партійних груп або ж апаратом парламенту. 
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Адміністративні послуги надаються в усіх парламентах. Серед головних 

адміністративних функцій можна назвати забезпечення приміщеннями, 

обладнанням, транспортом, надання телефонних та поштових привілеїв, 

організація харчування, секретарські й кур’єрські послуги та забезпечення 

публікації парламентських документів. 

Так, у законодавчих органах штатів США надаються головні типи 

послуг. Приклад законодавчого органу штату Іллінойс є доволі показовим. 

Так, Бюро законодавчої інформації виконує широке коло функцій, пов’язаних 

із правовою і формально-юридичною діяльністю Генеральної асамблеї. 

Основним завданням Бюро є розробка й підготовка законодавчих актів, у тому 

числі законопроєктів, поправок, резолюцій і доповідей узгоджувального 

комітету. Переважна більшість усіх законодавчих актів, розглянутих 

Генеральною асамблеєю, розробляється апаратом Бюро, який у середньому за 

дворічний період законодавчих повноважень «видає на гора» понад 25 000 

документів. Юристи, до послуг яких вдається Бюро, дають поради 

юридичного і редакційного характеру законодавцям від обох партій і обох 

палат, працюючи на позапартійній основі конфіденційних стосунків. 

Редакційний апарат Бюро включає також професійний середній 

юридичний персонал, який розробляє резолюції і дає інші поради щодо 

складання законодавчих документів. У процесі розробки таких документів 

Бюро використовує комп’ютерну базу даних чинних законів штату, яку воно 

постійно оновлює й публікує в міру ухвалення нових законів. Бюро також 

пропонує й готує формально-юридичні зміни в законі. Воно готує ревізійні 

законопроєкти, які об’єднують декілька законодавчих актів, виправляє 

юридичні помилки, переглядає, перенумеровує і переформульовує закони. 

Організація підрозділу законодавчих досліджень є практично 

аналогічною. Як головний дослідницький орган Генеральної асамблеї штату 

Іллінойс (за встановленими законом обов’язками) підрозділ збирає 

інформацію про діяльність уряду і стан економіки штату, вивчає наслідки дії 

конституційних положень і попередньо ухвалених законів, розглядає важливі 
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питання державної політики і питання, які становлять інтерес для населення 

штату, а також проводить дослідження та надає інформацію, яка необхідна 

членам Генеральної асамблеї. Підрозділ надає неупереджену, об’єктивну, 

підтверджену документами і своєчасну інформацію. 

При наданні послуг парламентарям важливо, щоб вони (незалежно від 

того, належать вони до більшості чи меншості) могли рівною мірою 

користуватися послугами апарату. У більшості парламентів депутати 

забезпечені певним гарантованим мінімумом послуг апарату. Як уже 

зазначалось, у деяких парламентах законодавці самі наймають особистий 

апарат і використовують власні або партійні кошти. 

Ураховуючи вищевикладене, кожен парламентарій повинен мати рівні 

права зі своїми колегами, особливо на доступ до інформації та висловлювання 

думок, але також на однакове забезпечення своїх основних функцій (щодо 

помічників, секретаріату, офісів або транспортних засобів тощо). Це має бути 

першочерговим завданням парламентської служби. 
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2.3. Основні моделі парламентської державної служби в зарубіжних 

країнах та особливості її проходження 

Однією з основних особливостей парламентської державної служби є те, 

що вона повинна бути відносно автономною по відношенню до інших органів 

влади. Це твердження безумовно притаманне для будь-якої системи поділу 

влади, але найбільше — для так званих «парламентських форм правління». Як 

зазначають міжнародні експерти, це вимагає якісної системи добору 

персоналу з урахуванням специфіки парламентської служби, уникнення будь-

якої зовнішньої залежності (приватної або публічної), здатності надавати 

членам парламенту послуги належної якості, які виконавча влада та / або 

президент можуть очікувати від системи державного управління. Це 

величезний виклик, і можна побачити, що в реальності ці принципи були 

розроблені та втілені в життя з деякими відмінностями залежно від специфіки 

конкретної країни. 

Організація парламентської державної служби, як правило, 

розглядається як прерогатива керівництва парламенту. Організаційна 

структура може визначатися внутрішніми актами, а її підготовку або 

адаптацію може бути доручено окремому органу. 

Як правило, але не завжди, організаційна структура поділяється на 

департаменти, які забезпечують законодавчий процес або здійснення 

контрольної функції за діяльністю уряду, та багатофункціональні 

департаменти (інколи це пояснює їхню відмінність від вищого 

адміністративного керівництва і навіть відмінність між політичними 

органами, відповідальними за управління парламентом («квестори» у Бельгії, 

Франції чи Італії для багатофункціональних департаментів). Ця різниця в 

організації не обов’язково відповідає різниці в статусі. Це радше 

функціональна відмінність і спосіб введення більшої прозорості та 

плюралізму. У будь-якому випадку, відмінності між департаментами 

виправдовують відмінності у процедурі їх кадрового забезпечення (тобто всі 
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кадрові рішення мають ухвалюватися на рівні парламенту). Серед 

департаментів, що забезпечують законодавчий процес, можна виділити ті, що 

забезпечують проведення пленарних засідань, та ті, що забезпечують 

діяльність комітетів, але без різниці в їхньому статусі. Часто може 

запроваджуватися правило щодо «ротації» державних службовців між різними 

департаментами (наприклад, у Парламенті Франції). 

Закріплення ключових принципів організації державної служби у 

європейських державах, подібно до України, здійснюється на рівні 

національних конституцій із подальшою детальною регламентацією питань її 

функціонування в рамках спеціального законодавства та підзаконних 

нормативних актів відповідних органів державної влади. У зв’язку з цим слід 

приділити увагу проблемі співвідношення загального нормативного 

регулювання державної служби як такої та служби в апараті парламенту. 

Враховуючи вищевикладене, можна виділити чотири основні підходи до 

регламентації питань парламентської служби у європейських державах: 

1) включення парламентської служби до державної з виділенням в 

особливу категорію й, відповідно, з наявністю чи відсутністю нормативного 

закріплення тих чи інших специфічних рис, притаманних лише 

парламентській службі (ФРН, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та ін.); 

2) повне відокремлення парламентської служби від державної як 

сутнісно різних інститутів, одним із компонентів чого виступає й наявність 

окремого нормативного масиву регулювання питань парламентської служби 

(Латвія, Чехія та ін.); 

3) країни, у яких існує однаковий статус для всіх державних службовців, 

але державні службовці, що працюють у парламенті, користуються 

особливими умовами оплати праці (її розмір вищий), а саме: Данія, Греція, 

Словаччина та ін.; 

4) країни, у яких є однаковими закони щодо правового статусу та 

заробітної плати для всіх державних службовців (Австрія, Ісландія, Швеція, 
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Болгарія, Хорватія, Литва, Республіка Північна Македонія, Сербія, Словенія 

тощо). 

Хоча організація апарату як установи у кожного парламенту своя, можна 

розрізнити такі головні одиниці організації апарату як адміністративний 

апарат, особистий апарат депутатів, апарат партійних фракцій та апарат 

комітетів. 

В усіх парламентах країн світу є адміністративний персонал. Його 

обов’язки включають зберігання протоколів, ведення фінансових справ, 

керівництво кадрами (набір, підвищення по службі, підтримання дисципліни, 

розподіл обов’язків тощо), а також консультування голови і членів парламенту 

з питань парламентської процедури. 

Адміністративний персонал опікується також забезпеченням 

законодавців приміщеннями, засобами зв’язку, транспортом. У парламентах з 

обмеженими фінансовими ресурсами або у парламентах, де законодавці не 

мають особистого апарату, адміністративний персонал може також 

виконувати дослідницьку роботу й готувати документацію. Більшість 

парламентів організовує свій апарат у вигляді відділів: бухгалтерський, 

кадровий, інформаційний, відділ документації і загальних служб. Кількість і 

назви адміністративних відділів у різних парламентах значно відрізняються. 

Зазвичай адміністративний персонал підпорядковується керівникові 

апарату. У двопалатному парламенті кожна палата часто має власного 

керівника апарату, який наглядає за адміністративним персоналом і надає 

консультації з процедурних і законодавчих питань. У більшості парламентів 

керівник апарату є ключовою фігурою в наданні апаратом послуг. Завдання 

керівника апарату полягає в забезпеченні депутатів усіма засобами для 

виконання своїх обов’язків. Керівник апарату є професійним радником для 

депутатів. Він (вона) контролює всі адміністративні й секретарські служби, у 

тому числі бібліотеку, службу постачання, забезпечення приміщеннями і 

бухгалтерію. У багатьох парламентах керівник апарату відповідає за 

складення порядку денного сесій та протоколювання засідань парламенту. 
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У деяких парламентах апарат закріплюється за партійними або 

парламентськими групами й обслуговує лише цю групу депутатів. Існують 

різні шляхи закріплення апарату за партійними групами. У деяких 

парламентах найманням кадрів для партійних груп опікуються секретаріати. 

В інших — парламентські бюро працевлаштування (або відділи кадрів) 

добирають кандидатів для роботи в партійних групах. Звичайно, партійні 

групи мають право винесення остаточного рішення стосовно свого апарату. 

Послуги, які надаються апаратом партійних груп, можуть сплачуватися за 

рахунок коштів парламенту, особистих коштів законодавця (або тих і інших), 

партійних коштів або будь-якого іншого законного фінансового джерела у 

країні. 

Деякі парламенти не мають фінансових ресурсів для утримання апарату 

окремих законодавців. У цих парламентах науково-дослідні послуги й послуги 

з підготовки документації надаються адміністративним підрозділом, який 

очолює керівник апарату. У цих парламентах керівник апарату або 

парламентське бюро працевлаштування відповідає за наймання і звільнення 

кадрів цього підрозділу. Кошти на фінансування цього апарату виділяються 

парламентом. 

Незалежно від чисельності парламенту й наявних фінансових ресурсів, 

часто, у деяких країнах функції апарату активно виконують добровольці. 

Серед добровольців звичайно можна побачити студентів, молодих науковців з 

університетів або партійних активістів. Добровольців приваблює така робота, 

тому що вона вважається почесною та престижною. Крім того, це дає їм досвід 

законодавчої роботи й поліпшує перспективи службового зростання. 

Як правило, особистий апарат працює з виборцями, обробляє 

кореспонденцію, збирає інформацію з питань державної політики, або, на 

найвищому рівні, консультує членів парламенту з питань законодавства, 

представництва або політики. У прийнятті на роботу працівників особистого 

апарату можуть брати участь як консультанти з бюро працевлаштування, так і 

законодавці. У більшості парламентів консультанти з питань зайнятості з 
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парламентського бюро працевлаштування (або відділу кадрів) здійснюють 

ретельний добір і оцінку претендентів, які подаються на роботу в парламент. 

Після цього свою оцінку претендентам дають законодавці. Серед основних 

моментів, що впливають на оцінку, можна назвати рівень освіти кандидатів, 

їхні попередній стаж і рівень професійних навичок. Остаточне рішення про 

прийняття кандидатів до свого апарату приймають, як правило, законодавці. 

Більшість законодавців провадять власну кадрову політику і визначають, 

наприклад, години роботи і графік відпусток. У кожному парламенті кількість 

працівників особистого апарату різна й залежить від наявних фінансових 

ресурсів. Здебільшого це число перебуває в межах від 1 до 20. Особистий 

апарат може утримуватися за рахунок парламентських, особистих та / або 

партійних коштів. 

Комітети законодавчих органів (парламентів) часто мають власні 

апарати. Професійні працівники апарату комітетів здійснюють аналіз 

політичної стратегії, надають допомогу членам комітету, сприяють 

прискоренню роботи комітетів. У деяких парламентах працівники апарату 

комітетів виконують адміністративні та дослідницькі функції, готують 

документацію (як у Польському сеймі). В інших парламентах секретаріати 

можуть виконувати одну (як правило, адміністративну) або дві (зазвичай 

адміністративну й з підготовки документації) функції. 

Кількісний склад апарату комітетів дуже різний залежно від країни. 

Наприклад, у комітетах парламенту Австрії постійні апарати відсутні. Замість 

цього кожен комітет має секретаря, який працює неповний робочий тиждень. 

У Конгресі Сполучених Штатів апарат кожного з постійних комітетів Сенату 

налічує від 22 до 153 осіб. У Палаті представників кількісний склад апарату 

кожного з комітетів налічує від 30 до 140 осіб, що становить у середньому 

70 чоловік на кожен комітет. У Франції, Німеччині та Швеції кожен комітет 

має апарат кількістю 3–6 працівників, однак і ці показники з року в рік 

змінюються. 



 

50 
 

Апарат комітету може фінансуватися за рахунок парламентських або 

особистих коштів законодавців. Наприклад, праця апарату комітетів у 

Словацькій Республіці, Литві та Норвегії оплачується парламентськими 

коштами. Члени комітетів в Австрії інколи самі наймають особистий апарат. 

Ці люди отримують платню з особистих коштів депутата. 

У деяких парламентах працівники апарату наймаються 

парламентськими клубами політичних партій, представленими у парламенті. 

Ці працівники не є державними службовцями й утримуються за рахунок 

політичних партій. У багатьох законодавчих органах апарат комітетів 

набирається з членів адміністративного персоналу парламенту (як у Австрії). 

У цих парламентах керівник апарату наймає кадри для апарату комітетів. 

В інших парламентах комітети формують цілком окремі апарати (як у 

Німеччині). 

Як правило, питання прийому на роботу нових працівників апарату 

вирішуються головою комітету. Інколи працівники апарату наймаються 

відділом кадрів (Словацька Республіка). У цьому випадку остаточне рішення 

про зарахування на роботу працівників апарату приймає керівник відділу 

кадрів. 

При відборі на посаду державних службовців найчастіше 

використовується конкурсна система (Австрія, Литва, Латвія, Польща, США, 

Туреччина, Франція тощо). Рідше використовується формальний підхід, що 

враховує отриману освіту (США) та рекомендації з попереднього місця роботи 

в державних органах (Індія). У більшості країн відбір реалізується у вигляді 

письмових іспитів (перевірка теоретичних знань, рівня іноземної мови) або 

співбесіди (перевірка лідерських здібностей). 

Особисті співбесіди виявляються найбільш поширеним методом 

перевірки претендентів на посаду. Проте проблеми з інтерв’ю полягають у 

тому, що важко гарантувати рівноправне та справедливе ставлення до всіх 

кандидатів. У більшості країн відсутні спеціальні державні вимоги, які б 

встановлювали чіткі правила проведення особистих співбесід. 
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У більшості європейських країн кандидатів відбирає спеціальна комісія, 

яка оцінює заслуги претендентів на посаду. У функції комісії не входить 

призначення на посаду. Вона тільки рекомендує, а призначає орган, що 

оголосив конкурс. 

Слід також зазначити, що в більшості країн ЄС діє так звана «кар’єрна» 

модель державної служби. Це означає, що службовець може просуватися по 

рангах, якщо він здобуває необхідну освіту, проходить тренування, має 

достатньо стажу роботи. 

Законодавство країн ЄС не обмежує чисельність державних службовців. 

Їх кількість може переглядатися при ухваленні бюджету на наступний рік, як 

у бік збільшення, так і в бік зменшення. Законодавство у сфері державної 

служби регулює трудові відносини (умови прийняття на роботу, звільнення, 

права й обов’язки, оплату праці тощо). 

Організація парламентської публічної служби розглядається як 

прерогатива керівництва парламенту. Підходи до побудови якісної системи 

добору персоналу з урахуванням особливостей парламентської служби 

різняться залежно від специфіки діяльності конкретної країни та визначаються 

внутрішніми актами. 

Для успішного просування по службі службовцям необхідно постійно 

вдосконалювати свої знання, навички та рівень професійної компетентності. 

Адже зайняття посади вищої категорії в багатьох випадках передбачає 

наявність вищого освітнього рівня. Для просування по службі, що 

здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів 

державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються, 

навчання державних службовців не вважається важливою передумовою, але 

очевидно є одним з об’єктивних факторів, що можуть вплинути на рішення 

органу чи посадової особи, уповноважених приймати рішення з цих питань. 

Загалом навчання та підвищення кваліфікації — це не лише право, але й 

обов’язок державного службовця. При цьому, публічні службовці мають право 

й на додаткове навчання. Отже, підвищення освітнього рівня є інтересом і 
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самого службовця, який завдяки цьому може просуватись по службі. З іншого 

боку, воно також і в інтересах держави, яка зацікавлена у більш кваліфікованій 

та ефективній службі. 

У деяких європейських державах (Австрія, Франція, Італія, Данія, 

Фінляндія та ін.) є обов’язкові навчальні періоди. Спеціалізовані навчальні 

інституції для державних службовців наявні в багатьох європейських 

державах. Наприклад, у Чехії Інститут державного управління забезпечує 

навчання державних службовців та інших працівників адміністративних 

установ, у Польщі — випускників Національної школи публічної адміністрації 

звільняють від проходження підготовчої служби тощо. Загалом можна 

стверджувати, що в країнах системи кар’єри спеціалізовані школи для 

публічних службовців відіграють визначальну роль, а в деяких випадках 

монополізують навчання. У країнах системи посад для службовців є більші 

можливості вибору місця підвищення кваліфікації — базовими критеріями тут 

виступають зміст та якість освітніх послуг, які отримує державний 

службовець, незалежно — в публічному чи в приватному навчальному закладі. 

Для просування по службі винятково важливе значення мають також 

процедури атестації або оцінювання. У більшості європейських держав 

(зокрема в Болгарії, Естонії, Чехії) для означення цієї процедури 

використовується термін «атестація». Але є й інші назви даного механізму: 

наприклад у Латвії — «оцінка відповідності», Литві — «оцінювання» тощо. 

Названі терміни, що застосовуються у зарубіжному законодавстві, частково 

відрізняються і за змістом, який вкладають у них розробники юридичних 

конструкцій. У деяких країнах (зокрема в Чехії) правове регулювання порядку 

проведення атестації міститься в базовому законі про службу, хоча в більшості 

європейських країн у законах наявні лише основоположні норми про 

атестацію, деталі ж процедури визначаються підзаконними нормативно-

правовими актами (найчастіше — рішеннями урядів). Сутність атестації в 

європейських країнах полягає, передусім, в оцінці діяльності державних 

службовців, тобто їхніх успіхів, або ж їхня відповідність формальним вимогам 
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перебування на посаді (наприклад, наявність відповідної освіти) може також 

з’ясовуватись при проведенні атестацій, проте лише у випадках, коли за їх 

результатами приймається рішення про переведення на вищу посаду. 

Періодичність проведення атестацій, як завжди, відрізняється в 

залежності від країни, а нерідко — і від виду служби. Але в більшості 

європейських держав атестація службовців проводиться щорічно, хоча й 

наявні коливання від шести місяців до двох років. Таким чином, атестація є 

постійним моніторингом ефективності діяльності державних службовців і 

засобом управління персоналом. Рішення, прийняті атестаційними комісіями, 

можуть мати як рекомендаційний, так і обов’язковий характер для керівників 

установ, уповноважених приймати рішення з питань просування. 

Обов’язковим етапом атестаційної процедури є оцінка наприкінці 

кожного календарного року державних службовців їхніми прямими 

керівниками (або уповноваженими ними особами). Якщо службовця на цьому 

етапі оцінено на «добре», то процедура на цьому завершується. У разі ж 

отримання оцінок «бездоганно» або «незадовільно» службовець підлягає 

додатковій оцінці спеціально створеною комісією. 

Формування системи соціального захисту як комплексу контрольованих 

державою економічних, соціальних і правових гарантій, які забезпечують 

належне виконання державними службовцями їхніх посадових обов’язків, є 

однією з важливих умов становлення ефективної державної служби. 

Загальні міжнародні принципи та рекомендації щодо забезпечення 

соціального захисту державних службовців визначені Рекомендаціями 

Комітету Міністрів Ради Європи № R(2000)6 «Про статус публічних 

службовців у Європі», ухваленими 26 лютого 2000 року. Так, у пункті 11 

цього документу визначено, що держава має забезпечити соціальний захист 

державних службовців, зокрема, шляхом гарантування пенсійного 

забезпечення. Правовою основою забезпечення соціального захисту 

службовців є такі міжнародні акти: 



 

54 
 

- Загальна Декларація прав людини (1948 рік), якою проголошено 

основні права і свободи людини; 

- Європейська соціальна хартія (переглянута) (Рада Європи, 

1996 рік), де закріплено розгорнутий перелік соціальних прав людини та 

визначено концептуальні принципи, на яких має будуватися соціальна 

політика держав-членів; 

- Європейський кодекс соціального забезпечення № 139 (1990 рік), 

яким визначено стандарти соціального захисту та соціального забезпечення; 

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(1966 рік), у якому міститься реєстр визнаних міжнародним співтовариством 

економічних та соціальних прав і свобод людини; 

- Конвенція Міжнародної організації праці № 47 про скорочення 

робочого часу до 40 годин на тиждень (1935 рік), якою вперше встановлено 

міжнародний стандарт робочого навантаження; 

- Конвенція Міжнародної організації праці № 132 про оплачувані 

відпустки (переглянута в 1970 році), яка застосовується до всіх осіб, що 

працюють за наймом, та гарантує право кожної людини на мінімальну 

3-тижневу оплачувану відпустку за кожен відпрацьований рік. 

У більшості країн світу питання соціального забезпечення державних 

службовців є невід’ємною частиною їхнього правового статусу, оскільки від 

системи гарантій соціальної та правової захищеності державних службовців 

багато в чому залежить ефективність державного управління загалом. Однак 

підходи до забезпечення цієї сфери різняться у країнах англо-саксонської та 

романо-германської правових систем. 

У першому випадку ефективність діяльності державного службовця 

визначається, насамперед, конкурсним і конкурентним підходом, наявністю 

системи оцінювання результатів роботи, а також залежністю оплати праці та 

просування по службі від якісних і кількісних показників. У країнах 

континентальної Європи система гарантій соціальної і правової захищеності 

державного службовця, навпаки, законодавчо визначена, зокрема ускладнена 
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процедура звільнення з посади та диференціюється залежно від посади і стажу 

служби. Здебільшого такий підхід обґрунтовується тим, що за підвищені 

вимоги й обмеження, пов’язані з державною службою, державні службовці 

мають отримувати компенсацію. Крім того, соціальні пільги частково 

вирівнюють нижчий рівень заробітної плати, ніж у приватному секторі 

економіки. 

Серед найважливіших соціальних прав державних службовців варто 

виокремити право на гідну оплату праці та право на соціальне і пенсійне 

забезпечення. Порядок оплати праці державних службовців залежить від 

низки об’єктивних причин, зокрема місця у класифікації чиновників, та 

визначається за окремою шкалою оплати, яка варіюється залежно від посади. 

Така шкала будується на основі гнучкої прогресії, виходячи з докладної 

класифікації видів роботи, а для службовців вищої ланки встановлюється 

особлива система оплати праці. Також з метою підвищення ефективності 

роботи застосовуються фіксовані щорічні надбавки. При цьому діє певна 

градація посадових окладів, яка дає можливість змінити їхні розміри залежно 

від досвіду, професійних знань та якості виконання посадових обов’язків. 

Також гарантується право на оплачувану відпустку, а в деяких країнах світу 

(Канаді, Німеччині, США), окрім заробітної плати, державні службовці мають 

право на одержання допомоги та інших соціальних виплат. 

У Французькій Республіці всі державні службовці та наймані 

працівники мають однаковий та особливий статус, що прослідковується у 

положеннях базових законодавчих актів з цих питань, зокрема Закону Франції 

про статутні положення стосовно публічної служби держави від 11 січня 

1984 року № 84-16. При цьому, загальне законодавство, що регламентує права 

та обов’язки державних службовців, їх гарантії, порядок доступу до державної 

служби, кар’єрне просування тощо, залишає багато простору для 

нормативного регулювання особливостей проходження державної служби в 

парламенті самим палатам двопалатного законодавчого органу. У результаті 

порядок проходження державної служби в парламенті, починаючи з відбору 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501099/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501099/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501099/
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та зарахування на службу і закінчуючи звільненням або відставкою, 

визначається самим парламентом та вирішується відповідними структурними 

підрозділами та посадовими особами палат парламенту. 

У Франції діють принципи кар’єрного і конкурсного відбору на 

державну службу. Конкурсна процедура забезпечує всім громадянам країни 

рівний доступ до державної служби. Конкурси можуть мати різні наслідки: 

одні дозволяють отримати посаду в апараті відразу, інші дають можливість 

потрапити до кадрового резерву, вступити до спеціальних навчальних закладів 

з підготовки адміністративних кадрів. Відбір персоналу, прийняття на роботу 

в апарат парламенту і просування по службі в переважній більшості випадків 

проводяться на конкурсній основі. Хоча практикуються й інші схеми: «за 

вибором», на основі кваліфікаційних іспитів, за одноосібним поданням 

керівника. Але в будь-якому випадку враховуються рівень та профіль освіти 

претендента на посаду, спеціальність і спеціалізація, загальний стаж роботи і 

стаж державної служби. 

Конкурси з відбору на службу носять загальнонаціональний, 

«відкритий» характер, відрізняються високою строгістю і вимогливістю. 

Перемагає в них тільки той, хто успішно пройде письмові та усні іспити, 

покаже високий рівень загальної і професійної ерудиції, продемонструє свою 

комунікабельність та інтелігентність, широкий культурний і політичний 

кругозір. Підсумки конкурсу можуть бути анульовані тільки в судовому 

порядку. З цією метою питаннями організації та проведення конкурсів, 

кар’єри, ротації займаються не окремі керівники, а спеціальні комісії. З огляду 

на це, окремі питання взаємодії, до прикладу, верхньої палати французького 

парламенту (Сенату) з його адміністрацією (генеральним директоратом, 

управліннями, фракційними бюро тощо) визначаються актами самого Сенату, 

у тому числі його Регламентом. 

Разом з тим, Генеральний секретар Сенату призначається на посаду 

Бюро Сенату, а Генеральний секретар Національних зборів — Бюро 

Національних Зборів. Їхніми основними повноваженнями визначено такі: 
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керівництво службами законодавчого органу і службами, відповідальними за 

ведення протоколів засідань законодавчого органу; допомога голові під час 

засідань; керівництво адміністративними, бібліотечними й фінансовими 

службами; керівництво усіма службами законодавчого органу, що 

забезпечують діяльність голови; допомога голові під час засідань; керівництво 

адміністративними й фінансовими службами; нагляд за службою у справах 

міжнародних відносин і протокольною службою. 

Оскільки у Франції парламентські службовці є частиною всього корпусу 

державної служби, вони користуються загальними принципами французького 

права й основними гарантіями, визначеними для всіх державних службовців19. 

Відповідно до Постанови «Про функціонування парламентських асамблей», 

співробітники служб парламентських асамблей є державними службовцями, 

статус та пенсійний план яких визначає бюро палати парламенту після 

консультації з представниками профспілок персоналу. Парламентські 

службовці є державними службовцями, статус яких визначає Бюро Сенату / 

Бюро Національної Асамблеї. 

Система службових звань у Франції включає 4 категорії посад 

державних службовців, які позначаються в ієрархічному порядку літерами 

A, B, C і D. Для різних категорій посад державних службовців існує окрема 

підсистема звань. Зокрема, корпусу службовців категорії В присвоюються три 

чини (класи): середній, вищий та виключний. У межах кожного чину (класу) 

виділяються ранги (підкласи). Наприклад, середній клас містить 13 підкласів, 

вищий — 8 підкласів, виключний — 7 підкласів. У контексті кар’єрного 

просування французьке законодавство закріплює середню тривалість 

перебування службовця у відповідному підкласі. Середня тривалість є 

періодом, із закінченням якого службовець, що успішно виконує свої завдання 

                                                           
19 Statut et carrière des fonctionnaires de l’Assemblée nationale — https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-
l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-lassemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-
carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale%20%202 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705067
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-lassemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale%20%202
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-lassemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale%20%202
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-lassemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale%20%202
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та з урахуванням результатів щорічного оцінювання, очікує на обґрунтоване 

підвищення підкласу. 

Просування по службі пов’язане, зокрема, і з проходженням 

«внутрішніх конкурсів» — спеціальної процедури підвищення по службі. Такі 

конкурсні випробування кожному перспективному працівникові доводиться 

проходити через кожні півтора-два роки. Від успішності в конкурсній боротьбі 

залежить не тільки просування по службі, а й матеріальне становище 

працівника. Головна мета конкурсної процедури полягає в тому, щоб, 

використовуючи все найкраще в практиці кадрової роботи, забезпечити 

справедливе просування працівників по службових сходинках, гарантувати, 

наскільки це можливо, максимально справедливе рішення кожного кадрового 

питання. З цією метою питаннями організації та проведення конкурсів, 

кар’єри, ротації займаються не окремі керівники, а спеціальні комісії. 

У Франції існує кілька десятків шкіл та навчальних закладів, які 

спеціалізуються на підготовці державних службовців. До них відносяться 

Національна школа адміністрування (National School of Administration), п’ять 

регіональних адміністративних інститутів (Regional Administration Institutes) 

та Центр європейських студій у Страсбурзі (Centre for European Studies), що 

забезпечує навчання з європейських питань. 

Ці установи працюють за двома ключовими напрямками: забезпечення 

тренінгів для кандидатів, які пройшли конкурсний відбір (практичні та 

професійні навички, що необхідні для посади); організація безперервного 

навчання державних службовців. 

Після припинення функцій державної служби, крім випадків звільнення 

як дисциплінарної санкції, колишній чиновник, а після його смерті — 

правонаступник має право на державну пенсію, розмір якої обмежений 75% 

останнього окладу. Варто також зазначити, що пенсії державним службовцям 

практично щорічно прогресивно збільшуються. 

У Литовській Республіці парламентська служба є різновидом державної 

служби. Досвід правового регулювання публічної служби в Литві свідчить про 
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можливість ефективного та взаємоузгодженого нормативного врегулювання, 

на рівні одного законодавчого акта, засад організації державної служби не 

лише в різних органах державної влади (зокрема, в Апараті Парламенту), але 

й стосовно різних типів та категорій посад держслужбовців, в основі 

виокремлення яких лежить відмінна правова природа та функціональна 

спрямованість діяльності останніх. Базуючись на єдиних для всіх принципах 

та керівних положеннях, литовський законодавець диференціює порядок 

прийняття та звільнення з роботи, права та обов’язки, відповідальність та інші 

аспекти діяльності окремих типів державних службовців. 

Відповідно до статті 8 Закону «Про державну службу», ухваленого 

8 липня 1999 року, Сейм своєю резолюцією затверджує перелік посад 

публічних службовців політичної (особистої) відданості в Сеймі, а також єдині 

посади публічних службовців Офісу Сейму та інституцій, підпорядкованих 

Сейму. Максимальна дозволена кількість посад публічних службовців та 

найманих працівників, що працюють за контрактом, затверджується 

Президією Сейму (вищий орган управління парламентом). 

Згідно зі статтею 10 Закону «Про державну службу», набір на посаду 

професійних службовців здійснюється в Офісі Сейму — Канцлером Сейму. 

Відповідно до статті 16 Регламенту Сейму, службовці фракцій приймаються 

на роботу і звільняються в установленому законодавством порядку. Кількість 

службовців фракцій встановлюється з урахуванням кількості членів фракції. 

Письмовий іспит є обов’язковим для всіх претендентів. Іспит передбачає 

багатоваріантний вибір і складається з двох частин, а саме: 

1. Половина питань присвячена перевірці загальних та юридичних 

знань; ця частина складається Департаментом державної служби; 

2. Друга половина питань стосується конкретної посади й визначається 

міністерством, що підбирає кандидата на неї. 

Наступним кроком є перевірка рівня іноземної мови. Кандидат може 

вибрати одну іноземну мову — англійську, французьку або німецьку. Іспит з 

іноземної мови складається з двох частин: письмова частина та розмовна мова. 
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Для складання іспиту з іноземної мови потрібно також зареєструватися на 

відповідному сайті (www.testavimas.vtd.lt) та обрати дату та час складання. 

Кандидати не складають цей іспит, якщо мають мовний сертифікат одного з 

мовних центрів, перелік яких оприлюднюється на відповідному сайті. 

Відповідно до статті 22 Закону «Про публічну службу», діяльність 

державного службовця протягом календарного року оцінюється його прямим 

керівником. Діяльність керівника оцінюється особою, що прийняла 

державного службовця на посаду або уповноваженою ним особою. Діяльність 

державного службовця оцінюється як «бездоганно», «добре» або 

«незадовільно», а саме: 

1) у разі оцінки державного службовця «бездоганно» комісія пропонує 

особі, що найняла службовця на посаду, підвищити кваліфікаційний клас 

(звання), або перевести на вищу посаду, або принаймні зберегти статус-кво, 

якщо немає можливостей для просування по службі; 

2) у разі оцінки державного службовця «добре», його кар’єра 

продовжується по суті без змін. Більше того, якщо така оцінка зроблена 

протягом двох років підряд, то атестація наступного року не відбувається 

взагалі або відбувається тільки на прохання службовця з метою просування по 

службі; 

3) у разі оцінки державного службовця «незадовільно» комісія пропонує 

особі, що найняла службовця на посаду, вдосконалити кваліфікацію 

службовця, або понизити службовця у класі, або перевести на нижчу посаду. 

Якщо ж службовця оцінено незадовільно два рази підряд, то його 

пропонується взагалі звільнити зі служби. 

Для успішного просування по службі необхідно постійно 

вдосконалювати свої знання та навички. Передумовою отримання навчальної 

відпустки є наявність стажу державної служби не менше 3 місяців. Навчальна 

відпустка повинна тривати до 1 року. 

Усі посади державних службовців поділяються на 20 категорій, з яких 

20-та — найвища. Крім того, Закон «Про публічну службу» встановлює три 
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кваліфікаційні класи державних службовців, які дають право на надбавку до 

посадового окладу (від 15% до 50%). 

Надбавки до заробітної плати виплачуються, зокрема, за: стаж роботи 

(3% від основного окладу за кожні три роки служби; загальна сума цієї премії 

не може перевищувати 30% основного окладу); кваліфікаційний клас та 

категорію (перший клас — 15%, другий — 30%, третій — 50%); службове чи 

дипломатичне звання (не більше 55% від основного окладу). Також 

передбачені додаткові виплати, які компенсують роботу у дні відпочинку, 

святкові дні та роботу в нічний час (не більше 60% від основного окладу); 

понаднормову роботу або ту, що виконується понад встановлений робочий час 

(не більше 60% від основного окладу). 

Види заохочень: подяка, грошова премія (за особливе виконання 

важливого доручення або відмінну службу протягом року), іменний 

подарунок. Також державний службовець може бути висунутий на здобуття 

державної нагороди за особливі заслуги, які вносяться в особову справу і 

відзначаються у Реєстрі державних службовців. Окрім того, за понаднормову 

роботу та роботу в небезпечних умовах передбачені додаткові виплати. 

Щорічна відпустка становить 28 календарних днів та надається 

державним службовцям за перший рік служби, а в окремих державних чи 

муніципальних установах — за півроку служби. Державним службовцям зі 

стажем понад 5 років служби надаються додаткові 3 календарні дні щорічної 

відпустки за кожен наступний трирічний період служби, однак загальна 

тривалість щорічної відпустки не може перевищувати 42 календарні дні. За 

домовленістю між органом призначення та державним службовцем може 

надаватися неоплачувана відпустка на строк не більше ніж 3 місяці (у зв’язку 

з сімейними чи іншими обставинами). Також державному службовцю може 

бути надана відпустка для підвищення рівня професійної компетентності (до 

одного року). 

Право на отримання державної пенсії, порядок її нарахування, 

обчислення стажу служби, умови призначення та виплати пенсії 
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встановлюються Законом «Про пенсії державних службовців», Законом «Про 

державні пенсії» та іншими нормативно-правовими актами. Пенсійний вік 

становить 63 роки і 10 місяців для чоловіків та 62 роки і 8 місяців для жінок. 

Також, відповідно до Закону «Про державну службу», державні службовці в 

обов’язковому порядку отримують послуги з державного соціального 

страхування та страхування здоров’я. 

Закон Федеративної Республіки Німеччина про федеральну державну 

службу від 5 лютого 2009 року, з останніми змінами станом на червень 2017 

року, (Bundesbeamtengesetz або BBG) визначає, що державні службовці обох 

палат парламенту (Бундестагу та Бундесрату), а також Федерального 

конституційного суду є державними службовцями федерації. Їх призначення, 

звільнення та вихід на пенсію здійснюються президентами відповідних 

вказаних органів, кожен з яких виступає й вищою службовою інстанцією для 

відповідного чиновника. 

Слід відзначити, що наведена норма включена до розділу 10 Закону, 

присвяченого регулюванню спеціальних юридичних відносин державної 

служби, до яких німецький законодавець також відносить проходження 

державної служби науковим і управлінським персоналом федеральних 

університетів (§ 130), торкаючись і питання почесних державних службовців 

(§ 130). При цьому на службовців секретаріатів Бундестагу та Бундесрату 

поширюються загальні положення Закону ФРН про федеральну державну 

службу з низкою передбачених у них винятків та доповнень стосовно саме цієї 

категорії державних службовців (зокрема, абзац п’ятий § 24, абзаци перший та 

третій § 32, абзац перший § 40 тощо). Сказане дозволяє говорити про 

приналежність відповідних працівників апарату парламенту ФРН до 

державних службовців із закріпленням за ними спеціального статусу. 

Подальше регулювання здійснюється вже підзаконними нормативними 

актами конкретної палати парламенту або її президента. 

Адміністрацію Бундестагу Німеччини (нижня палата парламенту ФРН) 

очолює Генеральний секретар, який здійснює свою функцію з управління 
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Адміністрацією від імені Президента Бундестагу і представляє його у справах, 

пов’язаних з Адміністрацією20. Генеральний секретар Адміністрації 

Бундесрату (вища палата парламенту ФРН) та його заступник призначаються 

на посаду та звільняються з посади Президентом Бундесрату за попереднім 

погодженням Бундесрату21. Граничний термін перебування їх на державній 

службі становить 65 років. Їхніми головними повноваженнями є такі: 

консультування голови і членів палат Парламенту з питань законодавства та 

процедури, підготовка проєкту бюджету для розгляду консультативною 

радою, керівництво адміністрацією палати, нагляд за персоналом тощо. 

Законодавством ФРН також регламентується порядок просування по 

службі. Він заснований на принципі обов’язкового підвищення кваліфікації і 

принципі поступового просування. Підвищення кваліфікації підтверджується 

спеціальною перевіркою з відповідною оцінкою ефективності або складанням 

спеціального іспиту. 

Федеральна академія державного управління (Bundesakademie für 

öffentliche Verwaltung) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Якщо кандидат відповідає попереднім 

вимогам програми (цільовій групі, посаді, функціональним обов’язкам, має 

належні попередні знання для навчання за програмою), він зможе взяти участь 

у програмі. Усі курси в Академії побудовані згідно з потребами органів влади, 

а кількість місць визначається за заявками установ. Також до основних 

закладів Німеччини, які здійснюють підготовку державних службовців, 

належать спеціалізовані навчальні заклади, державні і приватні університети, 

що готують магістрів державного управління і пропонують програми 

підвищення кваліфікації. 

Правовою основою забезпечення соціального захисту державних 

службовців Німеччини є Загальний закон «Про правове становище державних 

                                                           
20 The German Bundestag functions and procedures - https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80080000.pdf 
21 Rules of Procedure of the Bundesrat - https://www.bundesrat.de/EN/funktionen-en/go-en/go-en-

node.html#doc5157334bodyText2 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80080000.pdf
https://www.bundesrat.de/EN/funktionen-en/go-en/go-en-node.html#doc5157334bodyText2
https://www.bundesrat.de/EN/funktionen-en/go-en/go-en-node.html#doc5157334bodyText2
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службовців», Закон «Про цивільну службу», Закон «Про федеральних 

службовців» та Закон «Про забезпечення державних службовців». 

У Німеччині на всіх чиновників поширюється принцип піклування й захисту 

чиновників, які охоплюють справедливе поводження з підлеглими; 

дотримання соціальних прав; допомогу при певних екстремальних випадках 

(хворобі, нещасному випадку); пенсії тощо. Чиновники мають право в 

судовому порядку перевірити справедливість заходів, що здійснюються 

відомством щодо них, а також законодавством передбачено цілий ряд 

привілеїв, які є недоступними для пересічних громадян. 

Конституційною основою оплати праці державних службовців є 

«принцип утримання», який є однією з основ правового статусу державного 

службовця. Оплата повинна відповідати займаній посаді, бути співрозмірною 

з оплатою в недержавному секторі й забезпечувати державному службовцю 

можливість повністю присвятити себе своїй професії. Державним службовцям 

гарантуються соціальні виплати, що включають пенсійне забезпечення, 

матеріальну допомогу, забезпечення сім’ї державного службовця в разі його 

смерті, компенсації при нещасних випадках та ін. Їм також гарантується 

оплата витрат у випадку зміни місця проживання у зв’язку зі службовою 

необхідністю. 

Звичайний робочий тиждень службовців Німеччини становить 

41 годину, проте державні службовці, які мають дітей віком до 3 років, можуть 

працювати неповний робочий день (до 30 годин на тиждень). Також усі 

працівники, які мають дітей віком до 12 років або родичів, які потребують 

догляду, мають право працювати 40 годин із повною заробітною платою. 

Законом передбачено і гнучкий робочий графік (до 24 днів на рік), за умови 

відпрацювання основних робочих годин. Кожен державний службовець має 

право на щорічну відпустку для відпочинку зі збереженням заробітної плати. 

Існує особливе регулювання відпусток для деяких категорій 

федеральних державних службовців, зокрема, для тих, хто проходить службу 

за кордоном. Інструкція про особливі відпустки для федеральних державних 
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службовців регулює надання відпусток для політичної діяльності, підвищення 

кваліфікації та інших, визнаних важливими, державно-політичних цілей. 

Граничний вік державного службовця для перебування на державній 

службі — 65 років. У виняткових випадках він може бути збільшений до 68 

років. Також державний службовець іде у відставку, якщо він не може 

виконувати свої службові обов’язки внаслідок незадовільного фізичного або 

душевного стану протягом тривалого часу. Державний службовець може бути 

переведений на пенсію й за власним проханням, якщо він є інвалідом або досяг 

62 річного віку. 

У Республіці Польща формування та діяльність внутрішніх органів обох 

палат парламенту (включно з їхніми апаратами, функції яких покладено на 

канцелярії Сейму та Сенату) здійснюється підзаконними нормативними 

актами відповідної палати за принципом повної автономії: палати самостійно 

визначають функції, завдання, організаційну структуру та бюджет своїх 

інституцій, не будучи залежними від жодної іншої гілки влади або державного 

органу, та за відсутності фундаментального закону з цих питань. Канцелярії 

Сейму та Сенату забезпечують правову, організаційну, дорадчу, фінансову та 

технічну спроможності обох палат польського парламенту, створюючи для 

депутатів, парламентських клубів, груп та команд технічні й фінансові умови 

для виконання покладених на них повноважень. 

Канцелярія Сейму функціонує, серед іншого, відповідно до положень 

постанови Сейму Республіки Польща від 30 липня 1992 року, якою 

затверджено його Регламент, Закону Республіки Польща про здійснення 

мандата депутата та сенатора від 9 травня 1996 року та Статуту Канцелярії 

Сейму. У рамках зазначеної постанови питанням діяльності Канцелярії Сейму 

присвячено окремі розділи (з низкою додаткових положень, що містяться в 

інших розділах документу), які визначають, серед іншого, порядок 

призначення представників керівної ланки Канцелярії Сейму, їх відкликання 

та основні обов’язки і сфери відповідальності. 



 

66 
 

Канцелярію Сейму Польщі очолює Голова Канцелярії, який може мати 

до двох заступників. Голова Канцелярії призначається на посаду та 

звільняється з посади Маршалом Сейму після консультацій із Комітетом 

Сейму з питань регламенту, діяльності депутатів та імунітету. У свою чергу, 

заступники Голови Канцелярії призначаються на посаду та звільняються з 

посади Маршалом Сейму після консультацій із Головою Канцелярії. 

Голова Канцелярії Сейму є керівником усіх співробітників Канцелярії й 

несе відповідальність за їхні дії та бездіяльність. На нього також покладається 

відповідальність за виконання бюджету Канцелярії Сейму та майна, яке 

перебуває в управлінні Канцелярії22. 

Умови праці та питання соціального захисту парламентських 

(державних) службовців регулюються законами «Про цивільну службу» та 

«Про систему соціального страхування», а також Трудовим кодексом. Згідно 

із Законом «Про цивільну службу», тривалість робочого дня становить 8 годин 

та може бути подовжена до 12 годин відповідно до специфіки та типу 

організації роботи, яка не повинна перевищувати тижневу норму тривалості 

робочого часу. Загалом на рік тривалість робочого часу становить у 

середньому 1 790 годин, що трохи вище, ніж в інших країнах ОЕСР (у 

середньому — 1 745 годин). Крім того, у разі необхідності виконання 

службових завдань понаднормово, а також у нічний час і у вихідні та святкові 

дні, така робота компенсується наданням еквівалентних вільних годин та 

вихідних днів відповідно. Надання щорічних оплачуваних основних відпусток 

регулюється Трудовим кодексом. Їхня тривалість становить 20 днів для 

службовців зі стажем менше 10 років та 26 днів для тих, хто має більше ніж 

10 років стажу. Службовцям також надається додаткова відпустка після п’яти 

років роботи на цивільній службі. Спочатку надається один день додаткової 

відпустки, й надалі відпустка збільшується щорічно на один день, 

максимально до 12 днів за рік. 

                                                           
22 Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
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Крім того, передбачені також такі види відпусток: декретна відпустка 

(20 тижнів), відпустка по догляду за дитиною (36 місяців), відпустка у зв’язку 

з навчанням або підвищенням рівня професійної компетентності (6 днів для 

складання іспиту для підтвердження професійної компетентності, 21 день 

протягом останнього року навчання для підготовки дипломної роботи та 

підготовки до складання дипломного іспиту), батьківська відпустка 

(32 тижні), неоплачувана відпустка. Також на вимогу державного службовця 

йому може бути надана можливість скористатися неоплачуваною відпусткою 

для виконання завдань поза межами службової діяльності, зокрема, для участі 

в діяльності політичного характеру. Відповідно до Трудового кодексу, для 

службовців мають бути створені безпечні та комфортні умови праці, а також 

гарантовані права на охорону їхнього життя і здоров’я у процесі трудової 

діяльності. 

Відповідно до Закону «Про систему соціального страхування», 

службовець має право на пенсійне страхування, пенсійне страхування у 

зв’язку з інвалідністю, лікарняні відпустки та страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання. Службовець, який 

припиняє проходження служби внаслідок виходу на пенсію через вік або через 

непрацездатність, має право на одноразову виплату вихідної матеріальної 

допомоги в розмірі потрійної щомісячної винагороди. Якщо стаж становить 

понад 20 років служби, одноразова вихідна допомога збільшується до шести 

щомісячних окладів. У разі розірвання трудового договору зі службовцем, що 

є наслідком ліквідації органу, службовець має право на пенсію за вислугу 

років за умови, що чоловікові не менше 60 років, а жінці 55 років, і якщо він / 

вона мають необхідний стаж роботи. Пенсійний вік у Польщі становить 

65 років для чоловіків та 60 років для жінок. 

У Республіці Австрія парламентська служба є різновидом державної 

(публічної) служби. Для підтримки діяльності Парламенту утворюється 

Парламентська дирекція, яка підпорядковується Президенту Національної 

Ради. Відповідно до статті 14 Регламенту Національної Ради, службовці 
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Парламентської дирекції прирівнюються у правах до інших державних 

службовців. Призначення службовців Парламентської дирекції є 

прерогативою Президента Національної Ради. Для державної служби Австрії 

характерні риси «кар’єрної» моделі. Тільки державні службовці можуть бути 

призначені на посади вищого рівня у відповідній сфері діяльності, причому до 

призначення на вищу посаду службовець повинен чекати протягом певного 

періоду часу («час очікування»). 

Тривалість очікування залежить від рівня посади. На початку кар’єри 

кожен працівник повинен пройти вступний навчальний курс. Надалі, для 

просування по кар’єрній драбині, службовець повинен відвідувати курси 

підвищення кваліфікації. Стосовно цих курсів, однак, не існує конкретних 

вимог. Згідно із загальним правилом, державні службовці проходять 

відповідне навчання впродовж трьох років з моменту вступу на посаду. 

Повідомлення про відкриття нової вакансії разом з вимогами 

публікується на офіційному сайті парламенту та в газеті «Wiener Zeitung». 

Також допускається розміщення оголошень в інших ЗМІ, на біржах праці 

тощо. Відбір кандидатів проходить за такими етапами: письмовий тест, який 

включає в себе перевірку логічних здібностей (завдання на встановлення 

логічних зв’язків), «відчуття» мови та перевірку орфографії, аналіз тексту 

тощо; перевірка поведінкових реакцій у реальних ситуаціях (за необхідності); 

інтерв’ю. 

Відповідно до Закону Естонської Республіки «Про публічну службу», 

ухваленого 25 січня 1995 року, публічні службовці поділяються на 

чиновників, допоміжних та позаштатних службовців. Оплата праці публічних 

службовців здійснюється відповідно до посадової моделі публічної служби на 

основі оцінювання службової діяльності. Відтак гарантії щодо просування по 

службі відсутні, оскільки проходження державної служби визначається 

каталогом державних посад, у якому сформульовані умови для зайняття 

кожної з них. 
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Канцелярію Парламенту Естонії очолює Генеральний Секретар, який 

призначається Бюро. Працівники парламентської канцелярії є державними 

службовцями, їхні статус і функції визначаються Статутом, внутрішніми 

правилами процедури та Актом публічної служби, який був ухвалений у 

2012 році. 

Соціальні гарантії публічним службовцям є досить обмеженими, однак 

адміністративна культура підтримує заохочення досягнень. Відповідно до 

Закону «Про публічну службу», основний оклад — це фіксована частина 

заробітної плати, яка залежить від визначених завдань та функцій посади, а 

також необхідних для службової діяльності знань, навичок та досвіду 

посадової особи (оцінюється кожною інституцією окремо). Додаткові виплати 

до основного окладу передбачені у випадках виконання службових завдань 

поза межами робочого часу (не менше десятої частини основного окладу або 

компенсація четвертої частини тривалості вільного часу від тривалості часу 

перебування на робочому місці в позаробочий час); виконання понаднормової 

роботи (збільшення виплати у 1,5 раза або надання додаткового вільного часу, 

що дорівнює тривалості періоду понаднормової роботи); виконання завдань у 

нічний час (збільшення виплати в 1,25 раза) та при виконанні функцій іншого 

чиновника у разі його відсутності (виплачується пропорційно до обсягу 

функцій відсутньої посадової особи відповідно до її основного окладу). 

У випадку виконання додаткових обов’язків або в якості винагороди за 

надзвичайні досягнення публічні службовці можуть отримати надбавку, яка 

становить 20% від посадового окладу. 

Державні службовці мають право на оплачувану щорічну основну 

відпустку, тривалість якої становить 35 календарних днів, надання яких 

регулюється Законом «Про трудові відносини». Державні свята не 

враховуються до обчислення тривалості відпусток. Працівникові може бути 

надана неоплачувана відпустка за його бажанням протягом періоду часу, 

встановленого за згодою сторін. 
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Вагітна жінка має право на декретну відпустку, тимчасове полегшення 

умов праці та отримання матеріальної допомоги на умовах та в порядку, 

визначених Законом «Про медичне страхування». Відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами становить 140 календарних днів та може розпочатися 

за 70 днів до передбачуваної дати народження дитини. Допомога по вагітності 

та пологах виплачується за рахунок державного бюджету. Матері чи батькові 

за її / його проханням надається оплачувана державою батьківська відпустка 

для виховання дитини строком до 3 років. Матеріальна допомога по вагітності 

та пологах, а також батьківська допомога виплачуються протягом 575 днів. 

Додаткові виплати передбачені також у випадку смерті або нещасного 

випадку, що пов’язаний із виконанням посадових обов’язків. У такому 

випадку сім’ї потерпілого виплачується одноразова матеріальна допомога у 

десятикратному розмірі від основного окладу. Пенсійне забезпечення 

регулюється Законом «Про державне пенсійне страхування». Пенсійний вік 

становить 63 роки 9 місяців для чоловіків та жінок. 

У Словацькій Республіці права та обов’язки державних службовців, 

умови проходження державної служби регулюються Законом «Про державну 

службу» Словацької Республіки, ухваленим 2 липня 2001 року. Більшість 

відомств та органів офіційно відмовилися від використання системи кар’єрної 

служби, яка була скасована у 1990-х роках. Замість цього використовується 

система, заснована на вислузі років, де нові призначення проводяться 

відповідно до принципу конкуренції за навичками, наявними на ринку праці. 

Деякі органи й донині використовують систему кар’єрної служби, зокрема, у 

Міністерстві закордонних справ, відомствах оборонної сфери та поліції. 

Відбір кандидатів на державну службу здійснюється на основі таких 

критеріїв: оцінка поданих документів; результати письмового іспиту 

(перевірка теоретичних знань та за необхідності перевірка рівня іноземної 

мови; письмовий тест складається з 30 запитань, на які потрібно дати відповідь 

протягом 45 хвилин; тест на знання іноземної мови складається з 20 запитань); 
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результати особистого інтерв’ю (під час інтерв’ю кожен член комісії оцінює 

відповідь кандидатів від 0 до 5 балів). 

У Словаччині питання соціального забезпечення державних службовців 

визначається та регулюється Законом «Про державну службу». Робочий час і 

час відпочинку державного службовця. Робочий час державних службовців 

становить не більше ніж 40 годин на тиждень. У разі виконання 

понаднормових завдань державний службовець має право на додаткову 

відпустку. Крім того, Законом «Про державну службу» передбачені перерви 

для грудного вигодовування, відпустки у зв’язку з виконанням понаднормової 

роботи, вихідні дні під час державних свят, декретна відпустка для догляду за 

дитиною віком до 3 років та дитиною з особливими потребами віком до 

7 років. 

Оплачувана щорічна відпустка державних службовців становить 

мінімум 4 тижні на рік, а у випадку, коли державний службовець має 15-річний 

стаж служби — 5 тижнів. Також гарантується оплачувана відпустка для 

підготовки та проходження кваліфікаційного іспиту (до 5 днів). Службовці 

віком до 33 років мають право на 20 днів щорічної відпустки, а віком від 

33 років (незалежно від стажу на державній службі) — 25 днів щорічної 

відпустки. Відповідно до закону, державні службовці мають бути забезпечені 

належними умовами праці, зокрема, обслуговуванням та вдосконаленням 

робочих приміщень, харчуванням під час виконання службових завдань 

(1 гаряча страва під час робочого дня, 65% вартості якої відшкодовується за 

рахунок держави), наданням державному службовцю спеціального робочого 

одягу, якщо цього вимагає регламент. Також державні службовці мають право 

користуватися знижками від вартості послуг сфери інфраструктури та 

дозвілля. Існують спеціальні регламенти щодо понаднормових робіт та 

державних свят. Державні службовці мають право на 65% надбавки 

продовольчого забезпечення за кожен робочий день. Під час вагітності та 

впродовж 9 місяців після народження дитини жінки користуються правом на 

захист та особливі умови праці. 



 

72 
 

Державні службовці, як і всі інші працівники, мають право на пенсійне 

забезпечення, соціальний захист у разі безробіття, а також охорону здоров’я. 

Пенсійний вік у Словацькій Республіці становить 65 років як для жінок, так і 

для чоловіків. 

У Великій Британії немає окремого закону про парламентську та 

державну службу. Кодекс цивільного службовця визначає принципи 

діяльності державних службовців. Умови роботи на державній службі та 

правила управління людськими ресурсами були зібрані в Кодексі управління 

цивільною службою. Проте вказані кодекси не містять положень щодо 

регулювання парламентської служби. 

Просування по службі державних службовців у Великій Британії 

здійснюється за результатами навчання. Відповідно до «Плану реформ 

державної служби», принаймні 5 днів на рік службовець має приділити 

навчанню та / або підвищенню кваліфікації (через електронне навчання, 

традиційні тренінги тощо). Велика Британія зосередилась на безперервній 

освіті державних службовців з 1980-х років. Відтоді на ринку освітніх послуг 

виникла велика кількість гравців. Лідером з навчання працівників парламенту 

є компанія «Parli-Training», створена у 2002 році, яка розробляє та реалізовує 

професійні навчальні програми для службовців апарату парламенту та 

помічників членів парламенту. 

Секретар Палати лордів британського парламенту призначається на 

посаду рішенням Монарха. Він може перебувати на посаді до 65 років. Його 

основними повноваженнями є такі: візування усіх законопроєктів, надісланих 

чи повернених Палаті лордів; оголошення королівської санкції на 

законопроєкти; відповідальність за правильність і точність текстів актів 

Парламенту; кадрові призначення і нагляд за персоналом (як керівник 

Секретаріату Парламенту); виконання функцій бухгалтера Палати лордів; 

консультування з питань регламенту і процедури; зберігання протоколів 

засідань; виконання функцій реєстратора в судових справах Палати лордів 

тощо. 

https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-code/the-civil-service-code
https://www.gov.uk/government/publications/civil-servants-terms-and-conditions
https://www.gov.uk/government/publications/civil-servants-terms-and-conditions
http://www.parli-training.co.uk/
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Крім того, у британському парламенті Комісія Палати громад 

Парламенту Великої Британії визначає загальну кількість штатних одиниць, 

структуру апарату, кошторис витрат і систему оплати праці службовців, 

розробляє способи найму на державну службу, організовує конкурсний відбір 

і призначення на посади співробітників апарату, стежить за тим, щоб набір, 

присвоєння рангів і оплата праці персоналу відповідали нормам, прийнятим у 

системі державної служби країни тощо. 

Латвійська Республіка належить до держав, де правовий статус апарату 

парламенту свідчить про його відокремленість від інституту державної 

служби. Виходячи зі змісту частини першої статті 3, частини першої статті 4 

та низки інших положень Закону Латвійської Республіки про державну 

цивільну службу від 7 вересня 2000 року (зі змінами, внесеними 14 вересня 

2006 року), державними службовцями законодавець визначає лише 

працівників Державної канцелярії, міністерств, Секретаріату віце-прем’єр-

міністра або міністра з особливих доручень чи державних адміністрацій, 

підпорядкованих міністерствам та вказаним посадовим особам. 

При цьому на таких державних службовців повинні бути покладені 

особливі функції та повноваження, пов’язані з виконанням секторальної 

політики або стратегії розвитку, координацією секторальної діяльності, 

контролем фінансових ресурсів, розробкою законопроєктів або контролю за їх 

просуванням, прийняття адміністративно-розпорядчих рішень тощо. 

Указаний Закон регулює всі ключові аспекти організації та проходження 

державної служби, згадувані нами вище. Загалом система державної служби 

повністю підпорядкована Кабінету Міністрів Латвії, що й обумовлює 

регулювання питань державної служби, поруч із вказаним Законом, 

розпорядженнями уряду, що стосуються детальних класифікацій посад 

державних службовців, системи оплати їхньої праці та ін. У структурі ж Сейму 

Латвійської Республіки функціонує Адміністрація, яку очолює Генеральний 

секретар та яка складається з канцелярії та низки департаментів, питання 
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формування порядку діяльності та персонального складу яких, як і 

Адміністрації загалом, здійснюється самостійно парламентом. 

Усі кандидати на державні посади мають подати в установленому 

порядку такі документи: анкету; документи, що підтверджують освітній рівень 

кандидата; письмове підтвердження, що кандидат не підпадає під обмеження 

закону «Про державну службу»; свідоцтво про знання державної мови на 

високому рівні. 

Відібрані за анкетами кандидати складають письмовий тест, де 

містяться теоретичні та практичні питання. Претендентів на посаду оцінює 

спеціально створена конкурсна комісія. Вона відбирає одного або кількох 

кандидатів, які найкращим чином відповідають встановленим вимогам, і, 

мотивуючи свій вибір, рекомендує їх до зарахування у штат нових 

працівників. Тому наступним етапом є проходження співбесіди у 

відповідному державному органі (апараті парламенту), який і приймає 

остаточне рішення про прийняття кандидата на роботу. 

Подібні до Латвійської Республіки принципи організації державної 

служби та апарату парламенту закріплені й на рівні законодавства Чеської 

Республіки. Об’ємний та детальний Закон про службу державних службовців 

у адміністративних установах і про винагороду державних службовців та 

інших працівників адміністративних установ (Закон про службу) від 26 квітня 

2002 року (останні зміни від 12 листопада 2010 року) відносить до державних 

службовців лише працівників адміністративних установ, у першу чергу 

підпорядкованих уряду. 

Регламентуючи правовідносини, що виникають при наданні Чеською 

Республікою послуг своєму населенню державними службовцями в частині 

організації державної служби, підготовки осіб для її здійснення, окреслюючи 

питання взаємодії держслужбовців із адміністративними установами, оплату 

їхньої праці та багато інших аспектів, Закон залишає простір і для подальших 

розпоряджень Уряду Чеської Республіки, що ухвалюються з тих же питань 

класифікації посад та систем оплати праці, що й відповідні підзаконні акти 



 

75 
 

Латвійської Республіки. Для забезпечення діяльності обох палат чеського 

парламенту функціонують управління, відповідно, Палати депутатів та 

Сенату, що утворюються самостійно парламентом, який і регулює всі потрібні 

аспекти їхньої діяльності. 

Діяльність Парламенту Королівства Іспанії (Конгрес депутатів та Сенат) 

забезпечує парламентська адміністрація (Генеральний Секретаріат). Цей орган 

очолює Генеральний Секретар (старший парламентський радник), який 

призначається Президентом Парламенту за погодженням з Бюро (вищий орган 

управління Парламенту) з числа парламентських радників. Корпус 

парламентської публічної служби є окремим видом державної публічної 

служби. Його статус регулюються окремим законодавчим актом — Статутом 

парламентського персоналу. До його складу входять державні службовці, 

працівники, що працюють за контрактом, а також інші категорії працівників. 

Що стосується першої категорії (державні службовці, що працюють на 

постійній основі), то вона включає такі види посад: радники, працівники 

архіву та бібліотеки, експерти-радники, адміністратори, клерки, 

стенографісти, секретарі, технічний персонал адміністрації тощо. 

У Парламенті Італії статус службовців (посадових осіб) визначається 

колегіальним органом управління парламенту — «Радою», яка уповноважена 

визначати правила щодо різних аспектів або організації роботи під 

керівництвом Голови парламенту після узгодження з представниками служби 

персоналу. Ці посадові особи беруть безпосередню участь у здійсненні 

законодавчої або контрольної функцій парламенту. На «обслуговуючі» або 

технічні посади (наприклад, охоронці), які не вимагають такої ж специфічної 

кваліфікації або інших особливостей і не мають прямого зв’язку із 

законодавчою владою, можуть прийматися контрактні або наймані 

працівники. У будь-якому випадку ніхто з них не повинен отримувати вказівки 

ззовні. 

Головування Адміністрацією Палати депутатів (нижня палата 

Парламенту Італійської Республіки) здійснює Генеральний Секретар, який 
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призначається на посаду Бюро (вищий орган управління Палатою) за 

пропозицією Президента Палати з числа найбільш досвідчених службовців. 

Правила та процедури Європейського парламенту не містять положень 

у частині регулювання парламентської служби, також відсутнє спеціальне 

законодавство, а державні службовці не мають особливого статусу. 

Відповідно до Регламенту № 259/68, державні службовці, які працюють в 

інституціях Європейського Союзу, утворюють єдиний адміністративний 

корпус. Під державними службовцями розуміються особи, що займають 

постійні посади в штаті однієї з інституцій ЄС. Головним та основним 

критерієм кар’єрного зростання державного службовця є не вислуга років, а 

якість виконуваних завдань. Відповідна оцінка успішності роботи дається в 

ході атестації, яка проводиться не рідше ніж раз на два роки. У Регламенті 

№ 259/68 передбачено вимоги до систематичного підвищення кваліфікації. Ці 

вимоги залежать від посад державних службовців, але в цілому на навчання 

передбачено не менше ніж 10 днів на рік. Щорічно визначається загальна сума 

бюджетних асигнувань на цілі підвищення кваліфікації. Крім цього, за 

результатами реформи європейської державної служби у 2004 році 

передбачено регулярну мобільність кадрів — переміщення кадрів в інші 

департаменти, директорати або навіть в інші органи при збереженні 

загального статусу службовця. Порядку здійснення такої мобільності повинна 

відповідати спеціалізована програма. Підхід кадрової мобільності (ротації), 

що передбачає внутрішньо- та міжорганізаційні переходи (переведення) 

протягом усієї кар’єри, використовують у державному секторі з метою 

підвищення гнучкості робочої сили. Кадрова мобільність передбачає 

пересування як по горизонталі, так і по вертикалі. Будь-якому переміщенню 

передують: підвищення кваліфікації з відривом або без відриву від 

виробництва; відрядження за кордон для вивчення передового досвіду в інших 

країнах; стажування на різних посадах, заміщення різних працівників на час 

відпустки, хвороби тощо. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1515012385214&uri=CELEX:31968R0259(01)
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У Королівстві Швеція Адміністрацію Риксдагу очолює Генеральний 

секретар, який забезпечує ведення протоколу засідань Палати, направляє 

рішення Риксдагу, є секретарем Військової делегації та допомагає спікеру в 

роботі Риксдагу. 

Генеральний секретар обирається Риксдагом. Вибори проводяться на 

початку парламентської сесії після чергових виборів до Риксдагу. Вибори 

готуються групою, що складається зі спікера та керівників депутатських груп. 

Строк повноважень Генерального секретаря розпочинається з моменту його 

обрання або іншого часу, визначеного Риксдагом, і діє до проведення нових 

виборів Генерального секретаря. Вибори Генерального секретаря проводяться 

таємним голосуванням. Перемогу у виборах отримує кандидат, за якого 

проголосувало три чверті або більше депутатів. У випадку, коли жоден 

кандидат не отримав відповідної підтримки депутатського корпусу, 

проводяться повторні вибори. На прохання Ради Риксдагу Риксдаг може 

звільнити Генерального секретаря, який грубо нехтував своїми обов’язками. 

Якщо Риксдаг залишається без Генерального секретаря, на цю посаду 

тимчасово обирається виконувач обов’язків Генерального секретаря23. 

У Канаді Секретар Сенату та Секретар Палати Громад призначаються на 

посаду генерал-губернатором за рекомендацією уряду. Їхніми основними 

обов’язками є такі: забезпечення вірної форми подання законопроєктів; 

зберігання законів, протоколів та документів; підготовка бюджетів 

відповідних палат; відповідальність за персонал палат та керівництво ним; 

функції головного консультанта спікера з процедурних питань; підготовка та 

видання порядку денного кожного засідання; підготовка офіційних протоколів 

засідань; прийняття присяги на вірність у нових членів Парламенту; 

забезпечення правильності роботи підрозділів у процедурному аспекті. 

У Парламенті Норвегії кандидатура Генерального секретаря висувається 

Президією і призначається шляхом таємного голосування у Парламенті. Його 

                                                           
23 The Riksdag Act (2014:801) - https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-riksdag-act-

2015.pdf 

https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-riksdag-act-2015.pdf
https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-riksdag-act-2015.pdf
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граничний термін перебування на посаді становить 70 років. Основними 

повноваженнями є такі: керівництво службами та підрозділами апарату; 

планування робочих програм; розробка порядку денного; консультування 

Президії та комітетів; підтримання міжнародних відносин; зв’язки з 

королівським палацом, постійними комітетами та міжнародними делегаціями 

тощо. 

У Сполучених штатах Америки Секретар Сенату обирається на посаду 

Сенатом за рекомендацією партії більшості, а Секретар Палати 

представників — відповідно Палатою представників. Основними 

повноваженнями є такі: допомога в законодавчій роботі парламентаріїв; 

підписання офіційних документів; зберігання протоколів та інших документів; 

порядкування фінансовими справами; керівництво адміністративними 

службами тощо. 

Адміністрацію Палати представників (нижня палата федерального 

парламенту) Бельгії очолює генеральний секретар (le greffier), який є за 

посадою найвищою посадовою особою. Він є першим радником Президента 

Палати, а також здійснює управління всіма службами та персоналу. Одночасно 

він є відповідальним за опрацювання протоколу засідань Палати. Генеральний 

Секретар призначається на посаду шляхом голосування всього складу членів 

Палати. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

Усі парламенти світу мають власний апарат (секретаріат), який є 

постійно діючим органом, що забезпечує правову, організаційну, 

документальну, аналітичну, фінансову, матеріально-технічну, соціально-

побутову діяльність відповідного парламенту та народних обранців. Статус та 

повноваження парламентського апарату, як і будь-якого органу, визначені в 

актах законодавства, що регулюють організацію роботи парламенту 

(регламенти, окремі положеннях про апарат тощо). 

Разом з тим, структура та організація діяльності парламентських 

апаратів відрізняється й залежить від обсягу компетенції парламенту, способу 

його організації (моно- чи бікамеральна структура), обсягу фінансування, 

історичних традицій парламентаризму тощо. 

Усі послуги, які надаються парламенту, можна розділити на такі три 

види: науково-дослідна робота; підготовка документації; адміністративна 

допомога. 

У деяких парламентах депутатам надаються всі три типи послуг, в інших 

доступні лише два з них, і дуже нечасто існує лише один з типів послуг (як 

правило, адміністративна допомога). Це залежить у першу чергу від 

фінансових можливостей, оскільки значний штат високопрофесійних 

працівників потребує значних фінансових ресурсів. Але, враховуючи 

важливість незалежності та самодостатності законодавчої гілки влади, 

парламенти прагнуть до забезпечення себе максимально можливими 

послугами. 

Говорячи про якість забезпечення апаратом діяльності парламентів та 

окремих парламентаріїв, у першу чергу слід говорити про його кадровий 

склад, який становить корпус парламентських службовців. 

Парламентські службовці, як правило, є державними службовцями (або 

публічними службовцями). Закріплення ключових принципів організації 

державної служби у європейських державах, подібно до України, 
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здійснюється на рівні національних конституцій із подальшою детальною 

регламентацією питань її функціонування в рамках спеціального 

законодавства та підзаконних нормативно-правових актів відповідних органів 

державної влади. 

На сьогодні у державах світу можна виокремити чотири основні моделі 

правового регулювання інституту парламентської служби: 

 Уніфікована — коли апарат парламенту формується державними 

службовцями на загальних засадах і є невід’ємною складовою корпусу 

державної служби (Німеччина, Україна та ін.); 

 Відносно автономна — коли, за відсутності спеціального 

законодавства, корпус парламентських службовців є відокремленою 

складовою корпусу державної служби і формується керівництвом парламенту 

(Австрія, Велика Британія, Литва і ін.); 

 Автономна — коли інститут парламентської служби унормовано 

у спеціальному законодавстві та організаційно відокремлено від інших видів 

публічної служби (Австралія, Франція та ін.); 

 Наднаціональна — характерна для корпусів службовців 

наднаціональних союзів (Європейський парламент) і міждержавних 

парламентів (Парламентська Асамблея Ради Європи та ін.). 

Досвід різних країн свідчить про те, що апарат парламентів може 

складатись як із професійних державних службовців, так і з політичних 

призначенців. Відбір персоналу, прийняття на роботу в апарат парламенту і 

просування по службі в переважній більшості випадків проводяться на 

конкурсній основі. 

З огляду на викладений міжнародний досвід, можна дійти висновку, що 

у країнах, де парламентська служба має певну автономію, базові правила 

відбору персоналу, прийняття на роботу в апарат парламенту і просування по 

службі ідентичні до загальних правил по всій державній службі. При цьому, 

парламенти можуть встановлювати додаткові вимоги до кандидатів на 
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зайняття посад парламентської служби, що обґрунтовується особливістю 

функціонування законодавчого органу влади. 

Проаналізований досвід організації парламентської служби свідчить про 

те, що політичне керівництво парламенту не наділене компетенцією щодо 

втручання у процес вирішення кадрових питань в апараті, що забезпечує 

політичну нейтральність парламентських службовців та дотримання критеріїв 

професіоналізму у вирішенні питань прийняття на роботу і просування по 

службі. Разом з тим, у більшості випадків безпосередньо парламент шляхом 

голосування або політичне керівництво парламенту приймає рішення щодо 

призначення на посаду керівника апарату, що також є логічним з огляду на 

роль та функціональні обов’язки цієї посадової особи. 

Керівник апарату є головною посадовою особою, на яку покладено 

завдання забезпечення належних умов функціонування парламенту, а 

відповідно повинен мати механізми впливу на функціонування 

парламентської служби. 

У світовій практиці існує декілька підходів до порядку обрання 

керівника апарату. Більш поширеною практикою, особливо у країнах з 

усталеними парламентськими традиціями, є внесення подання на призначення 

керівника апарату виключно головою парламенту. Керівник апарату може 

бути обраний виключно з числа державних службовців або за регламентом, 

або за традицією. Наслідком цього є те, що зміна голови парламенту не може 

бути причиною звільнення керівника апарату. Можуть існувати ситуації, коли 

керівник апарату обирається особисто головою не з числа державних 

службовців, але такі випадки не є поширеними. Проте потрібно враховувати, 

що посада керівника апарату є особливою, зайняття якої потребує більшого 

вибору, ніж з-поміж штатних державних службовців вищого корпусу 

державної служби. Тому прийняття на роботу може здійснюватися за 

результатами конкурсного відбору, з акцентом на управлінські здібності, а не 

на досвід парламентської служби. 
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Соціальний захист державних службовців, у тому числі парламентських 

службовців, є ключовим елементом їхнього статусу, який забезпечується 

державою. Від ефективності системи соціального захисту державних 

службовців багато в чому залежить ефективність державного управління 

загалом. 

Особливий підхід у цьому питанні обґрунтовується тим, що за підвищені 

вимоги й обмеження, пов’язані з державною службою, державні службовці 

мають отримувати компенсацію, а соціальні пільги частково вирівнюють 

характерний для державної служби нижчий рівень заробітної плати, ніж у 

приватному секторі економіки. 

До найважливіших соціальних прав державних службовців належать 

право на гідну оплату праці, право на соціальне й пенсійне забезпечення, 

обов’язкове державне соціальне страхування, а також право на оплату 

медичного обслуговування за рахунок державних коштів, що суттєво збільшує 

реальний розмір їхніх посадових окладів. 

  



 

83 
 

РОЗДІЛ IІІ. 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

3.1. Стратегічні рамки розбудови кадрового потенціалу 

Реалізація політики європейської інтеграції актуалізувала важливість 

удосконалення функціонування Апарату Верховної Ради України та 

розбудови його кадрового потенціалу відповідно до європейських стандартів 

та найкращих практик інших країн. 

З урахуванням рекомендацій Місії Європейського Парламенту з оцінки 

потреб Верховної Ради України та постанови 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» розпорядженням Керівника Апарату від 05 грудня 

2019 року № 3359-к затверджено Стратегію розбудови кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради України до 2022 року (далі — Стратегія) 24. 

                                                           
24 Основними пріоритетами в реалізації Стратегії є такі: унеможливлення дублювання функцій різними 

структурними підрозділами; досягнення оптимального балансу процесів оновлення кадрового потенціалу 
Апарату шляхом розроблення ефективних механізмів залучення висококваліфікованих фахівців для 
належного функціонування Апарату; удосконалення системи добору кадрів на компетентнісній основі для 
зайняття управлінських посад з числа працівників, що мають досвід роботи на посадах нижчого рівня у 
відповідній сфері діяльності; формування системи планування кар’єрного зростання працівників для зайняття 
ними керівних посад; посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до управлінської 
діяльності з метою уникнення можливих проявів корупції; упровадження сучасних технологій управління 
персоналом з метою моніторингу потреби в його професійному розвитку для успішного вирішення 
управлінських завдань, забезпечення безперервного навчання упродовж життя; запровадження механізмів 
стимулювання та мотивації кадрового потенціалу через систему стимулів, заохочень і преференцій, що 
сприятиме забезпеченню підвищення рівня результативності діяльності Верховної Ради України та її Апарату; 
підвищення ефективності системи управління персоналом; розвиток внутрішніх комунікацій між керівниками 
та підлеглими (прямий і зворотний зв’язок), а також горизонтальних зв’язків, службового та професійного 
інформування; розробка та впровадження системи вимірювальних кадрових показників, критеріїв 
ефективності та компетентності, норм і стандартів оцінок, прозорих і зрозумілих систем оцінювання 
персоналу; утворення парламентського навчально-тренінгового центру для реалізації навчальних потреб, 
заходів з підвищення рівня професійної компетентності працівників з метою формування середовища 
безперервної освіти та самоосвіти з розширенням можливостей і форм навчання; упровадження у практику 
роботи технології управління знаннями для накопичення, обміну та використання професійних знань, 
управління експертними та інтелектуальними ресурсами, обміну досвідом, підвищення ефективності 
обробки типових і нестандартних випадків; проведення науково-практичних досліджень, а також підтримка 
ініціатив працівників Апарату в набутті ними додаткових професійних знань у сфері парламентаризму та 
парламентської діяльності. 
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Стратегія визначає основні завдання та напрями підвищення рівня 

ефективності й результативності діяльності Апарату. Її основною метою є 

створення ефективної системи управління персоналом, розвиток кадрового 

потенціалу Апарату, упровадження сучасних практик і технологій, що має 

забезпечити посилення інституційної спроможності Верховної Ради України 

та її Апарату, а також сприяти подальшому розвитку інституту 

парламентаризму в Україні. 

Стратегією окреслено ряд заходів, які мають бути реалізовані у два 

етапи: перший етап у 2019–2020 роках)25, а другий — у 2021–2022 роках. 

З метою забезпечення ефективного виконання Стратегії 

розпорядженням Керівника Апарату від 20 лютого 2020 року № 358-к 

затверджено План основних заходів на 2020 рік. Відповідно до аналізу, 

проведеного Офісом парламентської реформи спільно з Апаратом, у 2020 році 

виконано в повному обсязі близько 70% згаданого Плану основних заходів 

(25 заходів із 36 запланованих на цей період26), зокрема: 

- проведено функціональне обстеження Апарату, за результатами 

якого підготовлено та представлено звіт із відповідними рекомендаціями щодо 

вдосконалення структури Апарату, розроблено проєкт довгострокової моделі 

структури та проєкт осучасненої структури Апарату на перехідний період. 

Крім того, забезпечено реалізацію заходів з питань стратегічного планування, 

зокрема розроблено проєкт Стратегічного плану розвитку Апарату на  

                                                           
25 Реалізація першого етапу передбачає виконання таких заходів: утворення робочої групи щодо реалізації 
Стратегії та реформування Апарату, зокрема шляхом залучення провідних науковців у галузі знань публічного 
управління та адміністрування; розроблення плану заходів з реалізації Стратегії з чітким зазначенням 
виконавців та термінів виконання; проведення функціонального обстеження Апарату та підготовка за його 
результатами пропозицій щодо оптимізації структури Апарату; забезпечення проведення прогнозування 
потреби у фахівцях відповідної кваліфікації у структурних підрозділах Апарату на середньострокову (до трьох 
років) та довгострокову (до десяти років) перспективи; розроблення та затвердження Положення з 
планування кар’єрного зростання (професійного розвитку) працівників Апарату; формування мобільного 
банку кадрів (кадрового резерву); удосконалення Положення про систему підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців Апарату, з урахуванням досвіду Європейського Парламенту та 
найкращих практик національних парламентів держав-членів Європейського Союзу; удосконалення системи 
підвищення кваліфікації та покращення рівня володіння працівниками Апарату іноземними мовами; 
залучення проєктів міжнародної технічної допомоги до реалізації заходів щодо професійного навчання 
працівників Апарату; розроблення правил корпоративної культури працівників Апарату тощо. 
26 Решта 11 заходів перебувають на різних стадіях виконання. 
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2020–2024 роки та підготовлено пропозиції до Плану заходів на  

2020–2021 роки з реалізації Стратегічного плану розвитку; 

- започатковано впровадження трьох практик управління 

персоналом, а саме управління якістю, розвиток корпоративної культури та 

упровадження стандартів гендерної рівності (розпорядженнями Керівника 

Апарату затверджено відповідні методичні рекомендації); 

- реалізовано низку заходів, спрямованих на вдосконалення 

системи управління персоналом в Апараті (зокрема, затверджено Порядок 

проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців Апарату Верховної Ради України (розпорядження в.о. Керівника 

Апарату від 07 вересня 2020 року № 1427-к), підготовлено пропозиції щодо 

проведення щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях на 

середньострокову перспективу, розроблено напрями розвитку внутрішніх 

комунікацій в Апараті27 тощо); 

- проведено комплексну роботу щодо вдосконалення системи 

навчання та професійного розвитку працівників Апарату та інших категорій 

парламентських стейкхолдерів (зокрема, визначено загальні потреби в 

підвищенні кваліфікації, розроблено 18 нових навчальних курсів, навчальну 

онлайн платформу, підготовлено нормативно-правову базу щодо утворення у 

структурі Апарату Парламентського навчально-тренінгового центру, 

проведено відповідні навчальні заходи тощо). 

Другий етап реалізації Стратегії передбачає такі заходи: 

1) утворення нормативно-правової основи для реалізації на 

законодавчому рівні парламентської державної служби в Україні, яка 

задекларована у постанові Верховної Ради від 17 березня 2016 року 

№ 1035-VIII «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої 

реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради 

                                                           
27 Розпорядженням в.о. Керівника Апарату від 09 листопада 2020 року № 133 затверджено Концепцію 
розвитку системи внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради України. 
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України», ухваленій на підставі рекомендацій Місії Європейського 

Парламенту; 

2) перегляд та затвердження посадових інструкцій працівників Апарату 

на базі профілів професійної компетенції, необхідних для виконання завдань 

на відповідних посадах; 

3) розроблення та впровадження нової навчальної онлайн платформи 

«Управління знаннями» з метою підвищення якості й доступності освіти 

працівникам Апарату, забезпечення здобуття якісної освіти протягом життя; 

4) розроблення спеціальних професійних і короткострокових програм 

підвищення кваліфікації працівників Апарату на основі уніфікації форм і 

методів навчання та з урахуванням особливостей роботи Верховної Ради 

України та її Апарату; 

5) здійснення заходів щодо підвищення рівня академічної мобільності 

працівників Апарату шляхом підтримки професійного навчання обдарованої 

молоді у провідних вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти у сфері 

парламентаризму та парламентської діяльності; 

6) забезпечення розробки та затвердження антикорупційних заходів з 

метою врегулювання та запобігання конфлікту інтересів осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави; 

7) проведення (у співпраці з Національною академією державного 

управління при Президентові України, іншими навчальними та науковими 

закладами, громадськими організаціями тощо) системних досліджень та 

підготовка щорічної доповіді щодо розвитку парламентської державної 

служби; 

8) розроблення нової автоматизованої системи управління людськими 

ресурсами в Апараті; 

9) проведення на постійній основі гендерного аудиту кадрових потреб 

Апарату; 
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10) розроблення внутрішньої системи управління якістю в Апараті (на 

засадах міжнародної системи якості, найкращих вітчизняних та зарубіжних 

практик). 

У 2021 році в рамках виконання Стратегії забезпечено реалізацію низки 

важливих заходів, а саме: 

- розроблено комплексні пропозиції щодо переліку нормативно-

правових актів, які доцільно розробити та ухвалити з метою впровадження 

нового Закону України «Про парламентську службу» (реєстр. № 4530), а також 

актів органів влади, які потребують внесення відповідних змін; 

- проведено попередню роботу щодо розробки оновлених 

посадових інструкцій працівників Апарату з урахуванням завдань і функцій 

відповідних структурних підрозділів згідно з Порядком розроблення та 

затвердження посадових інструкцій працівників Апарату та внесення змін до 

них, затвердженим розпорядженням Керівника Апарату від 24 грудня 

2019 року № 3627-к. Перегляд та затвердження посадових інструкцій буде 

здійснено після ухвалення Закону України «Про парламентську службу» та 

введення в дію нової структури Апарату; 

- за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи та 

Офісу парламентської реформи розроблено нову навчальну онлайн платформу 

для організації професійного навчання працівників Апарату, що функціонує 

на сьогодні в тестовому режимі на зовнішньому хостингу за посиланням28; 

- забезпечено розробку (у співпраці з Інститутом законодавства 

Верховної Ради України) нової програми підвищення кваліфікації 

«Парламентаризм, місцеве самоврядування та децентралізація» та 

організовано навчання за цією програмою понад 240 парламентських 

стейкхолдерів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

- відповідно до графіка семінарів і стажувань народних депутатів 

України та працівників Апарату на період п’ятої сесії Верховної Ради України, 

                                                           
28 http://e-learning.in.ua 

http://e-learning.in.ua/
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затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 17 лютого 

2021 року № 29, протягом І півріччя 2021 року забезпечено проведення 

17 навчальних заходів щодо розвитку їхніх професійних навичок за участі 

понад 400 працівників Апарату та інших парламентських стейкхолдерів29; 

- з урахуванням зарубіжного досвіду забезпечено підготовку 

експертного документа щодо підвищення рівня академічної мобільності30 

працівників Апарату шляхом підтримки професійного навчання обдарованої 

молоді у провідних вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти у сфері 

парламентаризму та парламентської діяльності. Крім того, підготовлено 

проєкт положення про Координаційну раду з розвитку академічної 

мобільності в Апараті та проєкт відповідного розпорядження з цього питання 

в.о. Керівника Апарату; 

- забезпечено підготовку аналітичної записки щодо забезпечення 

розробки та затвердження антикорупційних заходів в Апараті; 

- розроблено проєкт Концепції Інтегрованої автоматизованої 

системи «Управління людськими ресурсами в Апараті Верховної Ради 

України», план заходів щодо її впровадження та відповідне технічне завдання 

тощо. 

                                                           
29 Навчальні заходи було організовано з таких тем: Законознавство та законотворчість; Парламентський 
контроль; Належне врядування; Проєктний менеджмент (управління проєктами); Лідерство (на 
парламентській службі); Парламентаризм та парламентська діяльність; Парламентська реформа, інструменти 
підвищення ефективності діяльності Апарату Верховної Ради України; Розвиток організаційної 
(корпоративної) культури та розбудови команди в Апараті Верховної Ради України; Розвиток мотивації та 
професійного інтелекту державних службовців та працівників Апарату Верховної Ради України; Наставництво 
на державній службі; Тайм-менеджмент та підвищення ефективності діяльності державних службовців 
Апарату Верховної Ради України; Розвиток внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради України; Аналіз 
публічної політики; Стратегічне планування; Упровадження стандартів гендерної рівності в діяльність Апарату 
Верховної Ради України; Етика та етичні стандарти в системі демократичного врядування; навчальний курс 
для новопризначених державних службовців Апарату Верховної Ради України. 
30 Академічна мобільність є невід’ємним елементом сучасної вищої освіти. Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», академічна мобільність — це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 
стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території 
України чи поза її межами. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, які затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності», закріплюють кадрові вимоги щодо забезпечення такої діяльності у сфері 
вищої та післядипломної освіти. Багато в чому відповідність зазначеним кадровим вимогам залежить від 
реалізації права на академічну мобільність у закладі вищої освіти. 
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Разом з тим, з метою забезпечення подальшої реалізації Стратегії слід 

продовжити попередню практику щодо ухвалення щорічних планів стосовно 

її впровадження. 
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3.2. Інноваційні практики та підходи у сфері управління персоналом 

Якість державного управління залежить від професіоналізму державних 

службовців, їхньої вмотивованості та доброчесності. Управління персоналом 

на державній службі — це складний і багатогранний процес. Від того, 

наскільки ефективно впроваджуються та працюють різноманітні технології 

управління персоналом, залежить ефективність та результативність 

працівників державних органів. 

Стратегією розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради 

України до 2022 року встановлено, що одним з першочергових напрямів 

підвищення рівня ефективності й результативності діяльності Апарату 

відповідно до європейських стандартів є створення ефективної системи 

управління людськими ресурсами і розвиток кадрового потенціалу шляхом 

впровадження нових практик роботи з персоналом в діяльність Апарату. 

Планом основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії передбачено 

впровадження інноваційних практик управління людськими ресурсами в 

Апараті, зокрема: 

- розроблення внутрішньої системи управління якістю; 

- упровадження стандартів гендерної рівності; 

- розвиток організаційної (корпоративної) культури; 

- упровадження системи наставництва, забезпечення адаптації 

працівників (зокрема, новопризначених) до роботи в Апараті. 

Крім того, за підтримки Офісу парламентської реформи у 2021 році 

розпочато роботу щодо впровадження нових практик (зокрема, управління 

талантами, кадрова та академічна мобільність працівників Апарату). 
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3.2.1. Упровадження системи управління якістю 

 

З метою вдосконалення системи державного управління в більшості 

країн світу реалізовано реформу державного управління, окремі результати 

якої належать до категорії «якість», що передбачає покращення якості 

управління, надання державних послуг, умов життя громадян тощо. На 

методології управління якістю ґрунтується більшість методів, які проникають 

у сферу державного управління з приватного сектора, зокрема оцінка 

задоволеності громадян, визначення ключових показників ефективності, 

управління ризиками, обмін витратами за видами діяльності та ін. 

За результатами оцінки стану справ у системі державного управління 

України, проведеної у 2018 році, експертами програми SIGMA31 були надані 

відповідні рекомендації щодо необхідності поширення управління якістю в 

державному управлінні32. 

З урахуванням зазначених рекомендацій, Уряд України своїм 

розпорядженням від 18 грудня 2018 року № 1102-р «Про внесення змін до 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474 і від 

27 грудня 2017 року № 1013» схвалив нову редакцію Стратегії реформування 

державного управління України на 2019–2021 роки та План заходів з її 

реалізації, у якому передбачив, серед іншого, проведення аналізу та 

оптимізацію основних процесів в органах влади. Відповідний пріоритет 

                                                           
31 Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management — програма підтримки 
вдосконалення врядування та менеджменту) — є одним із найпрестижніших аналітичних центрів 
Європейського Союзу, який було започатковано у 1992 році за ініціативи Організації економічного 
співробітництва та розвитку та Європейського Союзу. 
Визначено такі завдання діяльності програми SIGMA: зміцнення основ державного врядування; сприяння 
соціально-економічному розвитку шляхом посилення інституційної спроможності державного сектору; 
зміцнення горизонтального врядування; удосконалення процесу розробки та впровадження реформи 
державного управління. 
Допомога програми SIGMA у сфері реформи системи державного управління надається шляхом: здійснення 
аналізу адміністративних структур; розробки та впровадження реформ адміністративної системи; здійснення 
аналізу запропонованих законопроєктів та програм; організація навчання та обміну інформацією; підготовка 
планів технічної допомоги тощо. 
32 SIGMA (2018), «Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління (Україна, червень 
2018 року)» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report
%202018_UA.pdf 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf
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діяльності щодо запровадження системи управління якістю також був 

визначений на 2019 рік у завданнях та ключових показниках результативності, 

ефективності та якості службової діяльності державних секретарів міністерств 

та керівників центральних органів виконавчої влади. 

Таким чином, для забезпечення виконання поставлених завдань та з 

урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення попереднього 

обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального 

органу виконавчої влади, затверджених наказом Національного агентства 

України з питань державної служби від 26 квітня 2019 року № 80–19, протягом 

травня — вересня 2019 року було проведено попереднє обстеження системи 

управління якістю серед 66 органів влади України, з них 19 міністерств та 

48 інших центральних органів виконавчої влади, за наслідками якого 

підготовлено рекомендації щодо вдосконалення систем управління якістю 

органів влади та визначено подальші кроки щодо їх розвитку. 

З метою впровадження нових інструментів з управління якістю та на 

виконання Плану основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року 

розпорядженням Керівника Апарату від 28 лютого 2020 року № 429-к 

затверджено Методичні рекомендації з проведення обстеження системи 

управління якістю в Апараті Верховної Ради України, що окреслюють єдині 

підходи та критерії до порядку проведення обстеження системи управління 

якістю з метою визначення напрямів для підвищення результативності, 

ефективності та якості його діяльності. 

Методичні рекомендації враховують підходи та методологію однієї з 

європейських систем управління якістю, що базується на принципах 

всеохоплюючого управління якістю та набула великої популярності й 

широкого розповсюдження в державних органах держав-членів 

Європейського Союзу та окремих країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку. Такою системою є Загальна схема оцінювання 
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(Common Assessment Framework, CAF33), зокрема CAF202034, що походить від 

Моделі досконалості Європейської фонду управління якістю (EFQM) та 

моделі, розробленої в Німецькому університеті адміністративних наук у 

м. Шпаєр. 

Основними завданнями обстеження системи управління якістю в 

Апараті є такі: визначення поточного стану справ в Апараті, його сильних / 

слабких сторін, прихованих можливостей та потенціалу, які можуть бути 

використані ним з метою забезпечення його розвитку, ефективності, 

результативності та якості виконання завдань і заходів структурними 

підрозділами Апарату; здійснення аналізу ефективності функціонування 

основних робочих процесів і процедур в Апараті та підготовка пропозицій 

щодо їх удосконалення; оцінка ефективності, результативності та якості 

взаємодії структурних підрозділів Апарату. 

Методика проведення попереднього обстеження системи управління 

якістю в Апараті передбачає реалізацію таких заходів: створення робочої 

групи з питань проведення обстеження системи управління якістю; 

заповнення рекомендованого опитувальника для здійснення оцінювання 

процесів, процедур (розділи: лідерство, стратегічне планування, персонал, 

                                                           
33 Створена у 2000 році CAF є результатом співпраці міністрів та посадових осіб, які відповідають за питання 
державного управління в країнах-членах ЄС та є членами Європейської мережі державного управління 
(EUPAN). 
CAF сприяє поліпшенню якості державного управління та спрямована на впровадження управління, 
орієнтованого на результат, надання та отримання зворотного зв’язку, впровадження організаційних змін, 
удосконалення стратегічного планування та управління ризиками. CAF сприяє поліпшенню якості державного 
управління та спрямована на впровадження управління, орієнтованого на результат, надання та отримання 
зворотного зв’язку, впровадження організаційних змін, удосконалення стратегічного планування та 
управління ризиками. 
Основною метою CAF є підвищення рівня ефективності організацій публічної сфери за допомогою таких 
принципів як націленість на результат, орієнтація на громадян, лідерство та сталість цілі, процесний підхід та 
управління на основі фактів, розвиток та залучення персоналу, постійне навчання, інновації та вдосконалення, 
розвиток партнерства, соціальна відповідальність тощо. 
CAF спрямована на поступове запровадження в діяльність органів державної влади, державних установ і 
організацій моделі безперервного поліпшення процесів, так званого циклу Демінга, який дозволяє ефективно 
керувати цією діяльністю на системній основі. На сьогодні в усіх 27 державах ЄС модель CAF є невід’ємним 
елементом державних програм реформування державного управління. 
34 (2013) The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. 
EIPA, European CAF Resource Centre. 80 p. — Режим доступу: https://www.eipa.eu/wp-
content/uploads/2020/10/CAF2020_English.pdf 

https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2020/10/CAF2020_English.pdf
https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2020/10/CAF2020_English.pdf
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партнерство та ресурси, процеси); узагальнення, аналіз та формування 

результатів проведення попереднього обстеження системи управління якістю; 

формування та затвердження плану дій з удосконалення системи управління 

якістю в Апараті. 

Таким чином, для забезпечення ефективної реалізації згаданої кадрової 

практики на нинішньому етапі доцільно ухвалити План дій щодо обстеження 

системи управління якістю в Апараті (додаток 1), що містить перелік заходів, 

необхідних для здійснення системного та ефективного обстеження системи 

управління якістю в Апараті. 

  



 

95 
 

3.2.2. Упровадження стандартів гендерної рівності 

 

Питання забезпечення гендерної рівності займають центральне місце в 

системі прав людини, гарантованих у численних міжнародних договорах, 

резолюціях, деклараціях, платформах і програмах дій у відповідній сфері. 

Україна ратифікувала основні міжнародні документи стосовно забезпечення 

рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків, зокрема Конвенцію ООН 

про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, конвенції Міжнародної 

організації праці, Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року та ін., 

визначивши для себе забезпечення гендерної рівності як важливу складову 

подальшого розвитку та як один із пріоритетів державної політики. 

Досягнення гендерної рівності є необхідною передумовою успішної 

європейської інтеграції України в контексті реалізації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, виконання міжнародних зобов’язань тощо. 

Державна гендерна політика в Україні спрямована, серед іншого, на 

створення дієвого підґрунтя для забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя. На національному рівні 

гендерна рівність гарантована Конституцією України, Кодексом законів про 

працю України, Законом України «Про забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків» та багатьма іншими законодавчими актами. 

Законом України «Про державну службу» визначено, що одним із принців 

державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто 

заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих 

обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян 

під час вступу на державну службу та її проходження. 

Реалізація політики рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків 

завжди виступає індикатором етичності, прозорості, а також готовності до 

демократичних перетворень, і Верховна Рада України робить важливі кроки у 

цьому напрямку відповідно до вимог міжнародних стандартів та часу. 

Верховна Рада України 8-го та 9-го скликань відрізняється від попередніх 
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скликань не тільки найбільшою кількістю жінок серед парламентарів за весь 

час існування Парламенту, але й активним просуванням «гендерних інтересів» 

у сфері розбудови державної політики. Гендерна сенситивність Верховної 

Ради стоїть на порядку денному як один з основних компонентів реформи 

Парламенту з урахуванням рекомендацій європейських та міжнародних 

інституцій, зокрема Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб, 

Міжпарламентського Союзу та ін. 

У цьому контексті одним із першочергових завдань з розбудови 

кадрового потенціалу Апарату (відповідно до визначених пріоритетів 

Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 

2022 року) передбачено проведення на постійній основі гендерного аудиту та 

розробку рекомендацій щодо забезпечення гендерної рівності в діяльності 

Апарату. 

Разом з тим, Планом основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії 

передбачено впровадження стандартів гендерної рівності в діяльність 

Апарату, зокрема шляхом: 

1) розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження 

стандартів гендерної рівності в діяльність Апарату; 

2) здійснення аналізу положень про структурні підрозділи Апарату з 

питань забезпечення стандартів гендерної рівності; 

3) визначення уповноважених працівників структурних підрозділів 

Апарату, відповідальних за забезпечення стандартів гендерної рівності; 

4) організації навчання уповноважених працівників структурних 

підрозділів Апарату, відповідальних за забезпечення стандартів гендерної 

рівності. 

На виконання Плану основних заходів та за результатами проведеного у 

грудні 2019 року гендерного обстеження, що стало підґрунтям для 

запровадження гендерного аудиту в Апараті, розпорядженням Керівника 

Апарату від 31 березня 2020 року № 597-к затверджено Методичні 

рекомендації з проведення гендерного аудиту в Апараті. Зазначеним 
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розпорядженням також передбачено щорічне проведення гендерного аудиту в 

Апараті, що має на меті аналіз стану впровадження принципів гендерної 

рівності в діяльність Апарату, поточного стану імплементації гендерних 

компонентів до документів поточної діяльності, підвищення рівня обізнаності 

працівників Апарату з питань інтеграції гендерних принципів, а також 

розробку за його результатами рекомендацій щодо впровадження 

комплексного гендерного підходу в діяльність Апарату. 

Гендерний аудит є важливим інструментом, що спрямований на 

виконання таких завдань: 

1) підвищення ефективності діяльності та використання ресурсів щодо 

впровадження комплексного гендерного підходу; 

2) уточнення та забезпечення реалізації в повному обсязі завдань 

державної гендерної політики; 

3) здійснення оцінки діяльності з управління людськими ресурсами із 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

4) визначення потреб працівників у підвищенні професійної 

компетентності з питань реалізації державної гендерної політики; 

5) підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

відповідно до потреб обох статей; 

6) упровадження основних аспектів гендерної інтеграції в діяльність 

Апарату тощо. 

У рамках реалізації інституційних змін в Апараті є доцільним 

передбачити утворення окремого структурного підрозділу з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, який має 

виконувати такі завдання: 

1) аналіз стану забезпечення Апаратом рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків у відповідній сфері, у тому числі шляхом підготовки 

статистично-аналітичних матеріалів, які дають змогу визначити відмінності у 

становищі різних груп жінок і чоловіків, а також наявних проблем та потреб 

(«гендерні портрети») (у сферах компетенції Апарату); організація обстеження 
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ступеня врахування Апаратом принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків (гендерні аудити); 

2) забезпечення виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок та Факультативного протоколу до неї, Пекінської 

платформи дій, Цілей сталого розвитку ООН, резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека», інших міжнародно-правових документів у сфері 

забезпечення гендерної рівності, Стратегій гендерної рівності Ради Європи, 

Європейського Союзу, ОБСЄ (у сферах компетенції Апарату) тощо; 

3) участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії 

насильству за ознакою статі; 

4) надання іншим структурним підрозділам Апарату необхідної 

методично-консультативної допомоги щодо врахування гендерного підходу 

при розробленні нормативно-правових актів, застосування гендерного 

бюджетування, позитивних дій з подолання асиметрії, дисбалансу у 

відповідній сфері та їх припинення з урахуванням результатів гендерного 

аналізу; 

5) участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

6) внесення пропозицій іншим структурним підрозділам Апарату з 

питань удосконалення статистичної звітності з урахуванням гендерної 

складової, систематизація та поширення інформації про насильство за 

ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані служби підтримки 

постраждалих осіб; 

7) внесення пропозицій, у тому числі за результатами гендерних аудитів, 

щодо включення положень, спрямованих на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, до колективних договорів, угод відповідно до 

статті 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків»; 
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8) організація для працівників Апарату навчальних заходів з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

9) підготовка пропозицій з питань комунікації та взаємодії з 

громадськістю щодо висвітлення питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на офіційному вебпорталі Апарату та в засобах 

масової інформації; 

10) участь в організації та проведенні моніторингу виконання законів 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію 

торгівлі людьми» (у сферах компетенції Апарату) тощо. 

Також відповідно до листа Керівника Апарату від 16 червня 2020 року 

№ 20-45/832 (79219) визначено перелік уповноважених працівників 

структурних підрозділів Апарату, відповідальних за забезпечення стандартів 

гендерної рівності35. 

Визначені уповноважені працівники в рамках своїх функціональних 

обов’язків (рекомендовано передбачити ці функції в посадових інструкціях 

таких працівників) мають здійснювати такі функції: 

- сприяти інтеграції гендерної перспективи в діяльність Апарату в 

рамках реалізації Стратегії; 

- брати участь у плануванні діяльності щодо реалізації гендерної 

політики в межах компетенцій відповідних структурних підрозділів; 

- здійснювати збір та аналіз даних з гендерної проблематики та 

суміжних тем, що є релевантними для виконання функціональних обов’язків 

уповноваженого працівника з гендерних питань; 

- підвищувати обізнаність з проблематики гендеру серед своїх 

колег та працівників Апарату; 

                                                           
35 Станом на липень 2020 року згаданий перелік налічував 47 посадових осіб. 
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- брати участь у тематичних тренінгах, навчаннях, семінарах, та, у 

разі необхідності, здійснювати організаційно-аналітичний супровід їхньої 

діяльності; 

- брати участь у міжвідомчих робочих групах з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

- бути залученими до проведення гендерного аудиту в Апараті; 

- надавати рекомендації та пропозиції щодо впровадження 

комплексного гендерного підходу в діяльність Апарату; 

- брати участь у розробці плану дій з впровадження комплексного 

гендерного підходу в діяльність Апарату та сприяти його безпосередній 

реалізації тощо. 

З метою забезпечення належної інституційної підтримки є доцільним 

розглянути питання щодо впровадження посади радника(-ці) з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії насильству за ознакою статі в Апараті (з урахуванням Типового 

положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 9 жовтня 

2020 року № 930). Для згаданої посадової особи рекомендовано визначити такі 

функції: 

- проведення моніторингу виконання законів України та 

дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері забезпечення гендерної 

рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

- проведення моніторингу щодо врахування принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час розроблення 

нормативно-правових актів; 

- здійснення аналізу стану забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері; 
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- проведення гендерних аудитів, розроблення заходів, планів за 

результатами їх проведення, формування відповідних пропозицій до 

колективних договорів, угод тощо; 

- забезпечення підготовки тематичних та аналітичних доповідей, 

доповідних записок, рекомендацій, зокрема з виконання міжнародних 

документів; 

- проведення для працівників Апарату навчальних заходів із 

зазначених питань та організація заходів, спрямованих на формування 

гендерної культури; 

- участь у роботі утворених в Апараті консультативно-дорадчих 

органів, міжвідомчих робочих груп тощо; 

- надання консультацій щодо врахування принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час розроблення 

нормативно-правових актів (відповідно до компетенції Апарату), шляхів 

запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, 

дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у публікаціях, які розміщуються на офіційному вебпорталі 

Верховної Ради України та Апарату; 

- внесення пропозицій щодо вдосконалення статистичної та 

адміністративної звітності з урахуванням гендерної складової, здійснення 

видатків із застосуванням результатів гендерного аналізу та гендерно 

орієнтованого підходу в бюджетному процесі. 

З метою впровадження принципу гендерної рівності через інтеграцію 

гендерної перспективи в діяльність Апарату та підвищення гендерної 

обізнаності, за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи та 

Офісу парламентської реформи розроблено навчальний онлайн курс з питань 

упровадження стандартів гендерної рівності в діяльність Апарату та 

організовано навчання, що сприятиме формуванню в його слухачів уявлення 

про основи гендерної політики, напрями реалізації державної гендерної 

політики в Україні, а також отримання знань щодо проведення оцінювання 
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гендерного впливу при розробці проєктів нормативно-правових актів. Також 

забезпечено підготовку проєкту посібника «Інтеграція гендерних підходів та 

підвищення інституційної спроможності діяльності Апарату Верховної Ради 

України з реалізації комплексного гендерного підходу». 

Таким чином, з метою забезпечення подальшого упровадження 

стандартів гендерної рівності доцільно схвалити План дій щодо проведення 

гендерного аудиту в Апараті (додаток 2) у встановленому законодавством 

порядку. 
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3.2.3. Розвиток корпоративної культури 

 

Корпоративна культура як важливий інструмент управління персоналом 

та елемент підвищення ефективності діяльності організації не лише відіграє 

надзвичайно важливу, системоутворюючу роль у роботі працівників, але й 

водночас виступає потужним інструментом модернізації його діяльності. 

Серед ключових передумов ефективного вдосконалення корпоративної 

культури, орієнтованої на розвиток та ефективність будь-якої організації 

(у тому числі Апарату), можна визначити: 

1. Створення клімату для змін. З точки зору створення клімату для змін, 

культура є ефективною лише тоді, коли вона застосовується до відповідної 

сфери діяльності, яка потребує змін, або пов’язана з конкретним 

організаційним питанням. Деякі міжнародні установи використовують 

внутрішні чи зовнішні рушії, щоб полегшити процес адаптації до змін у 

корпоративній культурі, використовуючи власну організаційну політику як 

рушій для розвитку культури організації в потрібному напрямку. 

2. Лідерство, що виступає важливим рушієм для визначення 

ефективності змін корпоративної культури. Чітке стратегічне лідерство 

необхідне для забезпечення послідовності культури організації. Також 

необхідно розглянути можливість упровадження практики індивідуального 

лідерства та саморозвитку, забезпечення підтримки персоналу у здійсненні 

власних ініціатив, орієнтація кадрів на впровадження інновацій. 

3. Залучення та розширення можливостей працівників є вирішальним 

для забезпечення ефективного управління культурою та узгодження з 

культурними припущеннями організації в цілому (розроблення механізму 

відкритої участі у процесі прийняття рішень, постановки цілей та їх 

виконання, започаткування діалогу, спрямованого на культурну 

трансформацію, шляхом залучення персоналу до ініціатив, спрямованих на 

покращення діяльності організації). 
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4. Орієнтація на команду. Робота в команді виступає дієвим засобом 

просування та поширення нових культурних рис. Щодо індивідуального та 

організаційного розвитку, команди розглядаються як спосіб інвестування у 

розвиток талантів (співробітників з високим рівнем індивідуального та / або 

професійного розвитку). 

5. Відстеження культурних змін є важливим з точки зору оцінки того, 

чи відповідають культурні зміни очікуванням організації, чи є проблеми, що 

потребують вирішення, та які можуть підірвати культурний етос та основні 

цінності та принципи діяльності організації. 

6. Навчання, нагороди та визнання. Доцільним є проведення навчання з 

підвищення обізнаності про корпоративну культуру (розробка та ухвалення 

інформаційно-комунікаційних технологій, навчальних програм, організація 

навчання для керівного складу організації та інших працівників). Крім того, 

необхідно впровадити систему винагород та заохочень (першочерговий 

акцент має бути зроблено на забезпеченні нематеріальних винагород, на 

зразок відзнак та програм визнання, а також на грошових винагородах, 

колективних оцінках / нагородах та визнанні за інновації). 

В умовах реалізації парламентської реформи, зокрема в контексті 

впровадження кадрової політики, одним з пріоритетів Стратегії визначено 

сприяння розвитку корпоративної культури, дотримання морально-ціннісних 

засад державної служби, професіоналізму, високих етичних стандартів і норм 

поведінки. Одним із першочергових завдань з розбудови кадрового потенціалу 

Апарату відповідно до визначених пріоритетів Стратегії передбачено 

розробку та впровадження сучасних підходів до розвитку корпоративної 

культури в Апараті, впровадження системи ефективних внутрішніх 

комунікацій, формування системи корпоративних цінностей працівників 

Апарату тощо. 

З метою забезпечення підтримки та розвитку корпоративної культури в 

Апараті та на виконання Плану основних заходів на 2020 рік з реалізації 

Стратегії розпорядженням Керівника Апарату від 14 квітня 2020 року № 662-к 
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затверджено відповідні Методичні рекомендації щодо розвитку корпоративної 

культури в Апараті. Відповідно до Методичних рекомендацій, під 

корпоративною культурою в Апараті розуміється унікальна система цінностей 

та переконань, формальних і неформальних правил, традицій і звичаїв, що 

безумовно поділяється і підтримується всіма працівниками Апарату та 

обумовлює їхню поведінку шляхом об’єднання всього колективу та окремих 

працівників для досягнення поставлених цілей і завдань. 

Протягом 2020 року в Апараті реалізовано низку заходів, спрямованих 

на розвиток корпоративної культури, а саме: 

1) за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи та Офісу 

парламентської реформи розроблено проєкт Кодексу (основних правил) 

корпоративної культури Апарату Верховної Ради України; 

2) підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Правил внутрішнього 

службового розпорядку для працівників Апарату щодо основних правил 

корпоративної культури Апарату, а також організації дистанційної роботи та / 

або гнучкого режиму робочого часу в період загрози поширення епідемії, 

пандемії (у тому числі COVID-19) та / або на час загрози військового, 

техногенного, природного чи іншого характеру; 

3) на виконання доручення Першого заступника Керівника Апарату 

від 05 червня 2020 року № 67708 Управлінням кадрів за сприяння Проєкту 

ЄС-ПРООН з парламентської реформи та Офісу парламентської реформи 

підготовлено пропозиції щодо внесення змін до діючого Колективного 

договору Апарату Верховної Ради України. Рішенням Апарату від 

04 листопада 2020 року № 20-44/1498 забезпечено внесення відповідних змін 

до Колективного договору; 

4) організовано онлайн навчання для працівників Апарату на тему: 

«Розвиток організаційної (корпоративної) культури та розбудова команди в 

Апараті Верховної Ради України», проведено відповідні вебінари зі згаданої 

тематики. 
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Варто зазначити, що в подальшій роботі щодо оновлення корпоративної 

культури в Апараті доцільно використовувати такі методи: 

- підтримка керівництвом Апарату місії, цілей, правил і принципів 

його діяльності, що визначають ставлення до його працівників та 

громадськості; 

- демонстрація лідерських якостей керівництвом Апарату, 

керівниками структурних підрозділів тощо; 

- підтримка зовнішніх символів (індикаторів), що включає вимоги 

до зовнішнього вигляду працівників, оформлення приміщень, організацію 

системи заохочень і покарань, відкритість і прозорість критеріїв, що лежать в 

основі кадрових рішень; 

- поведінка керівництва Апарату в кризових ситуаціях; 

- запровадження системи наставництва та адаптації для 

новопризначених працівників Апарату; 

- розвиток системи комунікацій та взаємовідносин у колективі; 

- здійснення оцінки службової діяльності та планування кар’єри 

працівників Апарату, забезпечення їхнього професійного розвитку; 

- підтримка існуючих традицій Апарату; 

- участь керівництва Апарату в організаційних заходах; 

- поширення цінностей державної служби, корпоративної культури, 

вимог до загальноприйнятної поведінки працівників Апарату у корпоративних 

виданнях, шляхом проведення корпоративних свят, інших спільних заходів 

тощо. 

За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН та Офісу парламентської реформи 

підготовлено проєкт Плану дій щодо реалізації заходів з розвитку 

корпоративної культури в Апараті (додаток 3), яким передбачені здійснення 

оцінювання наявного стану корпоративної культури в Апараті шляхом 

проведення відповідного опитування та підготовка пропозицій щодо 

вдосконалення та розвитку корпоративної культури, підготовка пропозицій 

щодо зміцнення позитивного іміджу Апарату, у тому числі шляхом 
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запровадження іміджевих інформаційних проєктів та правил брендингу36, 

формування плану корпоративних заходів, спрямованих на розвиток 

корпоративної культури Апарату (відзначення державних та професійних 

свят, вітання працівників з днем народження, організація професійних 

змагань, флешмобів, тімбілдінгів та інших комунікативних заходів), 

запровадження дієвих механізмів стимулювання та мотивацій працівників 

Апарату через систему винагород, заохочень і преференцій, зокрема шляхом 

забезпечення публічного визнання цінності результатів їхньої діяльності, 

удосконалення та систематичне зміцнення системи внутрішніх комунікацій, 

проведення оцінювання залученості та задоволеності працівників Апарату, 

розроблення плану коригувальних заходів із відповідними рекомендаціями за 

результатами оцінювання тощо. 

На цьому етапі є доцільним затвердження в установленому порядку 

згаданого Плану дій щодо реалізації заходів з розвитку корпоративної 

культури в Апараті. 

  

                                                           
36 Запровадження правил брендингу в Апараті має бути реалізовано відповідно до брендингової стратегії 
Верховної Ради України, розробка та впровадження якої передбачені Розпорядженням Голови Верховної 
Ради України від 10 червня 2020 року № 210 «Про розробку брендингової стратегії Верховної Ради України». 



 

108 
 

3.2.4. Розвиток наставництва 

 

Не менш важливим завданням з розбудови кадрового потенціалу 

Апарату відповідно до визначених пріоритетів Стратегії визначено 

забезпечення адаптації новопризначених працівників до системи роботи в 

Апараті. Планом основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії 

передбачено необхідність розроблення методичних рекомендацій для 

запровадження системи наставництва, адаптації працівників (зокрема, 

новопризначених) до роботи в Апараті. 

На виконання Плану основних заходів Управління кадрів Апарату за 

підтримки Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи та Офісу 

парламентської реформи забезпечило підготовку проєкту розпорядження 

Керівника Апарату «Деякі питання наставництва в Апараті Верховної Ради 

України», яким обумовлено необхідність затвердження відповідних 

Методичних рекомендацій. 

Наставництво — це метод професійного розвитку, спрямований на 

оволодіння державними службовцями необхідними професійними знаннями, 

уміннями й навичками для належного виконання своїх посадових обов’язків. 

На відміну від інших методів професійного розвитку (додаткова професійна 

освіта, службове стажування та ін.), наставництво має низку особливостей, 

завдяки яким воно має істотні переваги, що дозволяють досягти значних 

результатів у професійному розвитку як новопризначених державних 

службовців, так і в цілому кадрового складу Апарату. 

Наставництво передбачає таку систему навчання персоналу, при якій 

передача знань відбувається безпосередньо на робочому місці в реальній 

робочій обстановці, та орієнтоване на вирішенні реальних професійних 

завдань, які працівник, по відношенню до якого застосовується 

наставництво37, виконує під керівництвом висококваліфікованого фахівця. 

                                                           
37 Відповідно до проєкту Методичних рекомендацій щодо організації та розвитку наставництва, наставництво 
в Апараті рекомендовано застосовувати до таких категорій службовців: державних службовців, які призначені 
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Крім того, за допомогою наставництва працівник, по відношенню до якого 

застосовується наставництво, набуває необхідних знань та досвіду 

практичного вирішення завдань на посаді державної служби, які неможливо 

отримати в рамках реалізації інших методів професійного розвитку. Іншими 

словами, наставництво направлене на розвиток прикладних професійних 

компетенцій працівника й адресоване фахівцям лінійної ланки. Основа 

системи наставництва — її інтеграція в систему навчання й розвитку 

персоналу в цілому. 

Наставництво — це економічно вигідний метод розвитку персоналу. 

Витрати на створення й підтримання ефективної системи наставництва 

незрівнянно менші, ніж традиційні методи розвитку персоналу. 

Упровадження системи наставництва дає змогу отримати цілу низку 

переваг як для органу влади в цілому, так і для наставників та осіб, по 

відношенню до яких застосовується наставництво. Визначаючи наставництво 

як результативний засіб збереження інституційної пам’яті в органі державної 

влади, при побудові системи наставництва важливо вибрати систему 

мотивації. 

Для новопризначених працівників основний мотив добросовісної 

роботи з наставником — це закріплення і перспектива подальшого кар’єрного 

зростання в державному органі. Наставникам участь у програмі дозволить 

розвинути лідерські та комунікативні навички, зміцнити особистий потенціал, 

стати взірцем для наслідування тощо. 

Крім того, необхідно матеріально стимулювати наставника залежно від 

результатів роботи його підлеглого, враховувати наставницьку діяльність під 

час проведення оцінювання результатів службової діяльності, перед 

                                                           
на посади державної служби вперше; державних службовців, які мають стаж державної служби, але 
призначені/переведені вперше до Апарату; державних службовців, яким повинні передати свій досвід та 
знання досвідчені працівники, які мають намір припинити проходження державної служби в Апараті 
незалежно від причин її припинення; державних службовців, які повернулися на державну службу до Апарату 
після довготривалої перерви в її проходженні (перебування у відпустці по догляду за дитиною тощо); 
державних службовців, які призначені/переведені на інші посади державної служби, що призвело до зміни 
посадових обов’язків, виконання яких потребує допомоги наставника. 
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службовим підвищенням, присвоювати наставнику більш високий ранг перед 

досягненням пенсійного віку за успішну підготовку молодих державних 

службовців тощо. 

Різні методи наставництва мають широке поширення в зарубіжній 

практиці (Велика Британія, Малайзія, Сінгапур, Австралія, США та ін.) і 

вважаються ефективною кадровою технологією, що дозволяє в найкоротші 

терміни забезпечити передачу знань і навичок від досвідченого співробітника 

новопризначеному або менш досвідченому. Практика наставництва не є 

новою і в українському досвіді, однак технології реалізації наставництва 

мають бути значною мірою вдосконалені. 

Протягом 2020 року в Апараті реалізовано низку заходів, спрямованих 

на розроблення ефективних підходів щодо впровадження системи 

наставництва, зокрема за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської 

реформи та Офісу парламентської реформи організовано онлайн навчання для 

працівників Апарату на тему: «Наставництво на державній службі» та 

проведено відповідні заняття в «офлайн форматі». 

Крім того, забезпечено підготовку пропозицій щодо внесення змін до 

Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Апарату Верховної Ради України, затвердженого 

розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради 

України від 24 травня 2018 року № 708-к, щодо доцільності запровадження 

системи наставництва з метою формування в державних службовців Апарату, 

у тому числі новопризначених, професійних знань, умінь і навичок для 

належного виконання посадових обов’язків. 

Разом з тим, відповідно до Методичних рекомендацій щодо розвитку 

корпоративної культури в Апараті, затверджених розпорядженням Керівника 

Апарату від 14 квітня 2020 року № 662-к, одним із пріоритетних завдань 

Апарату в умовах розвитку корпоративної культури визначено запровадження 

системи наставництва, що сприятиме безперервності, ефективності 

професійного розвитку шляхом використання інноваційних інструментів та 
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практик, а також забезпечить передачу фахової майстерності та професійного 

досвіду. 

Таким чином, з метою забезпечення професійного розвитку 

новопризначених державних службовців та інших працівників Апарату, 

підвищення рівня їхньої професійної компетентності рекомендовано 

запровадити систему наставництва в Апараті шляхом затвердження в 

установленому порядку Методичних рекомендацій щодо організації та 

розвитку наставництва в Апараті (додаток 4) та забезпечити утворення 

відповідного ресурсного центру в Апараті з питань розвитку наставництва, 

який функціонуватиме в порядку, визначеному Керівником Апарату. 
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3.2.5. Упровадження системи управління талантами 

 

Планом основних заходів на 2020 рік, серед іншого, передбачено 

необхідність розроблення концепції щодо упровадження інноваційних 

практик з управління людськими ресурсами (талантами) в Апараті. 

Управління талантами — це цілеспрямована діяльність, спрямована на 

створення в організації системи набору, розвитку, використання й утримання 

талановитих співробітників, що включає в себе кадрове планування, 

рекрутинг, адаптацію, навчання, оцінку потенціалу співробітників, 

планування їхнього подальшого розвитку та просування по службі. 

Підходи до управління талантами в різних країнах відрізняються один 

від одного: деякі країни застосовують системний підхід, тоді як інші 

використовують окремі підходи та практики управління талантами в 

діяльності у сфері управління кадрами. В окремих країнах застосовуються як 

інклюзивний, так і ексклюзивний підходи до визначення поняття «талант» у 

державному секторі. 

У США в системі управління талантами використовується 

ексклюзивний підхід до розуміння таланту, тобто талант розглядається як 

винятковий (ексклюзивний) природний дар, яким володіє лише обмежена 

кількість людей. Тому основна увага при управлінні талантами в 

американському державному секторі приділяється практикам залучення й 

відбору талантів, що є результатом переконання в тому, що талант є 

вродженим і його практично неможливо розвинути. 

Основними принципами державної кадрової політики Сінгапуру стали 

усвідомлення стратегічної важливості талантів і лідерів для держави, 

просування й відбір державних службовців на основі їхніх професійних 

якостей, доброчесності та щирості лідерів. На базі цих принципів були 

розроблені основні цілі державної кадрової політики: відбір, розвиток і 

утримання найкращих співробітників у державному секторі. Управління 

талантами в Сінгапурі засноване на ексклюзивному підході. Широко 
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застосовуються такі інструменти, як пошук, залучення й відбір талантів. 

Незважаючи на використання практик, властивих ексклюзивному підходу до 

управління талантами, в Сінгапурі широко використовуються практики, 

властиві інклюзивному підходу, наприклад, практики розвитку талантів. 

Підхід до управління талантами в Казахстані є ексклюзивним, при цьому 

застосовуються такі інклюзивні практики, як навчання, розвиток і утримання 

талантів. Серед інструментів управління талантами на державній службі 

Казахстану можна виділити такі ексклюзивні практики: практики «соціальних 

ліфтів», можливість навчання за кордоном і спеціалізовані програми навчання 

з метою підготовки та перепідготовки державних службовців, створення 

кадрового резерву. Поряд з ексклюзивними використовуються такі інклюзивні 

інструменти: інститут наставництва, механізми ротації кадрів, у рамках 

концепції нової моделі державної служби формується інструмент оцінки та 

винагороди державних службовців за результатами їхньої службової 

діяльності. 

У Канаді використовуються обидва підходи. На рівні керівника 

використовується «управлінська» модель і ексклюзивний підхід до розуміння 

таланту, а також застосовуються практики планування, оцінки, управління 

якістю. Стратегічна модель управління талантами, яка поширюється на всіх 

співробітників державного сектора, ґрунтується на інклюзивному підході. 

Застосування «управлінської» моделі й ексклюзивного підходу обумовлено, 

головним чином, «демографічними» причинами: «старінням» 

(передпенсійним віком) керівників державних організацій і недостатнім 

розвитком практик залучення внутрішніх фахівців на керівні посади при 

виході на пенсію діючих співробітників. 

Таким чином, система управління талантами включає в себе такі 

процеси, як управління якістю, індивідуальна й організаційна оцінка, розвиток 

і внутрішнє працевлаштування. З іншого боку, стратегічна модель управління 

талантами, орієнтована на інших співробітників (інклюзивний підхід), 

впроваджувалася як реакція на такі чинники як підвищення конкуренції за 
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висококваліфікованих співробітників, зміни в запитах співробітників, 

глобалізація економіки, розвиток нових технологій, прискорення процесу 

змін, зміни в очікуваннях і потребах громадян. 

У кожній з розглянутих країн управління талановитими 

співробітниками здійснюється через цілий набір різноманітних практик: від 

практик залучення на державну службу найкращих студентів за допомогою 

спеціальних стипендій до механізмів оцінювання діяльності на основі 

досягнутих результатів. 

На основі дослідження практик управління талантами в державному 

секторі згаданих країн розроблено дві вужчі моделі застосування практик 

управління талантами в державному секторі. Їх конфігурація ґрунтується на 

припущенні про обмеженість організаційних ресурсів (фінансових, людських, 

часових та ін.): оскільки фахівці з управління персоналом не можуть 

одночасно розвивати всі напрямки, а загальна модель із працею може бути 

застосована для всіх організацій, організації повинні вибирати ключові 

аспекти управління талантами, які найбільшою мірою відповідають 

поставленим цілям і стратегії організації. 

Перша модель — це модель управління талантами з розвитком лідерства 

в якості основної практики. Під загальним терміном «розвиток лідерства» 

розуміються різноманітні теоретичні та практичні напрямки управління 

персоналом. Відомо, що розвиток лідерства як практика управління 

персоналом включає в себе ротацію і кросфункціональний розвиток, програми 

наставництва, оцінку, створення резерву у складі співробітників з високим 

потенціалом кар’єрного зростання всередині організації. Вважається, що 

лідери на всіх рівнях організації дійсно просувають організацію вперед. Тому 

для організації життєво важливо знаходити, залучати, розпізнавати, розвивати 

і просувати лідерів. Резерв (його іноді називають пул) керівників з високим 

рівнем індивідуального та / або професійного розвитку сприяє розвитку 

талантів на основі чіткого розуміння цілей такого розвитку. Модель 

управління талантами з фокусом на розвиток лідерства розглядає талант 
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інклюзивно та як суб’єкт. Решта практик управління талантами 

використовуються як підтримка для досягнення основної мети: розвитку 

лідерів для розвитку організації. Питання про те, якого типу лідери потрібні 

організації, пов’язане зі стратегією розвитку і планування талантів. Процес 

розвитку лідерських талантів потребує управління компетенціями для 

розробки стандартів (моделей компетенцій) і моделі успіху для лідерів. У той 

же час у процесі розвитку лідерства використовуються результати пошуку, 

відбору та найму, тобто враховується вхідний потік співробітників — 

майбутніх і справжніх лідерів — для організації роботи з ними. Управління 

ефективністю необхідно для постійної оцінки того, що все в організації 

відповідає заданим показниками організаційної стратегії, кадровий резерв 

заповнюється співробітниками з високим рівнем індивідуального та / або 

професійного розвитку, а їх навчання й розвиток відповідають організаційним 

цілям. Винагорода лідерів ґрунтується на результатах їхньої діяльності. Така 

модель управління талантами застосовується, наприклад, у Великій Британії 

та Малайзії. 

Друга модель — це модель управління талантами з практикою 

управління наступністю. Процес управління наступністю пов’язаний з 

управлінням кадровим резервом співробітників, здатних при необхідності 

замінити керівників відповідного рівня організації. Він повинен забезпечити 

можливість і готовність лідерів з кадрового резерву зайняти відповідні позиції 

в разі виходу керівника на пенсію або звільнення з організації з інших причин. 

Таким чином, в організації підтримується увага до ключових співробітників і 

посад (одночасно об’єктний і суб’єктний погляд на талант), а талант 

розуміється ексклюзивно. Процес управління наступністю включає в себе 

кар’єрне планування, оцінювання таланту, планування переміщення 

талановитих співробітників, оцінювання готовності, потенціалу та 

ефективності, а також розвиток таланту. Оцінка таланту, у свою чергу, разом 

з даними управління ефективністю, надає інформацію для постановки цілей 

пошуку і утримання необхідних талантів. 
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Як і в першій моделі, ця практика управління талантами об’єднує 

навколо себе інші практики для реалізації стратегії управління талантами в 

організації. Пошук і найм орієнтовані як на зовнішніх, так і на внутрішніх 

потенційно придатних фахівців для забезпечення припливу талантів до 

кадрового резерву. У програмах навчання персоналу й розвитку лідерських 

якостей використовуються результати програм управління ефективністю і 

компетенціями в роботі з кадровим резервом, з метою забезпечення готовності 

співробітника з резерву зайняти при необхідності відповідну ключову позицію 

й почати виконувати відповідні функції. Така модель використовується в 

Сінгапурі, Канаді. 

Процес розвитку лідерів і професіоналів є стратегічним для організацій 

будь-якого типу, адже, не приділяючи роботі з талантами такої ж уваги, як 

основним організаційним та бізнес-процесам, неможливо побудувати стійку 

ефективну організацію. Безумовно, необхідною умовою ефективної роботи з 

персоналом є лідер, для якого побудова системи розвитку талантів має бути не 

звичайною формальністю, а справою, в яку він вірить і яку готовий поставити 

вище за особисті інтереси. Варто зазначити, що в усіх попередньо розглянутих 

досвідах зарубіжних країн подібні лідери зіграли надзвичайно помітну роль, а 

в найбільш успішних організаціях закладено основу для безперервного 

відтворення такого лідерства. 

Таким чином, реалізація заходів, направлених на залучення найбільш 

талановитих кандидатів, мотивуючий розвиток і вдосконалення працівників, 

що підвищує ефективність діяльності організації в цілому, стає все більш 

важливою й необхідною. Розроблена та впроваджена належним чином, 

система управління талантами діє як потужний мотивуючий інструмент для 

всіх рівнів організації. Крім того, планування розвитку ключових працівників 

у найбільш підходящих для них і організації напрямках забезпечує 

ефективність та наступність у довгостроковій перспективі. Тому підхід до 

управління талантами є цілком виправданою серйозною інвестицією для 
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забезпечення кваліфікованих і мотивованих співробітників, які здатні 

забезпечити ефективну реалізацію довгострокових цілей організації. 

В Україні поняття «управління талантами» поки що законодавчо не 

закріплено, але елементи цієї моделі покладені в основу завдань та заходів 

реформи державного управління і державної служби. Упровадження системи 

управління талантами на державній службі забезпечить ефективне 

використання потенціалу державного службовця через призначення осіб на 

посади державної служби, у тому числі управлінські, виключно за 

результатами конкурсу та з урахуванням наявних у них професійних 

компетентностей, управлінського досвіду, попередніх заслуг і здобутків. 

Такий підхід дозволяє співвідносити потреби особового зростання кандидата 

з цілями розвитку самого державного органу. 

Взаємозв’язок планування кар’єри, професійного розвитку та оцінки 

результатів службової діяльності і відповідності державних службовців 

вимогам до їхньої професійної компетентності дозволяє визначати «сильні» 

сторони державних службовців, розширювати їхні знання, розвивати в них 

певні навички й уміння, які дозволять їм надалі просуватися по службі, а також 

гарантувати їх належну мотивацію до високої результативності в роботі. 

З цього виходить, що управління талантами на державній службі — це 

використання стратегічного планування й управління персоналом для того, 

щоб державний орган міг досягти поставлених цілей. 

У системі управління талантами є декілька важливих складових 

елементів, один з яких — це розробка системи пошуку та залучення талантів 

як із внутрішніх джерел, так і зовнішніх, що передбачає реалізацію таких 

заходів: 

1) в організації повинна бути чітко прописана стратегія (концепція) 

управління талантами із зазначенням цілей та завдань (принцип SMART — 

конкретні, вимірювані, досяжні, важливі, із зазначенням чітких строків), 

перспектива впровадження системи управління талантами на всіх рівнях 

управління — від найнижчого до найвищого; планування робочої сили, 
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процесу аналізу поточної робочої сили, а також здатності до прогнозування 

потреб у робочій силі, планування добору працівників; запровадження вищої 

ради управління талантами; 

2) визначення ключових факторів привабливості організації щодо 

залучення талановитих працівників (імідж організації, ідентифікація основних 

принципів і цінностей організації у плані нових професійних вимог та 

стратегічних завдань її розвитку, кар’єрні перспективи, гідна та 

конкурентоспроможна оплата праці, відкриті комунікації, висока 

корпоративна культура, де працівник — цінність, а не ресурс); 

3) організація повинна мати чітко визначені вимоги до кандидатів на 

посаду (профілі компетентності), здійснювати оцінювання професійних 

якостей кандидата поряд з особистісними (оцінка «360 градусів»: зворотний 

зв’язок від усіх, із ким він працював протягом року, у тому числі від підлеглих 

і партнерів); 

4) забезпечення комплексності процедури добору персоналу — за 

результатами конкурсного відбору, за процедурою переведення на посаду, за 

результатами проходження програми стажування тощо; 

5) використання нестандартних методів залучення талантів, зокрема 

«аутстафінгу»38 як методу залучення позаштатного спеціаліста (фрілансера) на 

контрактній основі; 

6) створення резерву кадрів, пулу кандидатів із високим рівнем 

індивідуального та / або професійного розвитку (особи, які пройшли навчання 

за державними програмами підготовки та перепідготовки державних 

службовців на підставі державного замовлення, учасники — переможці 

конкурсу, стажування тощо); 

                                                           
38 Аутстафінг — це залучення для роботи над проєктом позаштатного спеціаліста (з англ. Outstaffing — вивід 
персоналу за штат). Тільки в цьому випадку позаштатник — не вільний фрилансер, який обирає замовлення 
на свій розсуд, а фахівець, який працює в компанії-підряднику. Таким чином, узяти співробітника на аутстаф — 
це означає «орендувати» його в компанії-аутстафера для роботи над конкретним проєктом. Поки проєкт не 
завершиться, фахівець буде частиною команди замовника. Оплата за послуги такого фахівця йде не 
безпосередньо йому, а компанії, яка його «віддала в оренду». А вже та, у свою чергу, розплатиться зі своїм 
співробітником. 
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7) ідентифікацію (виявлення) талантів серед працівників за допомогою 

використання різних методик (оцінювання ефективності), комплексного 

аналізу таких складових особистості людини як її поведінки, мотивації, 

установки та здібностей, що дасть можливість виявити сфери діяльності, у 

яких людина може найкраще проявити свої таланти; 

8) формування системи «вирощування» управлінських кадрів 

проміжного рівня, розвиток та управління лідерством як процесу соціального 

впливу на підлеглих для досягнення визначених цілей компанії. 

Варто зазначити, що на цьому етапі важливо встановити рівновагу 

(баланс) між внутрішніми й зовнішніми джерелами пошуку талантів і 

забезпечити безперервність цього процесу, який не повинен бути пов’язаний 

із наявністю вже відкритих в організації вакансій. Уся система управління в 

організації має бути сфокусована на залученні талантів. 

Ще одна важлива складова передбачає формування системи 

«утримання» талантів, що базується на високих мотиваційних настановах і 

заохочувальних стимулах економічного та неекономічного характеру 

талановитих працівників і включає: 

1) розробку планів розвитку та професійних досягнень талантів, 

способів і методів їх утримання в організації з метою об’єктивної оцінки їх 

виконання та постійної роботи над проблемними моментами, організація 

навчання й підвищення кваліфікації персоналу в будь-якому форматі, чи то 

наставництво, чи то тренінг або курс; 

2) планування в системах кар’єрного заміщення, організацію 

наставництва, професійних ротацій та спадкоємності серед талановитих 

працівників; 

3) забезпечення процесу безперервного навчання й розвитку персоналу 

з використанням різноманітних форм і методів навчання, спрямованих на 

випереджаючий розвиток талантів в умовах постійних змін; 

4) формування активної комунікативної атмосфери, сприятливої для 

обміну та передачі цінних для організації професійних знань, створення 
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проактивного середовища корпоративних знань та ефективної системи 

управління ними; 

5) створення диференційованої системи оплати праці, яка б відображала 

залежність розміру грошової винагороди від якості результатів діяльності 

працівника; 

6) постійні інвестиційні вкладення в розвиток талантів, підвищення 

рівнів їхньої кваліфікації та професійної мобільності; 

7) винагорода й мотивація, публічні визнання цінності результатів їхньої 

праці; 

8) справедлива система матеріального заохочення істинних талантів за 

проявлені творчий підхід, уміння нестандартно мислити, інтуїтивно знаходити 

оптимальні рішення; заохочення та винагорода. 

Ураховуючи вищевикладене, за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи та Офісу парламентської реформи, підготовлено 

проєкт Концепції впровадження системи управління талантами в Апараті, 

який має бути затверджений відповідними нормативно-правовими 

документами. 

Затвердження цього документу в установленому порядку дозволить 

визначити дієві механізми пошуку, залучення та утримання кваліфікованих і 

компетентних фахівців на державній службі в Апараті, виявити перспективних 

працівників, розкрити їхній фаховий та особистісний потенціал, забезпечити 

професійний розвиток в усіх сферах діяльності Апарату, що сприятиме 

посиленню привабливості та позитивного іміджу державної служби, 

поступовому підвищенню ступеня довіри народу до влади, підвищенню 

професіоналізму державних службовців, забезпечить систематичне 

раціональне оновлення керівних кадрів та збереження кадрового потенціалу 

Апарату. 

Упровадження системи управління талантами в Апараті може мати такі 

(потенційні) результати: 
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- заміщення вакантних посад державної служби в Апараті, у першу 

чергу, з числа високопрофесійних працівників, що сприятиме підвищенню 

ефективності його діяльності; 

- залучення на роботу досвідчених фахівців, а також громадян 

України з числа молоді, що здобули відповідну освіту в закладах вищої освіти, 

пройшли відповідні програми стажування, у тому числі Програму стажування 

у Верховній Раді України39, тощо; 

- мінімізація витрат ресурсів та часу на пошук і добір персоналу, 

оперативне закриття критичних для державної служби в Апараті вакансій у 

зв’язку з оновленням організаційно-штатної структури, зміною функцій 

Апарату і процедур їх реалізації; 

- запровадження механізму «утримання» талантів, що базується на 

високих мотиваційних настановах і заохочувальних стимулах, спрямованого 

на збереження досвіду та експертизи персоналу, забезпечення неперервності 

інституційної пам’яті; 

- забезпечення безперервного навчання та підвищення рівня 

професійної компетентності працівників Апарату; 

- формування кадрового резерву (банку кадрів) в Апараті, що 

забезпечує ефективний взаємозв’язок кадрового планування з відбором кадрів 

та дозволить залучати претендентів не тільки для заміщення вакантних посад 

державної служби, а й посад державної служби, які стануть вакантними в 

перспективі, обумовленої досягненням окремими державними службовцями 

граничного віку перебування на державній службі, тимчасовим припиненням 

                                                           
39 Програма стажування у Верховній Раді України розпочалася за ініціативи Асоціації колишніх членів Конгресу 
США та Верховної Ради України. Засновники вбачали основну ідею Програми стажування в наданні підтримки 
Парламенту України через залучення найкращих молодих фахівців із різних регіонів України до роботи в 
структурних підрозділах Верховної Ради України, які водночас отримували можливість долучитися до 
законотворчої роботи, здобути практичний досвід законодавчого процесу тощо. До 2009 року 
адмініструванням Програми стажування займалися проєкти технічної допомоги. У 2009 році була створена 
Асоціація випускників «Ліга інтернів» з метою передачі інституційного досвіду та адміністрування Програми 
стажування. У 2015 році був підписаний Меморандум між Апаратом Верховної Ради та громадською 
організацією «Ліга інтернів» про співпрацю в реалізації Програми стажування. У 2019 році Меморандум було 
перепідписано з урахуванням умов Порядку проведення стажування в Апараті ВРУ. На сьогодні Програму 
стажування реалізовує Управління кадрів Апарату Верховної Ради України спільно з громадською 
організацією «Ліга інтернів». 
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виконання посадових обов’язків у зв’язку з тривалими відпустками або з 

інших підстав. 

З огляду на викладене, доцільними є затвердження в установленому 

порядку Концепції упровадження системи управління талантами в Апараті 

(додаток 5), підготовка плану розвитку та професійних досягнень талантів 

(високопрофесійних працівників Апарату), способів і методів їх утримання з 

метою здійснення об’єктивної оцінки їх виконання та постійної роботи над 

удосконаленням проблемних питань, розроблення плану розвитку та 

кар’єрного зростання кандидатів, а також запровадження вищої ради 

управління талантами тощо. 
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3.2.6. Упровадження системи кадрової мобільності 

 

Пунктом 39 постанови 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» 

та відповідно до Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

передбачено необхідність розроблення та впровадження системи кадрової 

мобільності. 

Підхід кадрової мобільності (ротації), що передбачає внутрішні та 

міжорганізаційні переходи (переведення) протягом усієї кар’єри, 

використовують у державному секторі з метою підвищення гнучкості робочої 

сили. Кадрова мобільність державного службовця — передбачене та 

здійснюване за згодою державного службовця періодичне планове, а в 

окремих випадках — на позаплановій основі, переведення (призначення) з 

однієї посади державної служби на іншу рівнозначну або вищу посаду 

державної служби в Апараті або в іншому державному органі з урахуванням 

професійної підготовки та професійних компетентностей державного 

службовця. Будь-якому переміщенню передують такі дії: підвищення 

кваліфікації з відривом або без відриву від виробництва, відрядження за 

кордон для вивчення передового досвіду в інших країнах, стажування на 

різних посадах, заміщення різних працівників на час відпустки, хвороби тощо. 

Кадрова мобільність обумовлює кадрові переведення та переміщення40 

в межах органу влади, переведення між державним органами на 

національному рівні (включаючи горизонтальні та вертикальні призначення) 

та перехід до приватного сектору. 

Поняття «кадрова мобільність» передбачає службове просування, що 

базується на принципах меритократичності та лояльності. У першому випадку 

                                                           
40 Переведення відбувається в межах однієї організації (установи) та між організаціями (установами), за 
згодою працівника та зі зміною трудових функцій і місця роботи. 
Переміщення організовується в межах однієї організації (установи), без згоди працівника та передбачає зміну 
трудових функцій і місця роботи. 
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процедури внутрішньоорганізаційної мобільності залежать від результатів 

роботи працівників (оцінювання результатів службової діяльності), 

визначають їхнє кар’єрне зростання; у другому — кадрова політика має 

суттєвий особистісний акцент. 

Створення належних умов для організації внутрішньої та зовнішньої 

кадрової мобільності здійснюється шляхом: 

а) визначення єдиних рамок та / або підходів для визначення наскрізних 

вимог до посад і компетентностей (наприклад, через єдину рамку 

компетентностей та / або стандартизовані профілі посад); 

б) створення можливостей та заохочення виконання короткострокових 

та середньострокових завдань з відривом від постійного робочого місця 

всередині та за межами публічного сектору, забезпечуючи при цьому 

уникнення конфлікту інтересів, з метою заохочення навчання та обміну 

інформацією або для вирішення короткострокових кадрових потреб в окремих 

ситуаціях; 

в) визнання кадрової мобільності як переваги при прозорому просуванні 

по службі на основі заслуг; 

г) надання можливості для гнучкого та віддаленого режиму роботи, коли 

це є можливим та відповідає потребам організації, задля підвищення 

продуктивності. 

З метою забезпечення системного підходу до впровадження кадрової 

мобільності державних службовців в Апараті, надання відповідної методично-

консультативної допомоги, що сприятиме оптимальному використанню 

наявних людських ресурсів, обміну досвідом, розширенню можливостей 

кар’єрного розвитку, забезпеченню доброчесності та запобіганню і протидії 

корупції на державній службі за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи та Офісу парламентської реформи розроблено 

відповідний проєкт Методичних рекомендацій, якими визначено основні 

підходи щодо впровадження системи кадрової мобільності державних 

службовців в Апараті. 
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Відповідно до проєкту Методичних рекомендацій, пропонується 

розмежовувати планову кадрову мобільність, яка, в першу чергу, має 

стосуватися державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій «А» і «Б», що передбачені штатними розписами державного органу, 

та здійснюють контрольні і наглядові функції, а також позапланову кадрову 

мобільність, що може застосовуватися до державних службовців з метою 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

Кадрова мобільність на державній службі в Апараті не має бути видом 

заохочення або дисциплінарного стягнення. Разом з тим, результати 

виконання державним службовцем посадових обов’язків на займаній посаді 

державної служби повинні враховуватися при визначенні іншої посади, на яку 

державний службовець переводиться (призначається) в порядку здійснення 

кадрової мобільності. У зв’язку з цим, переведення (призначення) у ході 

здійснення кадрової мобільності державного службовця на посаду в порядку 

підвищення на посаді повинне ґрунтуватися на позитивній оцінці результатів 

його службової діяльності. 

Таким чином, з метою вдосконалення кадрового потенціалу Апарату, 

створення професійної, дієздатної державної служби, запобігання проявам 

корупції, іншим правопорушенням серед державних службовців, особливо на 

посадах, які за характером роботи й виконання повноважень пов’язані з 

підвищеним ризиком корупції, забезпечення результативної та стабільної 

діяльності Апарату на цьому етапі доцільним є визначення ефективних 

механізмів здійснення кадрової мобільності шляхом затвердження в 

установленому порядку Методичних рекомендацій щодо впровадження 

системи кадрової мобільності державних службовців в Апараті (додаток 6). 
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3.3. Удосконалення системи управління персоналом в Апараті 

З набуттям чинності Законом України «Про державну службу» від 

10 грудня 2015 року № 889 виникла необхідність посилення стратегічної ролі 

служб управління персоналом у системі державного управління, які 

відповідатимуть за реалізацію питань управління персоналом у державному 

органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, 

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та 

припинення тощо. Відповідно до Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного 

агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за 

№ 438/28568, служба управління персоналом відповідно до покладених на неї 

завдань серед іншого розробляє й бере участь у розробленні проєктів 

нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, 

трудових відносин та державної служби; вивчає потребу в персоналі на 

вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції 

керівнику державної служби; разом із державним службовцем складає 

індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за 

результатами оцінювання його службової діяльності тощо. 

Розбудова системи управління персоналом та модернізація діяльності 

кадрової служби в Апараті є одними з основних пріоритетів реалізації 

парламентської реформи в Україні. Одночасно серед першочергових 

пріоритетів Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної 

Ради України до 2022 року визначено підвищення ефективності системи 

управління персоналом шляхом упровадження сучасних підходів і технологій 

управління персоналом, у тому числі інформаційно-комунікаційних, що дасть 

змогу провести комплексне реформування роботи з персоналом в Апараті, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16#Text
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зробити цю роботу більш системною та прогнозованою, а також мати дієвий 

кадровий потенціал, здатний вирішувати поставленні завдання. 

Водночас важливим елементом удосконалення системи управління 

персоналом в Апараті, відповідно до визначених пріоритетів Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу, є впровадження комплексного підходу в 

розвиток системи ефективних внутрішніх комунікацій, що сприятиме 

посиленню відкритості та прозорості українського Парламенту та його 

Апарату. Крім того, Комунікаційною стратегією Верховної Ради України на 

2017–2021 роки підкреслено важливість зміцнення вертикальних та 

горизонтальних комунікаційних процесів для створення можливостей щодо 

забезпечення своєчасного та повноцінного доступу до актуальної й важливої 

інформації усіх працівників Апарату. 
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3.3.1. Проведення щорічного моніторингу та прогнозування потреб 

у фахівцях 

Дослідження наявного нормативно-правового забезпечення у 

відповідній сфері дало зрозуміти, що пріоритетним напрямом реалізації 

державної кадрової політики в державному управлінні повинен стати розвиток 

законодавчої бази, яка має чітко визначати основні засади державної політики 

та практичної роботи в галузі кадрового забезпечення державного управління, 

а також окреслювати ефективні підходи та методики аналізу, прогнозування і 

планування кадрових потреб41 з урахуванням професійно-кадрової структури 

державного управління, кон’юнктури ринку праці та освітніх послуг. 

Сьогодні кадрове планування стає важливим елементом кадрової 

політики, допомагає при визначенні її завдань, стратегій та цілей, 

орієнтованих на майбутнє, сприяє їх реалізації через відповідні заходи. Так, 

одним з першочергових завдань з розбудови кадрового потенціалу Апарату 

відповідно до визначених пріоритетів Стратегії є здійснення щорічного 

моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях відповідної кваліфікації у 

структурних підрозділах Апарату. Таким чином, Планом основних заходів на 

2020 рік з реалізації Стратегії, затвердженим розпорядженням Керівника 

                                                           
41 Довідково: відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, державне замовлення формується 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) за 
поданням Міністерства освіти і науки України та інших державних замовників з урахуванням 
середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі — 
середньостроковий прогноз), який формується відповідно до методики, що затверджується Мінекономіки. 
Таким чином, Методика формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах 
на ринку праці, затверджена наказом Мінекономіки від 26 березня 2013 року № 305, визначає алгоритм 
розрахунку середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці та базується 
на розрахунку кількості зайнятих за видами економічної діяльності (на рівні секцій КВЕД), яка необхідна для 
прогнозування додаткової потреби окремих видів економічної діяльності в робочій силі за професіями (на 
рівні підрозділів за Класифікатором професій). Разом з тим, спільним наказом Головного управління 
державної служби України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 23 лютого 
2005 року № 57/120/20/5 затверджено Методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування потреб у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. 
Метою визначення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції є забезпечення органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування фахівцями з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально на 
державному, регіональному та місцевому рівнях виконувати завдання щодо реалізації стратегії інтеграції 
України до ЄС та НАТО. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF#Text
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME130644.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME130644.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0057351-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0057351-05#Text
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Апарату від 20 лютого 2020 року № 358-к, передбачено необхідність 

здійснення щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях у 

структурних підрозділах Апарату на середньострокову (до трьох років) 

перспективу. 

З цією метою Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи та 

Офісом парламентської реформи на підставі здійсненого аналізу чинного 

законодавства України та досвіду держав-членів Європейського Союзу у 

відповідній сфері забезпечено підготовку пропозицій щодо здійснення 

щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях у структурних 

підрозділах Апарату. 

Прогнозування потреб у фахівцях (кадрове планування) в Апараті має 

на меті відображення наявних кадрових ресурсів, здійснення оцінки майбутніх 

потреб у персоналі на середньострокову перспективу та визначення 

оптимальних шляхів для забезпечення Апарату необхідною чисельністю 

працівників, професійні знання, компетенції і практичні навички яких 

відповідають кваліфікаційним характеристикам посад, які є вакантними або 

стануть вакантними найближчим часом. 

Кадрове планування як складова частина комплексного процесу 

планування допомагає визначити першочергові пріоритети розбудови 

кадрового потенціалу у відповідності до стратегічних цілей Апарату, дозволяє 

виявити основні напрями професійного навчання та розвитку персоналу. 

Кадрове планування в Апараті рекомендовано здійснювати у три етапи: 

Перший етап «Визначення потреби в кадрах» включає такі заходи: 

1) аналіз повноважень, цілей і завдань Апарату, який проводиться на 

основі вивчення розпорядження Голови Верховної Ради України від 25 серпня 

2011 року № 769 «Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради 

України», інших документів, що встановлюють актуальні цілі й завдання 

Апарату, як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу, для 

реалізації яких потрібні кадрові ресурси, а також з урахуванням рекомендацій 

за результатами функціонального аналізу (обстеження) Апарату. 
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Повноваження, цілі і завдання Апарату є підставою для визначення 

конкретного обсягу робіт, для виконання якого потрібні кадрові ресурси. На 

цьому етапі слід враховувати важливі фактори: 

- політична мета — мають бути чітко визначені основна мета, цілі 

та очікування, шляхи їх досягнення, а також ключові пріоритети; 

- прагматичний підхід — кадрове планування має бути ефективним, 

гнучким, безперервним, реалістичним, а також враховувати ймовірні ризики 

та потенційні зміни у пріоритетах діяльності Верховної Ради України та 

Апарату; 

- бюджетний цикл — процес кадрового планування має 

узгоджуватися з бюджетним циклом; 

- має бути визначена інституційна спроможність Апарату та роль 

Управління кадрів Апарату в самостійному здійсненні кадрового планування; 

- залучення керівництва Апарату та ключових заінтересованих 

сторін до процесу кадрового планування; 

2) оцінка забезпечення Апарату кадрами на певний період (від 1 року до 

3 років), у тому числі з урахуванням плинності кадрів, що обумовлює 

необхідність визначення кількісної та якісної потреб. Визначення кількісної 

потреби передбачає аналіз: 

- кадрового складу Апарату. Має бути сформовано вичерпний і 

достовірний перелік працівників із зазначенням даних про кожного окремого 

працівника (його діяльність, вік, освіта, спеціальність за освітою, структурний 

підрозділ, посада, категорія, характер роботи, стаж роботи на державній 

службі, стаж роботи на посаді) та фактично наявної чисельності штатних 

одиниць протягом визначеного періоду; 

- чисельності вакантних посад (оперативне планування кадрового 

забезпечення); 
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- співвідношення між процесами, процедурами в Апараті та 

наявними ресурсами, робочого навантаження42; 

- відповідності організаційно-штатного розпису короткостроковим 

і довгостроковим цілям та задачам Апарату (з урахуванням рекомендацій за 

результатами функціонального аналізу (обстеження) Апарату); 

- прогнозованих структурних змін та можливого розширення 

функцій структурних підрозділів Апарату (з урахуванням рекомендацій за 

результатами функціонального аналізу (обстеження) Апарату), що передбачає 

виділення додаткових штатних одиниць, які будуть потрібні для реалізації 

цілей і завдань структурних підрозділів Апарату (стратегічне планування 

кадрового забезпечення); 

- плинності кадрів, у тому числі в розрізі структурних підрозділів 

Апарату; 

- чисельності державних службовців, які будуть звільнені з посад 

державної служби (у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на 

державній службі або з інших підстав); 

- чисельності державних службовців, які тимчасово припинять 

виконання посадових обов’язків (у зв’язку з тривалими відпустками, у тому 

числі у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною); 

- інших показників, що відображають динаміку зміни кадрового 

складу Апарату. 

                                                           
42 Аналіз робочого навантаження — це інструмент, який дозволяє визначити час, зусилля та ресурси, необхідні 
для здійснення повноважень державного органу, у результаті чого формуються фактичні потреби в людських 
ресурсах як за якістю, так і за кількістю, а також визначаються ресурси для досягнення цілей та стратегій 
державного органу. Попри здійснене оцінювання робочого навантаження необхідно враховувати характер 
роботи, яку виконують працівники Апарату. Деякі завдання носять кількісний (циклічний) характер, що 
дозволяє визначити навантаження за допомогою підрахунку (наприклад, визначити кількість підготовлених 
документів, організованих заходів тощо. Інші завдання мають більш якісний характер (наприклад, проведення 
експертизи законопроєктів тощо). Для таких завдань не завжди легко здійснити підрахунок. Ефективним є 
проведення вимірювання як за кількісними, так і за якісними показниками, проте важливо також 
застосовувати підхід, що дозволяє визначити час, витрачений на виконання поставлених завдань. Мета 
аналізу робочого навантаження в рамках кадрового планування полягає у своєчасному та ефективному 
забезпеченні державного органу необхідною кількістю працівників, які володіють відповідними навичками 
та компетенціями. Аналіз робочого навантаження необхідний для визначення кількісних та якісних фактичних 
потреб у людських ресурсах; призначення відповідної кількості працівників у державному органі для 
забезпечення ефективного виконання завдань. 
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Визначення якісної потреби передбачає аналіз вимог до рівня 

професійної компетентності працівників, необхідних для реалізації основних 

завдань і функцій окремого структурного підрозділу Апарату, визначених у 

зв’язку з реформуванням та / або розширенням його функцій (з урахуванням 

рекомендацій за результатами функціонального аналізу (обстеження) 

Апарату), а також потреб у підвищенні кваліфікації працівників структурного 

підрозділу Апарату з метою поглиблення, удосконалення та / або отримання 

конкретних знань, умінь та навичок. 

Особливу увагу необхідно приділяти структурним підрозділам Апарату, 

у яких має місце висока плинність кадрів. У таких структурних підрозділах 

необхідно одночасно виявляти причини високої плинності кадрів і шукати 

шляхи вирішення цієї проблеми. 

Результатом цього етапу є прогнозування майбутніх потреб у персоналі, 

що включає зміни обсягу та характеристик потреб, оновлених шляхом 

урахування планових стратегічних ініціатив, які можуть потребувати 

залучення додаткового персоналу або його скорочення. Необхідно 

використовувати дані з багатьох джерел, щоб визначити очікувані майбутні 

умови та прийняти як кількісні методи (наприклад, проаналізувати робоче 

навантаження), так і якісні методи (наприклад, створити робочі групи). 

Другий етап включає ухвалення рішення про способи заповнення 

потреби в кадрах. У процесі прийняття рішення про способи заповнення 

потреби Апарату в кадрах враховується необхідність проведення гнучкої 

цілеспрямованої кадрової політики, яка характеризується ефективним 

застосуванням положень законодавства та сучасних кадрових технологій з 

метою своєчасного заміщення посад державної служби кваліфікованими 

кадрами. 

Заповнення потреби в кадрах може здійснюватися за рахунок 

внутрішніх джерел (працівники Апарату) та зовнішніх джерел (людські 

ресурси з ринку праці). При цьому слід підкреслити, що незалежно від джерела 

заповнення потреби в кадрах необхідно використовувати єдині підходи й 



 

133 
 

механізми оцінювання кандидатів на заміщення посад державної служби, що 

забезпечують рівні умови як при проведенні конкурсів на заміщення вакантної 

посади й зарахуванні до банку кадрів Апарату (у разі ухвалення відповідного 

рішення), так і у випадках, коли конкурс не проводиться. Процес заповнення 

потреби в кадрах в Апараті повинен бути спрямований на досягнення 

стратегічних цілей Апарату; він має будуватися на основі принципів 

меритократії, а також забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; він також повинен бути справедливим, прозорим і зрозумілим 

працівникам Апарату. 

З метою заповнення потреби Апарату в кадрах за рахунок внутрішніх 

джерел та внесення відповідних кандидатур до банку кадрів Апарату (у разі 

утворення) повинні бути організовані: 

1) аналіз результатів оцінки результатів службової діяльності 

державних службовців для визначення працівників з високим рівнем 

індивідуального та / або професійного розвитку; 

2) робота з керівниками структурних підрозділів Апарату з метою 

отримання їхніх рекомендацій щодо відповідних претендентів; 

3) виявлення працівників Апарату, заінтересованих у посадовому 

зростанні та / або в кадровій ротації; 

4) аналіз результатів професійного розвитку державних службовців. 

Для заповнення потреби Апарату в кадрах за рахунок людських ресурсів 

з ринку праці та інших зовнішніх джерел в Апараті повинні бути організовані: 

1) моніторинг в інформаційній системі (базі) осіб, включених до 

кандидатського резерву органів державної влади (у разі ухвалення 

відповідного рішення); 

2) ефективне формування банку кадрів Апарату з урахуванням областей 

(видів) професійної службової діяльності державних службовців і регулярний 

моніторинг осіб, включених до банку кадрів з метою виявлення найбільш 

придатних претендентів; 
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3) проведення оцінки учасників у банку кадрів з метою визначення рівня 

професійного розвитку; 

4) взаємодія із закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» для визначення випускників із 

високим рівнем індивідуального та / або професійного розвитку та організації 

їх стажування в Апараті; 

5) залучення на державну службу в Апараті молоді за результатами 

програм стажування, у тому числі Програми стажування у Верховній Раді 

України, що дозволяє забезпечити приплив перспективних фахівців, 

заінтересованих у проходженні державної служби, активної реалізації свого 

професійного потенціалу, застосування сучасних технологій і передових 

підходів у відповідній галузі, а також здатних швидко освоїти специфіку 

державної служби в Апараті; 

6) робота зі службами управління персоналом інших державних органів 

з метою виявлення державних службовців, готових перейти на державну 

службу в Апараті, в тому числі у випадках заміщення ними скорочуваних 

посад державної служби в державному органі або посад державної служби в 

державному органі, що ліквідується; 

7) взаємодія з організаціями будь-яких форм власності з метою пошуку 

відповідних претендентів для вступу на державну службу, участь у ярмарках 

вакансій (у разі необхідності); 

8) робота з державною службою зайнятості населення, а також базами 

вакансій у мережі Інтернет з метою пошуку відповідних претендентів (у разі 

необхідності); 

9) забезпечення розміщення переліку вакантних посад на офіційному 

вебпорталі Верховної Ради України, вебсторінці Управління кадрів Апарату, 

Єдиному порталі вакансій державної служби https://career.gov.ua/, 

використання вебсервісів, які спеціалізуються на наданні послуг з розміщення 

оголошень шукачів та роботодавців тощо; 

https://career.gov.ua/
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10) робота з організаціями, що здійснюють пошук кадрів, та інші заходи. 

Третій етап включає складання плану дій щодо комплектування Апарату 

кадрами. Основним інструментом кадрового планування є план дій щодо 

комплектування Апарату кадрами, який відображає потребу Апарату в 

державних службовцях на певний період (від 1 року до 3 років). 

План дій щодо комплектування Апарату кадрами має визначати такі 

критерії: 

- кількість державних службовців та їхній професійний рівень для 

заміщення посад державної служби у зв’язку зі звільненням або їх тимчасовою 

відсутністю; 

- спосіб заміщення вакантних посад державної служби (в результаті 

конкурсу, шляхом використання кандидатського резерву органів державної 

влади, банку кадрів Апарату (у разі ухвалення відповідних рішень), у тому 

числі в рамках посадового зростання державних службовців та ін.); 

- визначення шляхів перетворення кадрового складу, у тому числі 

за рахунок перерозподілу посадових обов’язків, оптимізації чисельності тощо. 

Рекомендується визначити Управління кадрів Апарату структурним 

підрозділом, відповідальним за формування та затвердження в установленому 

порядку плану дій щодо комплектування Апарату кадрами, його актуалізацію 

на постійній основі протягом року, а також організацію роботу з пошуку, 

залучення та відбору претендентів шляхом проведення конкурсів та інших 

оціночних процедур в установленому законодавством порядку. 

Таким чином, при виборі способу заповнення потреби в кадрах 

аналізується рівень посади державної служби, яка є вакантною або 

найближчим часом стане вакантною, і посадові обов’язки. У першу чергу, 

необхідно розглядати можливість використання внутрішніх ресурсів при 

вирішенні питання заповнення потреби в кадрах, оскільки це сприяє 

підвищенню мотивації державних службовців до довгострокового 

проходження державної служби, сумлінному виконанню посадових обов’язків 

і професійному розвитку. Крім того, витрати, пов’язані з відбором кадрів, у 



 

136 
 

цьому випадку мінімальні. У разі недостатності внутрішніх ресурсів 

заповнення потреби Апарату в кадрах здійснюється із зовнішніх джерел. При 

системній і цілеспрямованій організації кадрової роботи в Апараті 

необхідність у використанні зовнішніх джерел виникає при залученні молодих 

фахівців, неможливості підготовки фахівця відповідного професійного рівня в 

рамках заходів з професійного розвитку, наділення Апарату новими 

повноваженнями (цілями і завданнями), а також при інших подібних 

обставинах. 

У цілому, кадрова політика Апарату повинна дозволяти забезпечувати 

більшу частину потреб у кадрах за рахунок внутрішніх людських ресурсів за 

допомогою планомірного кар’єрного зростання державних службовців. 
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3.3.2. Оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців 

Статтею 44 Закону України «Про державну службу» передбачено, що 

результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають 

оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з 

метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри. Таке 

оцінювання проводиться на підставі показників результативності, 

ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків 

державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та 

вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної 

програми підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальної 

програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті 

про проходження державної служби (у разі укладення). 

Відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 591), оцінювання 

проводиться поетапно, а саме: визначення завдань і ключових показників; 

визначення результатів виконання завдань; затвердження висновку (крім 

випадків, коли жодне з визначених завдань не підлягає оцінюванню). 

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в 

Апараті здійснюється відповідно до Порядку проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців Апарату Верховної 

Ради України, затвердженого розпорядженням в.о. Керівника Апарату 

від 07 вересня 2020 року № 1427-к, та розробленого на виконання Плану 

основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії. 

Метою оцінювання є визначення якості виконання державними 

службовцями Апарату поставлених завдань щодо забезпечення діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#Text
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Верховної Ради України, її органів, а також прийняття рішення щодо їх 

преміювання, просування по службі. 

Оцінювання проводиться на підставі показників результативності, 

ефективності, якості та інших показників службової діяльності державних 

службовців (далі — показники), визначених відповідно до поставлених 

завдань, з урахуванням положення про відповідний структурний підрозділ, 

посадової інструкції державного службовця та особливостей роботи 

структурного підрозділу, у якому він працює, завдань і показників, визначених 

для такого державного службовця за результатами оцінювання, проведеного в 

Апараті за попередній звітний період (у разі їх визначення). 

Оцінювання, як правило, проводиться у жовтні — грудні (за період з 

1 січня поточного року) або з дати визначення завдань і показників до дати, 

визначеної в розпорядженні Керівника Апарату про визначення результатів 

виконання завдань державними службовцями Апарату. 

Оцінювання проводиться, якщо на момент видання розпорядження про 

його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному 

році з визначеними їм завданнями не менш як три місяці. Оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців секретаріатів 

комітетів у році початку роботи Верховної Ради України нового скликання 

проводиться незалежно від часу перебування на займаній посаді у звітному 

році, якщо визначені їм раніше завдання й показники відповідають займаній 

посаді. 

Організаційне забезпечення проведення оцінювання покладається на 

Управління кадрів, першого заступника (перших заступників), заступників 

Керівника Апарату згідно з розподілом обов’язків та керівників структурних 

підрозділів Апарату. 

Управління кадрів Апарату надає консультативну допомогу учасникам 

оцінювання, організовує проведення навчання для державних службовців з 

метою забезпечення ефективного процесу оцінювання, а також готує проєкти 

відповідних розпоряджень та доручень. 
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Оцінювання в Апараті має проводитися поетапно, а саме: 1) визначення 

завдань (від двох до п’яти) і показників (не більше трьох); 2) визначення 

результатів виконання завдань; 3) затвердження висновку (крім випадків, коли 

жодне з визначених завдань не підлягає оцінюванню). 

На підставі затвердженого висновку з урахуванням визначених завдань 

і показників на наступний звітний рік державний службовець разом з 

Управлінням кадрів складає індивідуальну програму підвищення рівня 

професійної компетентності / індивідуальну програму професійного розвитку, 

яку погоджує безпосередній керівник такого державного службовця та 

затверджує керівник структурного підрозділу, у якому він працює (у разі 

наявності). Затверджена індивідуальна програма разі в потреби може 

переглядатися. 

Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи та Офісом 

парламентської реформи на підставі здійсненого аналізу чинного 

законодавства України, а також вивченого досвіду держав-членів 

Європейського Союзу та інших країн з питань проведення оцінювання (оцінки 

ефективності) та атестації державних службовців підготовлено експертний 

документ з відповідними рекомендаціями. 

Індивідуальні системи здійснення оцінювання ефективності в 

зарубіжних країнах, як правило, передбачають визначення декількох, навіть 

інколи суперечливих цілей та завдань. Сюди можна віднести контроль за 

виконанням завдань працівниками, повідомлення організаційних цінностей та 

цілей державним службовцям, здійснення оцінювання стратегій добору 

працівників та професійного розвитку, а також затвердження системи 

організації навчання. Інша функція оцінювання ефективності пов’язана з 

теоріями розвитку працівників. Іншими словами, практика управління 

персоналом може підвищити цінність людського капіталу за рахунок розвитку 

(навчання, професійний розвиток, кадрова ротація / мобільність тощо), а 

оцінювання ефективності є інструментом для керівництва, що забезпечує 

такий розвиток. Крім того, ще одна функція оцінювання ефективності полягає 
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у використанні такого оцінювання як інструменту для прийняття рішень, 

пов’язаних із просуванням по службі, коли міжособистісне порівняння 

набуває особливого значення. До того ж, оцінювання ефективності дозволяє 

не лише визначити результати службової діяльності, а й підвищити мотивацію 

працівників, налагодити систему комунікацій та взаємовідносин в організації, 

а також здійснити оцінювання ефективності діяльності, що відіграє 

стратегічну роль. 

Порівнюючи діючі вітчизняні методики оцінювання результативності та 

ефективності роботи державних службовців із методами, що 

використовуються в різних країнах світу, можна зауважити доволі 

неоднозначне уявлення про те, як воно має відбуватися. Також немає чіткої 

системи впливу отриманих результатів на подальшу службу посадовця. 

Відкритим залишається питання про орган, що здійснює оцінювання та 

відповідає за його неупередженість та прозорість. 

Однією з найбільших структурних змін, що відбулася протягом останніх 

двох десятиліть, є впровадження процедури дослідження інших джерел даних 

про результати діяльності, а не покладання на традиційне джерело інформації 

в особі безпосереднього керівника: багаторесурсні (також їх називають 

360-градусні системи, рейтингові оцінки, самооцінки, оцінка діяльності 

керівника їхніми безпосередніми підлеглими (також їх називають 

180-градусними системами) тощо. Ці системи зазвичай передбачають огляд 

даних від одного або декількох керівників, кількох працівників, що займають 

рівнозначні посади, та підлеглих, а також можуть включати самооцінки або 

оцінки інших осіб в організації або поза нею. Оцінювання, що здійснюється 

комплексно, шляхом залучення різних джерел, містить інформацію, яка є 

актуальною та корисною для осіб, діяльність яких оцінюється, і така 

інформація стає основою для подальшого розвитку, навчання та планування 

кар’єри державних службовців. 

Самооцінювання базується на переконанні, що державні службовці 

мають важливе розуміння того, як повинна бути виконана / виконується їхня 
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робота, і таким чином вони можуть надати цінну інформацію. Отримання 

бажаної інформації є простим і має декілька переваг, зокрема сприяє 

позитивному сприйняттю державними службовцями процесу оцінювання, 

залученню до організації процесу оцінювання (особливо, якщо застосовується 

підхід зворотного зв’язку та участі), а також дозволяє визначити ймовірні 

очікування, вимоги та забезпечити їх коригування в разі потреби. Разом з тим, 

самооцінювання дозволяє виявити такі чинники: основні досягнення за 

минулий період (у професійній службовій діяльності, у сфері саморозвитку, 

отримання додаткових знань і навичок); основні труднощі, що виникають у 

ході виконання посадових обов’язків; потреби в саморозвитку й додатковому 

професійному навчанні; пропозиції щодо поліпшення організації та 

підвищення ефективності своєї професійної службової діяльності; діяльності 

структурного підрозділу державного органу або державного органу в цілому. 

Зовнішнє оцінювання (командне оцінювання) іноді має суттєві переваги 

над іншими видами оцінювання, частково тому, що вона підвищує 

об’єктивність отриманих результатів. Однак, зовнішнє оцінювання зазвичай 

здійснюється в рамках отримання зворотного зв’язку за принципом 

«360 градусів». Наприклад, у випадку Ірландії зовнішнє оцінювання для 

представників керівного складу державної служби відбувається як частина 

зворотного зв’язку «360 градусів», який є невід’ємним елементом процесу 

управління ефективністю. 

Інструмент оцінювання «360 градусів» зазвичай використовується при 

оцінюванні керівництва та з метою розвитку державної служби, а не для 

прийняття адміністративних рішень про винагороду чи заохочення. 

У рамках здійснення оцінювання державних службовців за принципом 

«180 градусів» надається можливість оцінити результати службової діяльності 

керівництва. Латвія та Швейцарія використовують оцінку результативності 

«180 градусів», коли державні службовці мають можливість на добровільній 

основі конфіденційно коментувати результати роботи своїх керівників 

(тестування). 
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Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців в окремих зарубіжних країнах, зокрема у Великій Британії та 

Німеччині, здійснюється Центром оцінювання персоналу, що дозволяє 

використовувати різні методи оцінювання професійного рівня державних 

службовців, зіставляти дані, отримані різними методами, і формувати 

узагальнену й уточнену характеристику оцінюваного працівника. Суть методу 

полягає в моделюванні ключових моментів діяльності оцінюваного, у яких 

проявилися б його професійні та особисті якості. 

Можна визначити такі основні характеристики центру оцінювання 

персоналу: система оцінювання спрямована на виявлення актуального рівня 

знань і вмінь працівника; використовуються різні вправи й методики 

оцінювання; оцінюється поведінка працівника, а не причини такої поведінки; 

кожен учасник оцінюється кількома експертами; фази «спостереження» й 

«оцінювання» рознесені в часі для досягнення більшої об’єктивності. 

Результати роботи центру оцінювання можуть бути використані також 

для формування кадрового резерву з високим управлінським потенціалом, які 

після відповідної підготовки можуть зайняти керівні посади. 

Основною метою функціонування центрів оцінювання є проведення 

оцінювання потенційної успішності співробітника у професійній діяльності. 

Експерти не оцінюють поточну роботу співробітника і його минулі заслуги, 

вони дивляться на можливість ефективної роботи в умовах, відмінних від його 

нинішнього стану. Це є необхідним для вирішення таких завдань: відбір з 

метою ротації, формування кадрового резерву, поновлення управлінської 

команди; складання програм індивідуального розвитку, визначення 

професійної орієнтації; визначення напрямків спільного розвитку 

(формування команди управлінців, корпоративне навчання); навчання у 

процесі роботи центру оцінювання, додатковий розвиток тих компетенцій, які 

підлягають оцінюванню, професійна адаптація. 

Варто зазначити, що в Україні з 2019 року при Національному агентстві 

України з питань державної служби (НАДС) почав працювати Центр 
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оцінювання кандидатів на посади державної служби, основною метою якого є 

підвищення якості та об’єктивності оцінювання кандидатів на посади 

державної служби, а також оптимізація процесу оцінювання. 

Тестування у Центрі здійснюється лише на зайняття посад категорії «А», 

посад фахівців з питань реформ та кандидатів на вакантні посади в НАДС. За 

результатами цього тестування видається сертифікат для пред’явлення в орган 

державної влади та проходження подальших етапів конкурсного відбору. 

Створення такого Центру дає можливість незалежного оцінювання 

претендентів на посади, проте важливим є також формування системи 

атестації діючих посадовців. У цьому контексті доцільною буде співпраця 

безпосереднього керівництва установи, де проводиться оцінювання, та 

незалежних організацій як, наприклад, у Німеччині, Польщі та Угорщині. 

Першочерговим завданням є розуміння важливості такого оцінювання 

як з боку державних службовців, так і з боку суспільства. Така атестація 

повинна стати не додатковим стресогенним чинником на фоні змін, що 

відбуваються, а лише інформаційним підґрунтям для реалізації заходів щодо 

підвищення результативності та ефективності роботи державних службовців. 

Удосконалення комплексної системи оцінювання має відбуватися поетапно, 

проте варто сформувати вимоги до неї, базуючись на успішному досвіді інших 

країн. 

Серед актуальних вимог до системи атестації державних службовців 

варто виділити такі: вимірність показників, за якими проводиться оцінювання; 

незалежність та неупередженість того, хто оцінює; співставлення отриманих 

результатів із аналогічними за попередні періоди служби; вплив результатів 

на подальшу службу посадовця та його оплату праці; гнучкість та адаптивність 

системи оцінювання до змін зовнішнього середовища; ефективна 

інтегрованість із системою навчання та підвищення кваліфікації; забезпечення 

автоматизації процесу оцінювання тощо. 

Актуальною проблемою існуючої системи оцінювання державних 

службовців є відсутність інформації про її ефективність. Немає статистичних 
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даних про успішність проходження атестації посадовцями, вплив її 

результатів на продовження служби чи її припинення, що формує упереджене 

ставлення до системи як з боку державних службовців, так і з боку суспільства 

в цілому. 

Таким чином, порядок проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців Апарату потребує перегляду та 

вдосконалення з урахуванням підходів провідних європейських держав та 

інших зарубіжних країн. 
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3.4. Упровадження нових інформаційних технологій та 

автоматизація процесів управління людськими ресурсами 

 

На сьогодні інформаційно-аналітичне забезпечення державних органів у 

сфері управління людськими ресурсами не відповідає потребам держави у 

проведенні реформи державного управління, її європейському вибору, 

європейським стандартам належного управління державою, а також 

сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства обумовив необхідність 

формування інноваційної моделі управління людськими ресурсами в 

державних органах, спрямованої на розв’язання таких першочергових 

проблем: 

- недосконалість нормативно-правової бази, що регулює сферу 

впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в 

державних органах; 

- відсутність єдиної бази даних державних службовців та інших 

працівників державних органів; 

- відсутність автоматизації процесів управління людськими 

ресурсами в більшості державних органів; 

- недостатність функцій моніторингу результативності діяльності 

державних органів; 

- відсутність відкритості та прозорості інформації про людські 

ресурси в державних органах; 

- відсутність достатньої електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів і недостатній рівень розвитку 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; 

- відсутність єдиних стандартів ідентифікації користувачів 

інформаційної системи; 

- відсутність автоматизації процесів управління людськими 

ресурсами внаслідок недостатньо розвинутої інфраструктури та 
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недосконалого апаратного забезпечення залежно від географічного положення 

та типів населених пунктів; 

- низький рівень готовності державних службовців та інших 

працівників державних органів до впровадження інформаційної системи; 

- недостатній рівень знань і навичок у державних службовців та 

інших працівників державних органів щодо використання інформаційної 

системи; 

- низький рівень організації навчання державних службовців, інших 

працівників державних органів з питань використання інформаційної системи. 

З огляду на викладене та маючи на меті визначення напрямів, механізмів 

і строків впровадження ефективної інформаційної системи, а також створення 

умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного 

управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 1 грудня 

2017 року № 844-р схвалив Концепцію впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах43 та затвердив план 

заходів щодо реалізації цієї Концепції. 

Таким чином, на початку 2019 року було розроблено інформаційну 

систему управління людськими ресурсами «PoClick», що стало важливим 

внеском у процес втілення концепції Президента України «Державна служба 

у смартфоні». Цей внесок забезпечить створення зручної, автоматизованої й 

майже «безпаперової» системи управління людськими ресурсами на 

державній службі. 

Упровадження інформаційної системи «PoClick» має допомогти 

досягнути таких результатів: 

                                                           
43 Інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах — це сукупність 
організаційних і технічних засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу щодо управління 
персоналом у державних органах, включаючи інформацію про структуру та штатний розпис державних 
органів, посади державної служби, особові справи державних службовців відповідно до частини першої 
статті 37 Закону України «Про державну службу», нарахування й оплату праці, заохочення, відпустки, 
службову кар’єру, службову дисципліну, професійну компетентність та професійне навчання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2017-%D1%80#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2017-%D1%80#n9
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- узагальнити інформацію про людські ресурси, що сприяє 

ефективному обміну інформацією між усіма державними органами; 

- підвищити продуктивність робочого процесу за рахунок швидкого 

оброблення даних, поліпшити робоче середовище, зменшити рівень 

дублювання робіт та автоматизації процедур; 

- поліпшити процес ухвалення рішень за результатами аналітичної 

звітності інформаційної системи; 

- забезпечити електронний обмін інформацією між державними 

органами; 

- удосконалити робочі процеси і процедури, що дасть змогу більше 

часу займатися стратегічними завданнями аналізу й планування; 

- забезпечити самостійну перевірку статусу кожної виконаної 

операції та самостійне формування потрібних звітів; 

- підвищити мотивацію та продуктивність; 

- поліпшити показники результативності та ефективності діяльності 

державних органів тощо. 

З метою упровадження нових інформаційних технологій в управлінні 

людськими ресурсами в Апараті та на виконання Плану основних заходів на 

2020 рік з реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року передбачено розроблення та 

затвердження в установленому порядку Концепції Інтегрованої 

автоматизованої системи «Управління людськими ресурсами в Апараті 

Верховної Ради України» (далі — ІАСУЛР), а також плану заходів щодо її 

упровадження. 

ІАСУЛР — це сукупність організаційно-правових і програмно-

технічних засобів, спрямованих на формування людських ресурсів Апарату і 

їх координацію, включаючи структуру та штатний розпис, посади державної 

служби, особові справи державних службовців, нарахування й оплату праці, 

заохочення, відпустки, службову кар’єру, службову дисципліну, професійну 

компетентність та постійне професійне навчання тощо. 
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Формування ІАСУЛР в Апараті сприятиме виконанню таких завдань: 

забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом в 

Апараті на якісно новому рівні; сприяння прогнозуванню розвитку персоналу, 

заохоченню працівників до службової кар’єри, підвищенню рівня їхньої 

професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи 

з кадрового менеджменту; сприяння організаційно-методичному керівництву 

та контролю за роботою з персоналом у структурних підрозділах Апарату; 

забезпечення документального оформлення вступу на державну службу, її 

проходження та припинення тощо. 

Крім того, упровадження та забезпечення ефективного функціонування 

ІАСУЛР в Апараті дозволить оптимізувати роботу фахівців Управління 

кадрів, що дасть змогу, зокрема, забезпечити отримання інтегрованої, точної 

інформації про державних службовців та інших працівників Апарату шляхом 

інтеграції загальних функцій управління людськими ресурсами; підвищити 

продуктивність за рахунок підвищення рівня автоматизації певних процесів і 

процедур у галузі управління людськими ресурсами в Апараті; удосконалити 

робочі процеси і процедури, що дозволить більше часу займатися 

стратегічними завданнями аналізу і планування; підвищити ефективність та 

зменшити час обробки, виконання особливо оперативних функцій за рахунок 

використання сучасних інформаційних технологій; підвищити рівень 

централізованого збору інформації, що сприятиме аналізу та формуванню 

статистичних звітів, що стосуються управління людськими ресурсами тощо. 

Таким чином, інтеграція ІАСУЛР в Апараті шляхом ухвалення 

відповідного технічного завдання та Концепції інтегрованої автоматизованої 

системи «Управління людськими ресурсами Апарату Верховної Ради 

України», а також виділення необхідних фінансових ресурсів, сприятимуть 

досягненню таких результатів: 

- посиленню ефективності діяльності Управління кадрів Апарату за 

рахунок автоматизації процесів управління персоналом: електронний 

кадровий облік (оформлення вступу на державну службу, її проходження та 
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припинення) процесів добору персоналу, планування та організації заходів з 

питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, 

стандартизація цих процесів, їх уніфікація; 

- заміні існуючого застарілого програмного забезпечення на 

ІАСУЛР, яка орієнтована на технологічний процес, базується на передових 

технологіях та забезпечує ефективність процесів управління, поліпшення 

кадрового документообігу та значно знижує затрати на ручне оброблення 

інформації, відповідає законодавству з питань захисту персональних даних; 

- забезпеченню інформаційної підтримки керівництва для 

прийняття ефективних кадрових рішень на всіх рівнях; 

- виконанню основних функцій Апарату; 

- створенню та супроводженню єдиної бази довідників, бази 

кадрових документів, розпоряджень тощо; 

- забезпеченню необхідного рівня безпеки персональних даних; 

- збереженню та архівуванню даних та інформації щодо управління 

людськими ресурсами (розвиток інституційної пам’яті); 

- наданню інформації з питань підтримки процедур заміщення 

вакантних посад та проходження державної служби в Апараті тощо. 
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3.5. Реалізація заходів із запобігання та протидії корупції в Апараті 

 

В умовах реформування Апарату особливого значення набуває питання 

формування антикорупційних механізмів у сфері управління персоналом. 

Серед основних пріоритетів у реалізації Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року визначено 

посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до управлінської 

діяльності, з метою уникнення можливих проявів корупції. 

Одним із першочергових завдань з розбудови кадрового потенціалу 

Апарату відповідно до визначених пріоритетів Стратегії передбачено 

створення умов для професійного середовища нульової толерантності до 

корупції, а також забезпечення розробки та затвердження антикорупційних 

заходів з метою врегулювання та запобігання конфлікту інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, а також забезпечення етичних 

стандартів поведінки працівників Апарату. 

Відповідно до «Принципів державного управління»44, розроблених 

програмою SIGMA, в умовах забезпечення професійності державної служби 

шляхом упровадження належних управлінських стандартів і методів 

управління людськими ресурсами, мають бути запроваджені заходи зі 

сприяння доброчесності45, запобігання корупції й забезпечення дисципліни на 

державній службі. 

Згідно із Законом України «Про державну службу», державний 

службовець, серед іншого, зобов’язаний додержуватися вимог законодавства 

у сфері запобігання і протидії корупції. Крім того, на державних службовців 

                                                           
44 «Принципи державного управління: концепція для країн-учасниць ЄПС» (The Principles of Public 
Administration: A Framework for ENP Countries). Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf 
45 Зазначені нижче елементи можна вважати такими, що стосуються ефективної системи забезпечення 
доброчесності державних службовців: відповідальність керівників (чи управлінська відповідальність); 
регулювання несумісності й конфліктів інтересів; обмеження щодо роботи за сумісництвом; обмеження після 
звільнення зі служби; інструкції щодо подарунків і пільг; розкриття фінансової інформації; захист викривачів; 
кодекси етики та поведінки; навчання та інструкції з етичних питань; антикорупційна політика і політика 
доброчесності; плани дій. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf
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поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», яким 

регулюється управління конфліктом інтересів. 

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», 

Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів 

влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 19 січня 2017 року № 31, з дотриманням вимог Методології 

оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з метою створення в Апараті 

ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі засад 

формування та реалізації антикорупційної політики, розпорядженням першого 

заступника Керівника Апарату від 07 травня 2018 року № 607-к було 

затверджено Антикорупційну програму Апарату Верховної Ради України на 

2018–2020 роки. 

Разом з тим, з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» та Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки, необхідно 

розробити нову Антикорупційну програму Апарату Верховної Ради України 

на 2021–2023 роки (далі — Антикорупційна програма), що враховуватиме 

сучасні підходи у відповідній сфері та виступатиме дієвим механізмом 

подолання та запобігання корупційним практикам шляхом залучення 

представників громадськості та експертів, які володіють як теоретичними, так 

і практичними знаннями про особливості роботи Верховної Ради України та її 

Апарату. 

Належне виконання цього завдання потребуватиме реалізації таких 

заходів: 

- здійснити аналіз результатів (моніторинг, оцінка) виконання 

Антикорупційної програми Апарату Верховної Ради України на  

2018–2020 роки, затвердженої розпорядженням першого заступника 

Керівника Апарату від 07 травня 2018 року № 607-к; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv#n246
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0031884-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0031884-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text
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- забезпечити попереднє обговорення підходів щодо підготовки 

Антикорупційної програми, у тому числі за участі заінтересованих сторін (у 

разі потреби доцільно утворити відповідну Робочу групу); 

- визначити актуальні засади загальної відомчої політики щодо 

запобігання та протидії корупції в Апараті, заходи з їх реалізації тощо; 

- забезпечити проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Апарату Комісією з оцінки корупційних ризиків в Апараті (потребує 

перегляду та оновлення, у разі необхідності, склад Комісії), виявити причини, 

що їх породжують, та умови, що їм сприяють; 

- підготувати звіт за результатами оцінювання корупційних ризиків 

у діяльності Апарату; 

- визначити заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, 

осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, забезпечити 

розроблення відповідного Плану заходів; 

- визначити заходи, спрямовані на запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням в Апараті; 

- визначити порядок запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів в Апараті, відповідно до статті 29 Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

- обговорити можливості поширення інформації серед працівників 

Апарату щодо Антикорупційної програми та державної політики у сфері 

протидії корупції шляхом розміщення на офіційному вебпорталі Верховної 

Ради України, організації навчання (тренінгів, вебінарів), підготовки 

відповідних інформаційних матеріалів тощо; 

- забезпечити підготовку пропозицій щодо розроблення 

Антикорупційної програми з урахуванням офіційної статистичної інформації, 

результатів оцінювання корупційних ризиків та узагальнення найбільш 

поширених корупційних практик, обговорення відповідних пропозицій із 

заінтересованими сторонами (у разі потреби доцільно утворити відповідну 

Робочу групу); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv#n372
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv#n372
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- забезпечити розроблення та затвердження в установленому 

порядку Антикорупційної програми; 

- направити Антикорупційну програму до Національного агентства 

з питань запобігання корупції для погодження відповідно до процедури, 

визначеної Порядком підготовки, подання антикорупційних програм на 

погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та 

здійснення їх погодження, затвердженим рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18#Text
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

Удосконалення системи управління персоналом є важливим елементом 

парламентської реформи. Розроблення Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року дозволило 

визначити стратегічні рамки та орієнтири вдосконалення системи управління 

персоналом в Апараті на період до 2022 року, підходи до розвитку кадрового 

потенціалу, формування високопрофесійної та мотивованої команди 

працівників тощо. 

Впродовж 2020 року Апаратом за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи та Офісу парламентської реформи забезпечено 

виконання в повному обсязі близько 70% Плану основних заходів з реалізації 

Стратегії (25 заходів із 36 запланованих), зокрема з питань посилення 

інституційної спроможності Апарату, підвищення ефективності системи 

управління персоналом та забезпечення професійного розвитку персоналу. 

У цьому контексті подальша реалізація Стратегії має відбуватися на основі 

річних планів заходів з її реалізації, у тому числі шляхом залучення експертно-

консультативної та методичної підтримки донорських організацій46, що 

сприятиме послідовному вдосконаленню системи управління персоналом, 

розвитку кадрового потенціалу Апарату, упровадженню сучасних практик і 

технологій з урахуванням міжнародного досвіду, а також підвищенню рівня 

ефективності й результативності діяльності Верховної Ради України та її 

Апарату. 

З огляду на викладене, набувають важливості заходи з розбудови 

кадрового потенціалу Апарату, зокрема з питань упровадження інноваційних 

практик та підходів у сфері управління персоналом. Протягом 2020 року з цією 

метою розпорядженнями Керівника Апарату затверджено методичні 

рекомендації з проведення обстеження системи управління якістю, 

                                                           
46 Під поняттям «донорські організації» маються на увазі проєкти, програми з питань надання технічної 
допомоги (у тому числі міжнародні), іноземні дипломатичні представництва в Україні та інші агенції. 
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упровадження стандартів гендерної рівності та розвитку корпоративної 

культури. 

Проведення обстеження системи управління якістю в Апараті дозволить 

визначити основні напрями роботи з питань упровадження стандартів якості, 

зокрема шляхом забезпечення систематичного збору та аналізу інформації про 

важливі зміни, що відбуваються в Апараті, з метою вдосконалення основних 

процесів та процедур, а також здійснення аналізу внутрішніх сильних і 

слабких сторін Апарату, включаючи загрози і можливості (наприклад, SWOT-

аналіз, управління ризиками тощо), що сприятиме підвищенню 

результативності, ефективності та якості діяльності Апарату. 

Разом з тим, для подальшого впровадження стандартів гендерної 

рівності в Апараті та підвищення рівня обізнаності працівників з питань 

інтеграції гендерних принципів доцільно запровадити такі заходи: 

- створити відповідний структурний підрозділ Апарату з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

- визначити уповноважених працівників структурних підрозділів 

Апарату, відповідальних за забезпечення стандартів гендерної рівності, 

забезпечити створення мережі контактних осіб з гендерних питань; 

- запровадити посади радника з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою 

статі; 

- сприяти проведенню моніторингу та аналізу потреб у 

професійному розвитку працівників Апарату з питань реалізації державної 

гендерної політики на постійній основі; 

- забезпечити проведення на постійній основі (щорічно) гендерного 

аудиту в Апараті та ін. 

Не менш важливим інструментом управління персоналом та елементом 

підвищення ефективності діяльності будь-якої організації виступає 

корпоративна культура. Систематичний розвиток корпоративної культури в 

Апараті сприятиме формуванню єдиних етичних стандартів поведінки 
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працівників, підвищенню рівня їх мотивації, забезпеченню організаційної 

єдності, налагодженню ефективної внутрішньої та зовнішньої комунікацій, 

розробленню та запровадженню зовнішніх атрибутів корпоративного стилю 

Апарату, принципів оновленого брендингу, а також формуванню позитивного 

іміджу. 

Варто зазначити, що процес удосконалення кадрового потенціалу є 

постійним та потребує систематичного перегляду існуючих практик 

управління персоналом та невідкладного впровадження інноваційних підходів 

(з урахуванням найкращого міжнародного досвіду), зокрема з питань розвитку 

наставництва, управління талантами, кадрової мобільності тощо. У цьому 

контексті доцільно затвердити Методичні рекомендації щодо впровадження 

системи наставництва, що матиме на меті досягнення таких результатів: 

- мінімізація строків адаптації до робочого процесу та скорочення 

часу державного службовця на засвоєння його посадових обов’язків; 

- надання психологічної та моральної підтримки в подоланні 

професійних труднощів, що виникають упродовж перших днів роботи; 

- зменшення кількості можливих помилок та розвиток здатності 

самостійно, якісно і своєчасно виконувати посадові обов’язки; 

- своєчасне прийняття рішень щодо подальшого проходження 

державної служби і професійного розвитку та (або) можливого звільнення з 

посади державної служби до закінчення строку випробування; 

- вдосконалення системи мотивації державних службовців; 

- формування корпоративної культури та командної роботи, 

засвоєння норм і правил етичної поведінки в Апараті; 

- формування позитивного іміджу Апарату. 

Управління талантами виступає одним із найважливіших 

функціональних напрямків діяльності HR-менеджменту, що займається 

пошуком, залученням та утриманням ефективних співробітників, інтеграцією 

нового персоналу, мотивацією і підтримкою працівників для задоволення 

справжніх цілей організації. Упровадження системи управління талантами в 
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Апараті шляхом затвердження відповідної Концепції та Плану заходів 

сприятиме вирішенню таких завдань: 

- розроблення комплексної системи пошуку та залучення талантів 

(працівників з високим рівнем індивідуального та / або професійного 

розвитку) як із внутрішніх (у рамках проведення оцінювання результатів 

службової діяльності), так і з зовнішніх джерел (на основі визначених потреб 

у фахівцях); 

- формування системи «вирощування» управлінських кадрів 

Апарату, підвищення результативності працівників Апарату; 

- формування банку кадрів (пулу кандидатів із високим рівнем 

індивідуального та / або професійного розвитку на заміщення вакантних посад 

в Апараті); 

- запровадження механізму «утримання» талантів, що базується на 

високих мотиваційних настановах і заохочувальних стимулах матеріального 

та нематеріального характеру тощо. 

Разом з тим, з метою вдосконалення кадрового потенціалу Апарату, 

створення професійної державної служби, запобігання проявам корупції, 

забезпечення результативної та стабільної діяльності Апарату рекомендовано 

визначити ефективні механізми здійснення кадрової мобільності шляхом 

затвердження в установленому порядку Методичних рекомендацій щодо 

впровадження системи кадрової мобільності державних службовців в Апараті 

та проєкту плану здійснення кадрової мобільності. 

Важливими елементами вдосконалення системи управління персоналом 

в Апараті в контексті розбудови кадрового потенціалу визначено здійснення 

щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях, проведення 

оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Апарату, 

упровадження інтегрованої автоматизованої системи управління людськими 

ресурсами, подальший розвиток внутрішніх комунікацій та ін. 

Основним інструментом кадрового планування є план дій щодо 

комплектування Апарату кадрами, який відображає потребу Апарату в 
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державних службовцях та інших працівниках на певний період. З цією метою 

доцільно розробити проєкт Плану дій щодо комплектування Апарату кадрами, 

який визначатиме кількість державних службовців (інших працівників 

Апарату) та рівень їхньої професійної компетентності, що є необхідними для 

заміщення посад державної служби в зв’язку зі звільненням працівників або їх 

тимчасовою відсутністю, можливі способи заміщення вакантних посад 

державної служби (у результаті конкурсу, шляхом використання 

кандидатського резерву органів державної влади, банку кадрів Апарату (у разі 

ухвалення відповідних рішень), у тому числі в рамках посадового зростання 

та ін.), а також шляхи перетворення кадрового складу, у тому числі за рахунок 

перерозподілу посадових обов’язків, оптимізації чисельності тощо. 

Оцінювання результатів службової діяльності дозволяє не лише 

визначити результати службової діяльності державних службовців Апарату, а 

й підвищити рівень їх мотивації, налагодити систему комунікацій та 

міжособистісних взаємовідносин, а також здійснити оцінку ефективності 

діяльності Апарату в цілому. Разом з тим, порядок проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців Апарату потребує 

вдосконалення47, зокрема шляхом використання широкого спектру 

механізмів, що підвищують об’єктивність отриманих результатів. Крім того, 

результати комплексної оцінки мають бути враховані під час подання 

кандидатури працівника до банку кадрів Апарату, наставників або інших 

програм розвитку, кадрової мобільності (ротації), перегляду розмірів 

посадових окладів, а також є підставою для просування по службі, 

призначення додаткової премії, заохочення працівника згідно з процедурою 

представлення до нагородження заохочувальними відзнаками працівників 

Апарату (у разі ухвалення відповідних рішень). 

Ще одним не менш важливим елементом удосконалення системи 

управління персоналом в Апараті є впровадження системи ефективних 

                                                           
47 Після ухвалення Закону України «Про парламентську службу» (реєстр. № 4530 від 21 грудня 2020 року) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70725
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внутрішніх комунікацій, що є можливим лише за умови систематичних та 

уважно спланованих заходів на різних рівнях, використання різноманітних 

комунікаційних каналів, гарантованої анонімності при отриманні зворотного 

зв’язку, проведенні опитувань тощо. Усе вищевикладене обумовлює 

необхідність прийняття чіткого Плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку системи внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради України. 

На сьогодні інформаційно-аналітичне забезпечення державних органів в 

Україні (зокрема, й Апарату) у сфері управління людськими ресурсами не 

відповідає європейським стандартам належного управління державою, а також 

сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Eсе це 

обумовлює необхідність розробки та впровадження нової Інтегрованої 

автоматизованої системи управління людськими ресурсами на всіх рівнях. 

З метою вдосконалення робочих процесів і процедур, у тому числі 

автоматизації процесів управління людськими ресурсами в Апараті, доцільно 

забезпечити ухвалення відповідного технічного завдання та Концепції 

інтегрованої автоматизованої системи «Управління людськими ресурсами 

Апарату Верховної Ради України», а також виділення необхідних фінансових 

ресурсів, що дозволить підвищити прозорість і відкритість інформації про 

людські ресурси в Апараті, покращити показники результативності та 

ефективності діяльності працівників Апарату, а також забезпечити 

електронний обмін інформацією між державними органами тощо. 

Водночас з метою запровадження комплексу додаткових заходів щодо 

запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності Апарату, розроблених 

з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків, пропонується розробити 

нову Антикорупційну програму Апарату Верховної Ради України на  

2021–2023 роки. 

Таким чином, консолідована реалізація заходів з удосконалення системи 

управління персоналом сприятиме досягненню поставлених цілей та завдань 

у рамках розбудови кадрового потенціалу Апарату. 
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РОЗДІЛ ІV. 

УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

В ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Стратегічне планування діяльності парламентів та їхніх 

секретаріатів: досвід закордонних країн 

 

Стратегічне планування має ключове значення у плануванні діяльності 

організацій як у розвинутих країнах, так і в країнах, які розвиваються. Крім 

організацій приватного сектору, інструмент стратегічного планування широко 

використовується в діяльності органів державної влади, у тому числі й 

парламентів. Зокрема, Парламент Шотландії успішно використовує 

інструменти стратегічного планування з 2013 року. 

Як відомо, стратегічний план визначає бачення та мету діяльності 

парламенту. Так, Стратегічний план діяльності Парламенту Шотландії на 2018 

рік48 визначає бачення як «Змінити на краще життя народу Шотландії», а 

мету — «Представляти інтереси народу Шотландії шляхом обговорення 

питань національного значення, ухвалення актів законодавства та 

забезпечення підзвітності Уряду Шотландії». 

Далі Стратегія визначає основні стратегічні цілі Парламенту, а саме: 

інформувати, залучати народ Шотландії та звітувати перед ним; створювати 

якісне, ефективне і доступне законодавство; суворо контролювати роботу 

Уряду Шотландії та підзвітних органів. 

Стратегічні цілі, у свою чергу, відображаються на цілях парламентської 

служби, а саме: надавати членам Парламенту високоякісну підтримку та 

ресурси, що дають їм змогу досягти успіху у виконанні функцій 

парламентаріїв та представників; удосконалювати парламентський контроль 

для забезпечення ефективного нагляду за Урядом Шотландії та іншими 

                                                           
48 https://archive2021.parliament.scot/abouttheparliament/99920.aspx 

https://archive2021.parliament.scot/abouttheparliament/99920.aspx


 

161 
 

підзвітними органами, а також ретельного вивчення законодавства та 

політичних пропозицій і розробки альтернативних політичних ідей; сприяти 

залученню та участі для підтримки та посилення роботи Парламенту та 

зміцнення парламентської демократії в країні й за кордоном; постійно 

вдосконалювати та планувати майбутнє, інвестуючи в персонал, забезпечуючи 

бездоганне управління ресурсами та корпоративне управління відповідно до 

організаційних цінностей Парламенту. 

Вищезазначені цілі конкретизуються в таких завданнях Парламенту: 

- успішне виконання Членами Парламенту їхніх парламентських та 

представницьких функцій відповідно до найвищих стандартів нагляду та 

контролю; 

- збільшення у працівників Парламентської служби Шотландії 

потенціалу та навичок для вирішення складних завдань, що виникають під час 

надання парламентських послуг, у змінюваних умовах; 

- забезпечення наявності в Парламенту мереж, ресурсів, досвіду та 

планів для ефективного вивчення пропозицій щодо парламентської реформи, 

«Brexit» та інших конституційних змін; 

- реалізація стратегії залучення громадськості для підвищення 

якості та прозорості роботи Парламенту; 

- ефективне та дієве використання людських, фінансових та 

фізичних ресурсів; 

- реалізація Цифрової стратегії для створення сучасного 

Парламенту, який демонструє розумне, впевнене користування технологіями 

та інформацією для сприяння удосконаленню нашої взаємодії та роботи; 

- створення безпечних, надійних та сталих умов роботи для членів 

Парламенту, Апарату Парламенту, парламентської служби Шотландії та 

громадськості. 
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Слід підкреслити, що Парламент Шотландії з періодичністю не рідше 

ніж раз на рік уточнює Стратегічний план. Так, Стратегічний план діяльності 

Парламенту на 2019 рік лишає незмінними бачення, мету та стратегічні цілі 

Парламенту. Водночас документ уточнює такі цілі парламентської служби: 

- надавати Членам Парламенту високоякісну підтримку та ресурси, що 

дають їм змогу досягти успіху у виконанні їхніх функцій парламентаріїв та 

представників; 

- посилити демократичну підзвітність за допомогою ефективного 

контролю та дебатів; 

- заохочувати участь громадськості в роботі за допомогою 

доброзичливих засобів та загальнодоступних послуг;  

- ефективно забезпечувати Парламент високоякісними, дієвими 

корпоративними послугами та належним управлінням; 

- розвивати кваліфіковані, різноманітні та інтегровані кадри, які 

поширюватимуть наші цінності в усьому, що ми робимо. 

Так само зазнали змін і такі завдання: узгодити послуги корпоративного 

органу Парламенту Шотландії таким чином, щоб він найкращим чином 

відповідав новим потребам Членів Парламенту та виборчих округів; 

забезпечити наявність надійних планів та ресурсів, які дають змогу 

Парламенту ретельно перевіряти та реагувати на вплив виходу Великої 

Британії з ЄС та будь-які інші конституційні зміни; внести узгоджені зміни 

щодо парламентської реформи, щоб мати більш потужний Парламент, який 

взаємодіятиме з мешканцями Шотландії; відсвяткувати 20-ту річницю в такий 

спосіб, який сприятиме просуванню ідей Парламенту; вирішувати складні 

завдання майбутнього та сприяти вдосконаленню персоналу, інвестуючи в 

його потенціал, знання та навички; вирішити завдання перетворення на 

різноманітну та всеосяжну організацію; підвищити доступність та безпеку 

наших об’єктів і послуг; інвестувати в наші засоби та системи для підвищення 

ефективності, дієвості та гнучкості; сучасний Парламент повинен 

демонструвати розумне, впевнене використання технологій та інформації для 
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покращення способів комунікації та роботи; члени Парламенту повинні 

отримувати належну підтримку під час переходу до шостої сесії Парламенту 

у 2021 році. 

Важливе місце у стратегічному плані діяльності Парламенту Шотландії 

займає визначення цінностей усередині Апарату, а саме: 

1) Відповідальне планування й управління — орієнтуватися на 

довгострокову перспективу, щоб залишити після себе все у кращому стані, ніж 

воно було до нас, і ставити наші спільні інтереси вище за інтереси будь-якої 

особи чи групи осіб: 

2) Інклюзивність — розуміти загальну картину й шукати альтернативні 

погляди. Кожен з колег відчуває, що може зробити цінний внесок і докладає 

для цього усіх зусиль; 

3) Досконалість — дбати про покращення нашої репутації в усьому, що 

ми робимо, і використовувати наші навички та ресурси для отримання 

високоякісних сталих результатів; 

4) Повага — враховувати відмінності, формувати злагоджені команди й 

заохочувати цінності та досвід різноманіття. 

Окрім визначення цінностей, важливих для Парламенту як організації, 

не менш важливим є визначення поведінки, яка сприятиме укоріненню цих 

цінностей, встановлення стандартів у сфері практичного виконання всіх 

завдань і взяття керівництвом відповідальності за таке практичне виконання. 

Це означає не тільки послуги, які посадові особи Апарату Парламенту надають 

членам Парламенту та громадськості, але й спосіб набору, розвитку та 

утримання кадрів та спосіб взаємодії всередині колективу. 

Стратегічний план діяльності Парламенту — це свого роду декларація, 

яка втілюється в життя через План практичних дій. План відображає поточну 

роботу з управління Парламентом, яка становить більшу частину повсякденної 

діяльності його Апарату, а також ініціативи щодо вдосконалення Парламенту. 

У Плані практичних дій проведено чітку лінію для кожного посадовця від його 

локального плану до стратегії. 
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Якщо на практиці проводити зв’язок між Стратегічним планом 

діяльності і Планом практичних дій, то останній зв’язує в конкретну систему 

визначені у Стратегічному плані цілі та заходи з конкретними результатами їх 

виконання та відповідальними особами. Наприклад: 

Ціль «Надавати членам Парламенту високоякісну підтримку та ресурси, 

що дозволять їм досягти успіху у виконанні їхніх функцій парламентаріїв та 

представників» передбачає виконання таких завдань: підтримувати Членів 

Парламенту шляхом проведення високоякісних досліджень, надання 

процедурних та інших професійних порад; забезпечувати членів Парламенту 

ресурсами та послугами для виконання їхньої функції; включаючи надання їм 

підтримки як роботодавцям у Парламенті та їхніх місцевих офісах. 

Виконання цих завдань передбачається шляхом таких дій: 

- узгодження послуги Корпоративного органу Парламенту Шотландії 

(SPCB) таким чином, щоб він найкращим чином відповідав новим потребам 

Членів Парламенту; це планується виконати через перегляд схеми 

відшкодування витрат членів Парламенту та перегляд послуг членів 

Парламенту; 

- надання Членам Парламенту належної підтримку під час переходу до 

шостої сесії Парламенту у 2021 році; цей критерій планується виконати через 

план Програми виборів 2021 року. 

Ще одна ціль «Ефективно забезпечувати Парламент високоякісними, 

дієвими корпоративними послугами та належним управлінням» передбачає 

виконання таких завдань: забезпечити наявність процесів, систем і ресурсів 

для забезпечення ефективного використання послуг і засобів; утворити добре 

керовану, добре поінформовану і відкриту для співпраці організацію з 

належними механізмами управління, які відповідають усім законодавчим 

вимогам. 

Виконання цих завдань передбачається шляхом таких заходів: 

 інвестиції в засоби та системи для підвищення ефективності, 

дієвості та гнучкості. Цей критерій планується виконати через 
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розробку робочої стратегії для задоволення змінюваних потреб 

Парламенту, а також оновлення звуковідтворюючої системи 

голосування; 

 формування сучасного Парламенту, який має демонструвати 

розумне, впевнене використання технологій та інформації для 

покращення способів комунікації та роботи. Цей критерій 

планується виконати через реалізацію проєкту вебсайту й онлайн 

послуг; модернізацію системи телефонного зв’язку; переробку 

системи складання порядку денного комітетів; розробку проєкту 

інструментарію з розробки законопроєктів. 

За виконання кожного з цих критеріїв визначено конкретну 

відповідальну посадову особу Апарату Парламенту. 

Крім того, стратегічні плани діяльності парламенту також можуть 

визначати пріоритети в діяльності структурних підрозділів його апарату. 

Зокрема, Стратегічний план діяльності Палати громад Канади на  

2016–2019 роки однією з цілей визначає «Високий рівень управління 

діяльністю». У цьому напрямку головним пріоритетом Адміністрації Палати 

громад є забезпечення діяльності її депутатів під час їх роботи як законодавців. 

Саме тому високий рівень надання послуг повинен і надалі покращуватися 

шляхом постійної роботи над удосконаленням робочих процесів. 

Для досягнення цих пріоритетів перед кожним структурним підрозділом 

Адміністрації Палати громад визначена певна сфера відповідальності, а саме: 

• Відділ процедурних послуг (ПП) — надає повний спектр 

процедурних та законодавчих послуг Голові, депутатам та посадовим особам 

Палати громад; 

• Офіс юридичного консультанта та парламентського радника 

(ОЮКПР) — надає широкий спектр юридичних та законознавчих послуг 

Голові Палати, Комітету внутрішнього господарства, депутатам Палати та її 

комітетам, секретарю Палати громад та її адміністрації; 
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• Відділ діяльності парламентського містечка (ДПМ) — відповідає за 

ефективне та сучасне забезпечення діяльності парламентського містечка, тим 

самим створюючи функціональне робоче середовище для депутатів та 

адміністрації Палати громад; 

• Відділ інформаційних послуг (ІП) — планує, впроваджує та 

обслуговує інформаційні технології (IT) та послуги з управління інформацією 

(УI) для депутатів та адміністрації Палати громад; 

• Відділ фінансових послуг (ФП) — займається консультативним та 

функціональним забезпеченням у сферах визначення фінансової політики та 

фінансового планування, управління фінансами, матеріального та 

контрактного забезпечення адміністрації Палати громад, її депутатів та 

працівників; 

• Відділ кадрових послуг (КП) — надає інтегровані та додаткові 

послуги у сфері управління кадрами, взаємовідносин між працівниками, 

оплати праці та нарахування компенсацій / фінансової допомоги, дотримання 

вимог охорони праці, та загальної ефективності організації трудових ресурсів; 

• Відділ безпеки (ВБ) — відповідає за безпеку в Палаті громад, 

проводить розслідування, контролює відвідувачів та вхід на заходи Палати, 

надає дозволи / перепустки, займається розвитком засобів безпеки та 

управлінням послуг паркування. 

Також стратегічні плани діяльності можуть визначати завдання для 

керівного складу у структурі управління парламенту. Так, Стратегічний план 

діяльності Парламенту Австралії визначає такі завдання: 

- зустрічі керівників департаментів проводяться щоквартально — ці 

зустрічі необхідні для визначення можливостей для співпраці, розгляду і 

прийняття рішень, підвищення ефективності парламентського управління; 

- засідання Консультативної групи парламентського управління — ця 

група надає підтримку під час зустрічей керівників департаментів, 

спостерігаючи за реалізацією корпоративних ініціатив, що становлять 

спільний інтерес для парламентських департаментів; 
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- засідання Парламентської консультативної групи з питань ІКТ 

проводяться регулярно — ці засідання є головним органом у Парламенті з 

нагляду та супроводження усіх стратегічних елементів надання послуг у сфері 

ІКТ в ППА й у виборчих штабах; 

- угоди про рівень обслуговування — укладаються між 

парламентськими департаментами для забезпечення впевненості та 

визначення рівня обслуговування й ефективності. 

Іноді стратегічні плани діяльності можуть передбачати і SWOT-аналіз 

(аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз), який систематизує 

основні внутрішні та зовнішні фактори, які мають значення для виконання 

стратегічних пріоритетів. Зокрема, SWOT-аналіз наведений у Стратегічному 

плані діяльності Апарату Парламенту Республіки Молдова49. 

Досвід стратегічного планування в Парламенті Республіки Молдова є 

особливо цікавим для України, оскільки Молдова пройшла практично 

аналогічні трансформаційні процеси в структурі та діяльності парламенту, і 

може бути розглянутий для впровадження аналогічних змін у Верховній Раді 

України. 

Парламент Молдови так само проводив функціональне обстеження та 

оцінювання інституційного потенціалу, які показали, що, незважаючи на 

професійний та відданий персонал, який працює в Парламенті, він не може 

ефективно виконувати свої обов’язки у сфері парламентського контролю та 

парламентських досліджень. Основними проблемними місцями є обмежений 

доступ до відповідних баз даних, недостатня кількість знань про «acquis 

communautaire» ЄС, процедури здійснення парламентського нагляду та 

стриманість органів виконавчої влади щодо цього важливого компонента 

обов’язків Парламенту. 

                                                           
49 https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-
documents/Strategic%20Development%20Plan%20for%20the%20Secretariat%20of%20the%20Parliament%20of%
20Moldova%20%282011-2013%29.pdf 

https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Strategic%20Development%20Plan%20for%20the%20Secretariat%20of%20the%20Parliament%20of%20Moldova%20%282011-2013%29.pdf
https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Strategic%20Development%20Plan%20for%20the%20Secretariat%20of%20the%20Parliament%20of%20Moldova%20%282011-2013%29.pdf
https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Strategic%20Development%20Plan%20for%20the%20Secretariat%20of%20the%20Parliament%20of%20Moldova%20%282011-2013%29.pdf
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З метою вирішення цих проблем стратегічний план діяльності 

Парламенту Республіки Молдова передбачає план заходів, який визначає 

заходи, показники ефективності, відповідальних за їх виконання, терміни 

виконання, а також джерела фінансування. 
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4.2. Методологічні та нормативно-правові рамки стратегічного 

планування в Апараті Верховної Ради України 

 

Процес розвитку стратегічного управління необхідний для визначення 

місії Апарату, його цінностей та цілей на найближчий період. Ці критерії 

являтимуть собою основу, на підставі якої можна буде здійснювати 

управління всіма змінами та перевіряти їх на стратегічну «відповідність»50. 

Стратегічне планування в Апараті — це скоординований та узгоджений 

безперервний процес визначення довгострокового бачення розвитку Апарату, 

його перетворення на реалістичні цілі та завдання з метою розвитку 

парламентаризму в Україні та якісного забезпечення діяльності Верховної 

Ради України як єдиного органу законодавчої влади та народних депутатів 

України. 

Результатом стратегічного планування в Апараті має стати Стратегічний 

план діяльності Апарату, який і має формалізувати бачення, місію, цінності, 

мету і цілі розвитку Апарату, а також конкретний перелік взаємозв’язаних 

завдань і заходів, виконання яких обмежено в часі та закріплено за 

структурними підрозділами Апарату. Стратегічний план діяльності Апарату 

може передбачати довгострокові (понад 5 років), середньострокові (3–5 років) 

та короткострокові (річні) цілі. 

 Бачення — коротке концептуальне твердження, що описує образ 

бажаного майбутнього забезпечення діяльності Верховної Ради України, якщо 

існуючі проблеми будуть вирішені і є глобальною, постійною метою, кінцевим 

стандартом для Апарату, за яким вимірюються прогрес і результати. 

 Місія — стисле, комплексне визначення мети діяльності Апарату, 

що випливає з бачення і має відповідати на питання: «Хто ми є?», «Що ми 

робимо?», «Для кого ми це робимо?». 

                                                           
50 З цією метою розпорядженням Керівника Апарату від 11 червня 2020 року № 960-к була утворена Робоча 
група зі стратегічного планування, якій було доручено спільно із зацікавленими структурними підрозділами 
Апарату в місячний строк підготувати проєкт Стратегічного плану діяльності Апарату. 
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 Цінності — чітко сформульовані стандартні норми прийнятної 

поведінки та принципи, яких зобов’язані дотримуватися посадові особи 

Апарату в процесі внутрішньої та зовнішньої комунікації, виконання 

покладених на них обов’язків і доручень, а також під час прийняття рішень. 

 Мета — результат, досягнення якого необхідне для забезпечення 

наближення до бажаного майбутнього (бачення); 

 Цілі — пріоритети, досягнення яких необхідне для реалізації 

визначеної мети. 

 Завдання — конкретні, обмежені в часі й вимірювані показники, 

які забезпечують досягнення цілей. 

 Заходи — конкретні, обмежені в часі кроки, спрямовані на 

виконання завдань. 

Розглядаючи питання організації стратегічного планування в Апараті, в 

першу чергу слід говорити про систему управління цим процесом. Головним 

питанням є лідерство. Що вищий рівень посадових осіб в Апараті, які 

контролюють цей процес, то ефективнішим буде процес підготовки 

стратегічного плану діяльності та його виконання. Особливо, коли стратегічне 

планування відбуватиметься вперше. 

Ідеальний варіант, коли організація стратегічного планування в Апараті 

та контроль за виконанням стратегічного плану діяльності здійснюється 

Керівником Апарату. У майбутньому контроль за цим процесом може 

здійснюватися через систему колективного лідерства — Управлінську раду, 

яка є консультативно-дорадчим органом і включає до свого складу керівників 

структурних підрозділів Апарату, а також вітчизняних та міжнародних 

експертів. 

На наступному рівні управління цим процесом перебуває робоча група 

зі стратегічного планування, до складу якої мають увійти заступники 

Керівника Апарату, керівники стратегічно важливих структурних підрозділів, 

а також, при необхідності, інші працівники Апарату та експерти. Рішення про 

утворення робочої групи та її персональний склад приймається Керівником 
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Апарату. Головна функція Робочої групи полягає в опрацюванні фінального 

проєкту стратегічного плану діяльності перед його поданням на розгляд та 

затвердження Керівнику Апарата. 

Наступним ключовим суб’єктом є структурний підрозділ Апарату, який 

забезпечуватиме організацію стратегічного планування, підготовку 

стратегічного плану діяльності Апарату та супроводження його виконання. 

Звітом за наслідками функціонального аналізу (обстеження) Апарату 

запропоновано утворення в оновленій структурі Апарату такого підрозділу. Це 

може бути як самостійний структурний підрозділ Апарату, так і окремий 

відділ у рамках одного з діючих структурних підрозділів. 

Загальновизнані методичні підходи до організації стратегічного 

планування передбачають залучення широкого кола зацікавлених суб’єктів до 

підготовки стратегічного плану діяльності. І це в першу чергу працівники 

Апарату. Як було зазначено у Звіті за наслідками проведення функціонального 

обстеження в Апараті, професійний рівень працівників Апарату є надзвичайно 

високим, і вони є кваліфікованими фахівцями у своєму напрямку роботи. Тому 

вони мають бути залучені до процесу стратегічного планування, і їхні 

пропозиції стануть важливим внеском у підготовку якісної стратегії. 

Таким чином, наше бачення полягає в тому, щоб структурні підрозділи 

Апарату надавали «стратегічному підрозділу» на його вимогу інформацію 

щодо існуючих проблем і питань, які потребують вирішення, цілей, завдань та 

заходів у межах їхньої сфери компетенції. 

«Стратегічний підрозділ» узагальнює та систематизує отриману від 

інших підрозділів Апарату інформацію та готує на її основі попередній проєкт 

стратегічного плану. Під час підготовки проєкту, при необхідності, 

«Стратегічний підрозділ» додатково залучає зацікавлених суб’єктів, зокрема 

використовуючи такі інструменти як дистанційне опитування та формування 

фокус-груп. 

При підготовці проєкту стратегічного плану діяльності Апарату 

застосовується метод аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників діяльності 
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Апарату, який відбувається через SWOT-аналіз (Strengths — сильні сторони, 

Weaknesses — слабкі сторони, Opportunities — можливості, Threats — 

загрози) — процес встановлення зв’язків між найбільш характерними для 

Апарату можливостями, загрозами, сильними (переваги) та слабкими 

(недоліки) сторонами. Сильні та слабкі сторони належать до внутрішніх 

чинників, а можливості та загрози — до зовнішніх. Результати SWOT-аналізу 

є основою для визначення бачення, місії, цінностей, мети і цілей розвитку 

Апарату. 

Як приклад можна навести результати SWOT-аналізу, який проводився 

під час функціонального аналізу в Апараті: 
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СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 Професіоналізм 

 Престиж ВРУ 

 Кадровий потенціал, інституційна 

пам’ять 

 Мотивація 

 Бажання до впровадження 

інноваційних підходів 

 Витривалість 

 Кадровий капітал 

 Ставлення до використання ІКТ 

 Молодий персонал, готовий до змін 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

 Відсутність фінансування 

 Низька ротація кадрів 

 Відсутність стратегічного 

планування 

 Недостатня оплата праці експертів 

 Недостатньо глибокі та обширні 

знання законодавства ЄС 

 Великий обсяг законопроєктів 

 Консервативне ставлення 

 Політичні призначення 

 

МОЖЛИВОСТІ 

 Технології 

 Прагнення до особистого розвитку 

 Готовність до змін 

 Зростання довіри громадськості до 

ВРУ 

 Політична воля до вдосконалення 

 Новий закон про парламентську 

публічну службу 

 Система електронного 

документообігу та управління 

даними (СЕДУД) 

 

ЗАГРОЗИ 

 Відсутність розуміння діяльності 

ВРУ зі сторони громадськості 

 Втрата досвідчених фахівців 

 Занадто великий політичний вплив 

на Апарат 

 Погана організація роботи 

 Гендерний дисбаланс 

 Відсутність фінансування 

кібербезпеки 

 Робоче навантаження 

 Стрес 

 Непотизм 

 Бюрократичні закупівлі 

 Завелика кількість реформ 

Цілі розвитку Апарату повинні бути спрямовані на використання 

можливостей і сильних сторін та усунення слабких сторін. Цілі акумулюють у 

собі завдання та мають бути: 

а) придатні — такі, які вирішують ключові питання та досягають 

бажаних результатів; 

б) реалістичні — такі, яких можна досягти з можливими 

організаційними та системними ресурсами; 
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в) прийнятні — такі, які можуть бути підтримані з огляду на об’єктивні 

умови. 

Важливим елементом стратегічного планування в Апараті є визначення 

завдань, які повинні відповідати критеріям SMART, тобто бути: 

а) конкретними (Specific): завдання повинні бути конкретними. 

Формулювання завдання має розумітися однозначно та мінімізувати 

можливість суб’єктивного широкого тлумачення; 

б) вимірюваними (Measurable): виконання завдання повинно 

піддаватися вимірюванню для визначення прогресу. Вимірювання 

здійснюється в кількісному та / або якісному вираженні. При цьому 

зазначається бажане (очікуване) значення показника. При використанні 

кількісного виміру зазначається одиниця виміру; 

в) амбіційними, але досяжними (Aggressive but Attainable): завдання 

повинні передбачати складність їх виконання, але не повинні вимагати 

неможливого виходячи з наявних у Апарату ресурсів (часових, кадрових, 

фінансових, матеріально-технічних); 

г) орієнтованими на результат (Relevant): завдання повинні бути 

релевантними, тобто відповідати повноваженням (компетенції) Верховної 

Ради України та Апарату; 

ґ) обмеженими часовими рамками (Time-bound): завдання повинно 

передбачати його виконання в конкретних часових рамках. 

Завдання виконуються черес комплекс конкретних взаємопов’язаних 

заходів. 

Після цього попередній проєкт стратегічного плану діяльності подається 

на розгляд робочої групи зі стратегічного планування, яка опрацьовує проєкт 

та готує на його основі фінальний проєкт стратегії, який розглядається та 

затверджується Керівником Апарату. 

Враховуючи досвід Апарату в підготовці стратегічних планів, 

передбачається можливість, коли структурні підрозділи Апарату в рамках 
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стратегічного плану діяльності Апарату можуть готувати власні стратегічні 

плани, які затверджуються керівником відповідного структурного підрозділу. 

Що стосується змісту стратегічного плану діяльності, то крім базових 

елементів стратегії: бачення, місії, мети, цінностей та стратегічних цілей, 

невід’ємною його частиною є план реалізації, який відображається у формі 

таблиці і включає в себе таку інформацію: завдання та заходи; структурний 

підрозділ Апарату, який відповідальний за їх виконання; перелік зацікавлених 

сторін; період часу, протягом якого завдання та заходи повинні бути виконані; 

показник виконання — критерій, за яким можна чітко встановити факт їх 

виконання; джерела фінансування виконання кожного завдання та заходу. 

Наявність стратегічного плану діяльності передбачає і моніторинг його 

виконання. Говорячи про моніторинг виконання стратегічного плану 

діяльності, ми знову повертаємося до питання лідерства. На нашу думку, 

контроль за процесом моніторингу, знову ж таки, повинен здійснюватися 

Керівником Апарату. 

Разом з тим, організація процесу моніторингу покладається на 

«стратегічний підрозділ», керівник якого звітує перед Керівником Апарату 

щодо стану виконання стратегічного плану діяльності Апарату. 

За наслідками виконання стратегічного плану діяльності Апарату 

«стратегічний підрозділ» спільно з іншими структурними підрозділами готує 

щорічний звіт, який також може затверджуватися Керівником Апарату. Це 

дозволить відслідковувати динаміку змін та стан виконання визначених 

стратегічним планом діяльності завдань і заходів, необхідність їх корегування. 

Після закінчення строку, на який був розрахований стратегічний план 

діяльності Апарату, може бути підготовлено фінальний звіт, який стане 

базовим документом для підготовки стратегічного плану діяльності на 

наступний період. 

У свою чергу, структурні підрозділи Апарату за наслідками виконання 

своїх стратегічних планів можуть готувати власні звіти, які затверджуються 

керівником відповідного структурного підрозділу. 



 

176 
 

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, систему стратегічних 

документів в Апараті мають складати такі документи: 

• Стратегічний план діяльності Апарату; 

• Звіт за наслідками виконання Стратегічного плану діяльності 

Апарату; 

• Стратегічні плани діяльності структурних підрозділів Апарату; 

• Звіти за наслідками виконання Стратегічних планів діяльності 

структурних підрозділів Апарату. 

За результатами проведеного функціонального аналізу діяльності 

Апарату та проведеної в червні 2020 року стратегічної сесії з представниками 

Апарату, міжнародними та вітчизняними експертами були підготовлені 

рекомендації щодо перспективних напрямків стратегічного планування 

діяльності Апарат, які, зокрема, включали проєкт Стратегічного плану 

діяльності Апарату Верховної Ради України на 2021–2024 роки (див. 

Додаток 12). 

Розробка зазначеного Стратегічного плану також була направлена на 

виконання Плану основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року, 

затвердженого розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України 

від 20 лютого 2020 року № 358-к, а також враховувала концептуальні 

положення Постанови 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», якою Рекомендації Місії Європейського Парламенту визнані 

основою для внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності 

Верховної Ради України та результати Звіту за наслідками проведення 

функціонального аналізу (обстеження) Апарату. 

У першу чергу, проєкт Стратегічного плану має визначати ключові 

елементи планування, які задають загальний розвитку Апарату — це бачення, 

місія та цінності Апарату. 
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Бачення довгострокового розвитку Апарату полягає в забезпеченні 

якісними послугами народних депутатів України, ефективного 

функціонування Верховної Ради України та високого рівня довіри громадян 

до Парламенту. 

Місія Апарату полягає в забезпеченні необхідної підтримки для 

виконання представницької, законодавчої та контрольної функцій Верховної 

Ради України з метою розвитку парламентаризму в Україні. 

Ціннісними характеристиками, які повинні спрямовувати діяльність 

Апарату, його посадових осіб пропонується визначити: 

 Професіоналізм — компетентне, об’єктивне й неупереджене 

виконання працівником Апарату посадових обов’язків, постійне підвищення 

рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою 

та прагнення до вільного володіння однією з іноземних мов, яка є офіційною 

мовою Ради Європи; 

 Співпраця та комунікація — обмін інформацією, досвідом, знаннями, 

результатами діяльності серед працівників Апарату, керівництвом Апарату та 

іншими працівниками; 

 Доброчесність — спрямованість дій працівника Апарату на захист 

публічних інтересів та відмова від превалювання приватного інтересу під час 

виконання посадових обов’язків; 

 Ефективність — раціональне і результативне використання 

працівниками Апарату свого робочого часу, інших ресурсів під час виконання 

посадових обов’язків; 

  Політична неупередженість — недопущення впливу політичних 

поглядів на дії та рішення працівників Апарату, а також утримання від 

демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних 

політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків. 

Основним блоком Стратегічного плану є визначений, у першу чергу, 

представниками Апарату комплекс стратегічних цілей та завдань, які їх 

розкривають та уточнюють. Так, з урахуванням стану розвитку Апарату та 
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актуальних тенденцій розвитку сучасних парламентських апаратів 

пропонується зосередити Стратегічний план на виконанні таких стратегічних 

цілей: 

1. Удосконалення структури Апарату, покращення внутрішніх процедур 

і процесів, розбудова його кадрового потенціалу та удосконалення системи 

управління людськими ресурсами. 

2. Забезпечення якісного аналітично-дослідницького та інформаційно-

технологічного супроводу законодавчого процесу у Верховній Раді України, з 

метою підвищення якості законопроєктів, що вносяться на розгляд Верховної 

Ради України. 

3. Сприяння посиленню ефективності парламентського контролю за 

впровадженням прийнятих законів та за діяльністю органів виконавчої влади. 

4. Забезпечення відкритості Верховної Ради України та її Апарату, 

розвиток електронного парламентаризму, забезпечення ефективної взаємодії з 

громадянами, сприяння підвищенню рівня довіри громадян до Верховної Ради 

України. 

Як уже було зазначено, Стратегічний план діяльності Апарату сам по 

собі не може забезпечити досягнення визначених ним цілей. З цією метою на 

основі стратегічного плану діяльності повинен бути розроблений план заходів 

з його реалізації, який визначає конкретні завдання та заходи, спрямовані на 

досягнення стратегічних цілей, показники виконання, строки виконання та 

структурні підрозділи Апарату, відповідальні за їх виконання. 

Таким чином, план заходів представляє собою детальну дорожню карту 

щодо досягнення бачення стратегічного розвитку Апарату і план з розподілу 

інституційних ресурсів на цьому шляху. 

У рамках проведеної роботи Апаратом спільно з експертами Офісу 

парламентської реформи був підготовлений проєкт Плану заходів з виконання 

Стратегічного плану діяльності Апарату Верховної Ради України на  

2021–2022 роки (Додаток 13). 
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Зокрема, вказаний План заходів для досягнення стратегічної цілі 

«Удосконалення структури Апарату, покращення внутрішніх процедур і 

процесів, розбудова його кадрового потенціалу та вдосконалення системи 

управління людськими ресурсами» передбачає здійснення 16 завдань та 

заходів, які розподілені між структурними підрозділами Апарату 

(див. таблицю нижче). 

У свою чергу, стратегічна ціль «Забезпечення якісного аналітично-

дослідницького та інформаційно-технологічного супроводу законодавчого 

процесу у Верховній Раді України, з метою підвищення якості законопроєктів, 

що вносяться на розгляд Верховної Ради України» передбачає 6 завдань та 

заходів, стратегічна ціль «Сприяння посиленню ефективності 

парламентського контролю за впровадженням ухвалених законів та за 

діяльність органів виконавчої влади» — 2 завдання, а «Забезпечення 

відкритості Верховної Ради України та її Апарату, розвиток електронного 

парламентаризму, забезпечення ефективної взаємодії з громадянами, 

сприяння підвищенню рівня довіри громадян до Верховної Ради України» — 

7 завдань. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ IV 

 

Упровадження стратегічного планування в Апараті Верховної Ради 

України визначено одним із пріоритетних Заходів з реалізації рекомендацій 

щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності 

Верховної Ради України, затверджених Постановою Верховної Ради України 

від 17 березня 2016 року № 1035-VIII, якою Рекомендації Місії Європейського 

Парламенту визнані основою для внутрішньої реформи та підвищення 

інституційної спроможності Верховної Ради України, а також Звіту за 

наслідками проведення функціонального аналізу (обстеження) Апарату, який 

проводився в 2020 році за сприяння й підтримки проєкту ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи та експертів Офісу парламентської реформи, і 

відповідає найкращому досвіду парламентів зарубіжних країн у сфері 

стратегічного планування. Крім того, розробка та затвердження Стратегічного 

плану діяльності Апарату передбачено Планом основних заходів на 2020 рік з 

реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради 

України до 2022 року, затвердженим розпорядженням Керівника Апарату 

Верховної Ради України від 20 лютого 2020 року № 358-к. 

Слід зазначити, що в Апараті вже були розроблені та затверджені 

Стратегія електронного парламентаризму, Стратегія розбудови кадрового 

потенціалу, Комунікаційна стратегія та Антикорупційна програма, але 

відсутність єдиного системного стратегічного документу не дозволяє Апарату 

в повній мірі використати переваги цього механізму. Актуальність питання 

полягає також у тому, що оптимізація й удосконалення внутрішніх процесів та 

взаємодія окремих структурних підрозділів Апарату навряд чи матимуть 

оптимальний ефект, якщо вони не здійснюватимуться в переосмисленому 

стратегічному контексті та в рамках оновлення корпоративної (організаційної) 

культури. У зв’язку з цим пропонується невідкладно розробити та узгодити 

стратегічний план діяльності Апарату. Такий підхід необхідний для 
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забезпечення розуміння та усвідомлення існуючими розрізненими 

структурними підрозділами потреби в модернізації та проведенні реформи, а 

також для забезпечення чіткого та узгодженого бачення напряму руху. 

Стратегічне планування в Апараті впроваджується з метою 

використання сучасних інструментів в організації роботи та забезпечення 

ефективного процесу трансформації структури і процесів усередині Апарату, 

що сприятиме розвитку парламентаризму в Україні й забезпечить діяльність 

Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади на якісно 

новому рівні. Таким чином, Стратегічний план має дозволити визначити 

бачення та місії довгострокового розвитку Апарату, його перетворення на 

реалістичні цілі та завдання, визначити нові можливості та підходи в 

організації роботи в Апараті, підвищити ефективність використання наявних 

ресурсів. Одночасно рекомендується розрахувати Стратегічний план на період 

роботи Верховної Ради України IX скликання, і визначені ним цілі мають бути 

досягнуті до завершення строку її повноважень у 2024 році. 

Упровадження Стратегічного плану здійснюється через виконання 

відповідних щорічних планів заходів із визначенням у них конкретних 

завдань, показників та строків їх реалізації, а також структурних підрозділів та 

посадових осіб Апарату, які відповідальні за їх виконання. 

Упровадження стратегічного планування в Апараті потребує 

адміністрування цього процесу на найвищому рівні керівництва Апарату. 

Разом з тим, залучення керівників ключових структурних підрозділів Апарату 

до управління процесом стратегічного планування дозволило б створити 

умови для колегіального обговорення стратегічних документів та їх 

схвалення. Ідеальний варіант, коли організація стратегічного планування в 

Апараті та контроль за виконанням стратегічного плану діяльності 

здійснюється Керівником Апарату в рамках системи колективного лідерства, 

яка дозволить забезпечити участь у цьому процесі широкого кола зацікавлених 

суб’єктів, а також незалежних експертів. 
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РОЗДІЛ V. 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 

СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

5.1. Правові рамки організації системи навчання та професійного 

розвитку державних службовців на загальнодержавному рівні 

Здійснення в Україні структурних реформ, зокрема державного 

управління та державної служби, вимагає високого рівня професійної 

компетентності та професійного розвитку державних службовців як 

невід’ємних складових управління людськими ресурсами у сфері державної 

служби. 

Відповідно до «Принципів державного управління», розроблених 

програмою SIGMA спільно з Європейською Комісією, в умовах управління 

людськими ресурсами на державній службі має бути забезпечено професійний 

розвиток державних службовців, що включає регулярне навчання, 

справедливе оцінювання службової діяльності й мобільність та підвищення по 

службі на основі об’єктивних і прозорих критеріїв та заслуг. 

Швидкість змін, які відбуваються в системі державного управління, 

вимагає існування гнучкої й дієвої системи професійного навчання державних 

службовців. І навпаки, ефективність та результативність змін залежатиме від 

якості підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, які 

здатні виконувати владні повноваження в нових умовах. Досягнення 

пріоритетних завдань реформи державного управління та державної служби 

не в останню чергу залежить від модернізації та розбудови з урахуванням 

найкращих національних та світових практик і стандартів усіх складових 

сучасної системи професійного навчання державних службовців, 

зорієнтованої на їхній розвиток та кар’єрне зростання, здатної підвищувати 

якість роботи керівної управлінської ланки. Крім того, професійне навчання 
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державних службовців розглядається як одне з першочергових завдань, без 

вирішення якого неможливо забезпечити ефективність публічного управління, 

зробити реальним входження України до спільноти європейських держав. 

З ухваленням нового Закону України «Про державну службу» наша 

держава стала на шлях формування нової парадигми державно-службових 

відносин, їх соціального призначення та суспільного сприйняття. Зважаючи на 

важливість реалізації зазначених реформ, питання розбудови системи 

професійного навчання знайшло своє відображення у стратегічних та 

програмних документах розвитку країни. Зокрема, Стратегією реформування 

державного управління України на період до 2021 року, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474 

(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2018 року № 1102), одним із пріоритетів реформування державної служби та 

управління людськими ресурсами в державних органах визначено 

реформування системи професійного навчання державних службовців. 

На виконання Стратегії реформування державного управління 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 974 

схвалено Концепцію реформування системи професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад (далі — Концепція реформування системи 

професійного навчання). Реалізація Концепції реформування системи 

професійного навчання має на меті визначення стратегічних напрямів, 

механізмів та строків формування сучасної ефективної системи професійного 

навчання, яка забезпечить підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їхніх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад, буде зорієнтована на потреби особистості у 

професійному розвитку протягом усього життя та сприятиме впровадженню 

принципів належного врядування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80#Text


 

184 
 

Безумовно, впровадження нового законодавства з питань державної 

служби спричинило докорінні зміни в розумінні, власне, сутності 

професійного навчання. Відповідно до Закону України «Про державну 

службу», професійне навчання — це набуття і вдосконалення професійних 

знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень їхньої професійної 

кваліфікації для професійної діяльності. Водночас професійний розвиток — це 

безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та 

професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і 

компетентностей. 

Питання професійного навчання державних службовців визначено 

положеннями Закону України «Про державну службу», відповідно до статей 7 

та 8 якого державний службовець зобов’язаний постійно підвищувати рівень 

своєї професійної компетентності та має право на професійне навчання і 

просування по службі з урахуванням професійної компетентності. У частині 

першій статті 48 зазначеного Закону встановлено, що державним службовцям 

створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності 

шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. Професійне 

навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему 

підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема 

в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому 

законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях 

незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у 

тому числі за кордоном. 

Національне законодавство збагатилося новими, принципово 

важливими нормативно-правовими актами у сфері професійного навчання, 

суттєво змінилися вимоги до якості навчання тощо. 

Зокрема, на виконання статті 48 Закону 6 лютого 2019 року постановою 

Кабінету Міністрів України № 106 затверджено Положення про систему 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text
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адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад (далі — Положення), яким 

визначено організаційні засади функціонування системи професійного 

навчання. Положення спрямоване на вдосконалення системи професійного 

навчання, закріплення основних принципів функціонування системи 

професійного навчання51 та її інституційної структури52. 

Учасники професійного навчання можуть реалізовувати своє право на 

професійне навчання через: 

- підготовку — успішне виконання учасниками професійного 

навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для 

присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, 

необхідними для професійної діяльності на державній службі та службі в 

органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування»; 

- підвищення кваліфікації — набуття учасниками професійного 

навчання нових та / або вдосконалення раніше набутих компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань; 

- стажування — набуття учасниками професійного навчання 

практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності 

або галузі знань; 

- самоосвіту — самоорганізоване здобуття учасниками 

професійного навчання певних компетентностей, зокрема під час 

                                                           
51 Система професійного навчання базується на таких принципах: обов’язковості та безперервності 
професійного навчання протягом проходження державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування тощо; цілеспрямованості, прогностичності та випереджувальному характері; інноваційності 
та практичної спрямованості; індивідуалізації та диференціації підходів до навчання; відкритості та 
академічної доброчесності; наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи; 
гарантованості фінансування професійного навчання. 
52 Інституційна структура системи професійного навчання включає замовників освітніх послуг у сфері 
професійного навчання; суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів); 
саморегулівні професійні об’єднання (професійні асоціації, професійні мережі) суб’єктів надання освітніх 
послуг у сфері професійного навчання (провайдерів). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text
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повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, дозвіллям. 

У Положенні містяться норми щодо нарахування за результатами 

професійного навчання державних службовців кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС), які 

підлягають обліку службою управління персоналом. Крім того, відповідно до 

Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, 

затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної 

служби (далі — НАДС) від 12 грудня 2019 року № 226-19 та зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 року за № 1288/34259, 

нарахування кредитів ЄКТС здійснюється за результатами навчання за 

програмами підвищення кваліфікації та участі в заходах з обміну досвідом в 

Україні та за кордоном, визнаних (підтверджених) у встановленому НАДС 

порядку відповідно до пункту 17 Положення, а також за результатами 

стажування в Україні та за кордоном. 

Крім Положення, не менш важливим є блок нормативно-правових актів 

з питання розміщення державного замовлення на підготовку магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» та порядку конкурсного відбору 

виконавців відповідного державного замовлення. 

Значне коло питань врегульовано наказами НАДС, а саме: 

- Порядок стажування державних службовців, затверджений 

наказом НАДС від 03 березня 2016 року № 48, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 23 березня 2016 року за № 439/28569); 

- Вимоги до змісту і структури програм підвищення кваліфікації 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад, затверджені наказом НАДС від 10 жовтня 2019 року 

№ 185-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 листопада 

2019 року за № 1159/34130); 
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- Порядок організації підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затверджений 

наказом НАДС від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України від 02 січня 2020 року за № 5/34288) та ін. 

Крім того, з метою розроблення якісних проєктів нормативно-правових 

актів у сфері професійного навчання наказом НАДС від 30 травня 2018 року 

№ 118 створено консультативно-дорадчий орган — Координаційну раду з 

питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному 

агентстві України з питань державної служби. 

Незважаючи на попередньо висвітлені досягнення у сфері організації 

професійного навчання державних службовців України, існуюча нормативно-

правова база у сфері професійного навчання потребує вдосконалення, зокрема, 

ухвалення низки нових актів законодавства, у тому числі згідно з Планом 

заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного 

навчання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 342-р, і приведення чинних актів у відповідність із 

вимогами постанови Уряду від 6 лютого 2019 року № 106 тощо, що сприятиме 

комплексному реформуванню системи професійного навчання в Україні. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D1%80#Text
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5.2. Особливості організації процесу підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України 

 

Підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців — важливий напрямок, без якого вдосконалення системи 

державного управління є неможливим у цілому. 

Поняття професійного розвитку державних службовців прийнято 

розглядати ширше, ніж поняття підвищення рівня професійної 

компетентності, адже останнє, як правило, є складовою частиною 

професійного розвитку. На практиці різниця між цими поняттями зазвичай є 

умовною: і підвищення рівня професійної компетентності, і професійний 

розвиток спрямовані на реалізацію однієї мети — сприяти більш якісному 

виконанню державними службовцями покладених на них обов’язків. 

На державних службовців Апарату поширюється дія нормативно-

правових актів, що регулюють процес організації професійного навчання 

державних службовців на загальнодержавному рівні. Разом з тим, підвищення 

рівня професійної компетентності в Апараті забезпечується відповідно до 

Положення про Апарат Верховної Ради України, затвердженого 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 року 

№ 76953, Професійної програми підвищення кваліфікації державних 

службовців Апарату Верховної Ради України в галузі знань «Публічне 

управління і адміністрування», погодженої першим заступником Керівника 

Апарату — керуючим справами у 2018 році, та Положення про систему 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату 

Верховної Ради України, затвердженого розпорядженням Першого заступника 

                                                           
53 Відповідно до Положення про Апарат Верховної Ради України у сфері організаційного забезпечення 

діяльності Верховної Ради України Апарат організовує систему навчання, стажування та підвищення 
кваліфікації народних депутатів України і працівників Апарату, забезпечує взаємодію із закладами освіти та 
науки. Крім того, Керівник Апарату здійснює загальне керівництво щодо добору й розстановки кадрів в 
Апараті, формування кадрового резерву, організації навчання та підвищення кваліфікації працівників Апарату. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3#Text
http://vrkadry.rada.gov.ua/uploads/documents/30047.pdf
http://vrkadry.rada.gov.ua/uploads/documents/30047.pdf
http://vrkadry.rada.gov.ua/uploads/documents/30047.pdf
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Керівника Апарату Верховної Ради України від 24 травня 2018 року № 708-к 

(далі — Положення). 

Положення визначає особливості підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату з урахуванням специфіки 

роботи Верховної Ради України та може застосовуватись до інших працівників 

Апарату (працівників патронатної служби та працівників, які виконують 

функції з обслуговування) у частині, що не суперечить чинному законодавству 

України. 

В умовах реалізації парламентської реформи та відповідно до Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу Апарату до 2022 року пріоритетним 

завданням постає осучаснення управлінської парадигми у сфері реалізації 

кадрової політики, вироблення моделі безперервної, сталої, дієвої роботи з 

персоналом, упровадження нових кадрових практик та інформаційних 

технологій у діяльність Апарату. У цьому контексті пріоритетними напрямами 

реалізації Стратегії є: 

- утворення умов для планування кар’єрного зростання, 

професійного розвитку працівників Апарату — безперервного, свідомого, 

цілеспрямованого процесу особистісного та професійного зростання, що 

ґрунтується на інтеграції знань, умінь і компетентностей; 

- удосконалення системи професійного навчання працівників 

Апарату з метою задоволення потреб Верховної Ради України у 

високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня їхньої 

професійної компетентності шляхом формування й розвитку віртуального 

освітнього середовища через реалізацію їхнього права на підготовку, 

підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіту на базі сучасних 

комунікаційних сервісів освітнього призначення. 

Основними завданнями у сфері професійного навчання, які потребують 

невідкладного вирішення, визначено такі: 

1) утворення сучасного парламентського навчально-тренінгового 

центру для забезпечення мобільної та гнучкої системи професійного навчання 
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працівників Апарату шляхом професійної підготовки, підвищення 

кваліфікації, стажування та самоосвіти з наданням права укладання договорів 

із громадськими організаціями, закладами вищої освіти та іншими суб’єктами 

надання освітніх послуг; 

2) удосконалення Положення про систему підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців Апарату з урахуванням 

досвіду Європейського Парламенту та найкращих практик національних 

парламентів держав-членів Європейського Союзу; 

3) розроблення спеціальних професійних та короткострокових програм 

підвищення кваліфікації працівників Апарату на основі уніфікації форм і 

методів навчання та з урахуванням особливостей роботи Верховної Ради 

України та її Апарату; 

4) удосконалення освітньо-професійних програм за напрямом 

підготовки магістрів «Парламентаризм» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», набуття практичних навичок під час 

стажування в Апараті; 

5) проведення заходів у рамках реалізації міжнародних проєктів та 

програм щодо підвищення кваліфікації працівників Апарату, у тому числі у 

співпраці з відповідними громадськими організаціями; 

6) збільшення заходів щодо поглиблення знань та підвищення рівня 

володіння працівниками Апарату іноземними мовами, зокрема з урахуванням 

євроінтеграційних процесів; 

7) проведення на постійній основі аналізу потреб у професійному 

навчанні працівників Апарату; 

8) організація розробки та проведення моніторингу виконання 

індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Апарату. 

Таким чином, організація навчання та підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату забезпечуються в порядку, 

передбаченому чинним законодавством з питань державної служби, яке 



 

191 
 

підлягає системному оновленню з урахуванням специфіки діяльності єдиного 

органу законодавчої влади України та його Апарату відповідно до досвіду 

держав-членів Європейського Союзу та інших зарубіжних країн. Разом з тим, 

питання забезпечення професійного навчання інших категорій 

парламентських стейкхолдерів потребує вдосконалення відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
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5.3. Організаційне забезпечення системи професійного розвитку 

основних категорій парламентських стейкхолдерів 

 

На сьогодні (зокрема, після проведення позачергових виборів народних 

депутатів Верховної Ради України, що відбулися 21 липня 2019 року) 

актуалізувалось питання щодо модернізації системи навчання, насамперед для 

таких ключових груп: народні депутати України; помічники-консультанти 

народних депутатів України; працівники Апарату Верховної Ради України. 

Апаратом здійснюються комплексні заходи щодо розвитку співпраці з 

усіма можливими партнерами у сфері організації навчання та професійного 

розвитку — як національними (Національне агентство України з питань 

державної служби, Українська школа урядування, Дипломатична академія 

України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ 

України, Київський національний торгово-економічний університет тощо), 

так і міжнародними (насамперед, Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської 

реформи, проєкт USAID РАДА, Програма професійної підготовки 

Україна-НАТО та ін.). 

Водночас організація та координація підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату та інших категорій 

парламентських стейкхолдерів здійснюється Управлінням кадрів, Головним 

організаційним управлінням Апарату, Інститутом законодавства Верховної 

Ради України тощо. 

Зокрема, відповідно до положення про Управління кадрів Апарату, 

затвердженого розпорядження першого заступника Керівника Апарату 

від 29 грудня 2018 року № 1935-к, одним з основних завдань Управління 

визначено прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар’єри, підвищення рівня їхньої професійної компетентності. 

Відповідно до покладених на нього завдань, Управління узагальнює потреби 

державних службовців Апарату в підготовці та підвищенні кваліфікації, 
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організовує проведення навчань персоналу (більш детальну інформацію щодо 

проведення заходів з професійного розвитку працівників Апарату, у тому 

числі в рамках реалізації міжнародних проєктів та програм, буде наведено в 

пункті 3 цього розділу). 

Водночас серед основних завдань Головного організаційного управління 

Апарату (відповідно до положення, затвердженого розпорядженням першого 

заступника Керівника Апарату від 20 червня 2019 року № 917-к) визначено 

підготовку та оформлення за дорученням Верховної Ради України та Апарату 

проєктів постанов з питань організації роботи Верховної Ради України та 

порядку денного чергової сесії. Головне управління на виконання основних 

завдань формує графіки семінарів, стажувань народних депутатів України та 

працівників Апарату, які проводяться за підтримки проєктів міжнародної 

технічної допомоги. 

Починаючи з 2020 року, Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

долучився до реалізації навчальних заходів, здійснюючи інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення. Зокрема, відповідно до 

графіка семінарів і стажувань народних депутатів України та працівників 

Апарату на період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України 

від 31 серпня 2020 року № 273, протягом вересня 2020 року — січня 2021 року 

за підтримки Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи було 

організовано 15 навчальних заходів за участі працівників секретаріатів 

Комітетів, структурних підрозділів Апарату, народних депутатів та їхніх 

помічників-консультантів. Відповідно до графіка семінарів і стажувань 

народних депутатів України та працівників Апарату на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого розпорядженням 

Голови Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року № 29, протягом 

лютого — липня 2021 року організовано 17 навчальних заходів для 

працівників Апарату. 
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Відповідно до Положення про Інститут законодавства Верховної Ради 

України та його структури, затвердженого розпорядженням Голови Верховної 

Ради України 4 серпня 2003 року № 770, одним з основних завдань Інституту 

є надання науково-методологічної та освітньої допомоги народним депутатам 

України, працівникам Апарату у здійсненні ними законодавчих та 

нормотворчих повноважень, зокрема Інститут сприяє підвищенню 

професіоналізму народних депутатів України, представників Апарату з 

актуальних питань законотворчої та нормотворчої діяльності. 

Протягом жовтня — грудня 2020 року Українською школою 

законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України забезпечено 

підвищення кваліфікації основних парламентських стейкхолдерів за освітньо-

професійною програмою «Публічне управління та адміністрування». За 

результатами реалізації навчальної діяльності понад 200 слухачів пройшли 

спеціалізовані навчальні курси та отримали свідоцтва про підвищення 

кваліфікації (державного зразка). 

Крім того, за сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

протягом 2021 року було успішно впроваджено навчальну програму 

підвищення кваліфікації учасників законотворчого процесу за магістерською 

програмою «Парламентаризм, місцеве самоврядування та децентралізація» з 

метою ознайомлення учасників навчання зі специфікою державного 

будівництва та місцевого самоврядування в Україні у контексті 

конституційної реформи, розкриття конституційно-правових засад 

державного ладу України, зокрема щодо формування системи і гарантій 

органів місцевого самоврядування, висвітлення історії, теорії, методології і 

міжнародних стандартів місцевого самоврядування, а також вивчення 

матеріально-фінансових основ місцевого самоврядування54. 

                                                           
54 За участі понад 240 учасників (депутатів усіх рівнів, їхніх помічників, працівників Апарату Верховної Ради 
тощо). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770/03-%D1%80%D0%B3#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770/03-%D1%80%D0%B3#Text
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Разом з тим, у 2020 році було розроблено 14 спеціальних навчальних 

курсів з підвищення рівня володіння англійською мовою55. 

З огляду на те, що питанням організації навчання і професійного 

розвитку державних службовців Апарату та інших категорій парламентських 

стейкхолдерів займаються три вищезазначені структури, а також з метою 

оптимізації спільних зусиль, інституціоналізації та посилення роботи в цьому 

напрямі, доцільно утворити єдиний Парламентський навчально-тренінговий 

центр (далі — Парламентський центр). 

Варто зазначити, що у 2019 році спільною керівною радою Програми 

професійної підготовки Україна-НАТО підтримано проєкт щодо створення 

при Апараті Верховної Ради України інформаційно-тренінгового центру та 

розпочато відповідну роботу. 

Крім того, відповідно до рекомендацій, підготовлених за результатами 

функціонального аналізу (обстеження) Апарату, підвищення доступності та 

координації професійного навчання за рахунок пріоритетності академічних 

даних, шляхом створення нового Парламентського центру для забезпечення 

такої культури навчання, визначено одним із стратегічних напрямів, що на 

сьогодні відсутні в Апараті, проте є бажаними та потребують невідкладного 

вирішення. 

Також серед іншого окреслено такі пропозиції: 

- навчальними планами та розширенням можливостей Апарату має 

централізовано займатися новий Парламентський центр. Цей процес повинен 

розпочатися з проведення ретельного аналізу навчальних потреб працівників 

Апарату; 

- Апарат повинен перейти від мови підготовки та академічних 

успіхів на мову цільового навчання та здійснювати оцінку всієї навчальної 

діяльності в розрізі її ефективності. 

                                                           
55 У навчальних заходах з вивчення англійської мови взяли участь понад 500 працівників Апарату 
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Таким чином, Планом основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України 

до 2022 року передбачено утворення у структурі Апарату Парламентського 

центру для організації професійного навчання працівників Апарату та інших 

категорій парламентських стейкхолдерів. 

Утворення Парламентського центру сприятиме організації ефективного 

та системного навчального процесу (у тому числі дистанційного), дозволить 

здійснювати підготовку й опрацьовувати навчальні та методичні матеріали, 

розробляти спеціальні навчальні програми та курси, які враховуватимуть 

особливості роботи Верховної Ради України та Апарату, а також забезпечить 

безперервний процес удосконалення та підвищення рівня професійних знань 

усіх заінтересованих сторін. 

Серед основних завдань Парламентського центру можна виокремити 

такі: 

- вивчення разом з Управлінням кадрів Апарату навчальних потреб 

згаданих основних ключових груп (у співпраці з іншими структурними 

підрозділами Апарату), у тому числі онлайн; 

- планування разом з Управлінням кадрів Апарату навчальної 

діяльності (у співпраці з іншими структурними підрозділами Апарату та 

партнерськими організаціями); 

- забезпечення безперервного навчання персоналу Верховної Ради 

України та Апарату; 

- проведення навчальних заходів (із використанням нових 

можливостей (сучасний офіс та технічне обладнання) та сучасних 

інноваційних технологій організації навчання), а також методичне та 

організаційне забезпечення навчального процесу; 

- формування та розвиток навчально-практичної бібліотеки, 

розробка та впровадження дистанційного навчання та нових навчальних 

програм та курсів (зокрема в онлайн форматі); 
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- підготовка спеціальних навчальних програм та курсів з 

урахуванням особливостей роботи Верховної Ради України та Апарату; 

- розробка та опрацювання навчальних і методичних матеріалів; 

- підготовка та утримання / супроводження інтерактивної бази 

викладачів і тренерів; 

- розробка та супроводження навчальної онлайн платформи 

(навчального порталу) Верховної Ради України; 

- забезпечення розроблення спеціальних професійних і 

короткострокових програм підвищення кваліфікації працівників Апарату на 

основі уніфікації форм і методів навчання та з урахуванням особливостей 

роботи Верховної Ради України та її Апарату; 

- утворення комісії (із залученням провідних науковців з питань 

парламентаризму та парламентської діяльності) з метою незалежного 

оцінювання якості знань, умінь та навичок працівників Апарату, які виявляють 

бажання підтвердити свою кваліфікацію, набуту шляхом самоосвіти. 

З огляду на викладене, система професійного навчання в Апараті має 

забезпечувати постійне підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Апарату, у тому числі вперше призначених на посаду 

державної служби, працівників патронатної служби та працівників, які 

виконують функції з обслуговування, організацію навчання відповідно до 

індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності / 

професійного розвитку державних службовців Апарату, а також проведення 

адаптаційних курсів підвищення професійного рівня народних депутатів 

України, їхніх помічників-консультантів тощо. 

Як зазначалося вище, правове регулювання основних засад 

професійного розвитку державних службовців Апарату здійснюється 

відповідно до діючого законодавства з питань державної служби. Водночас 

законодавчі норми, які б чітко регламентували питання порядку професійного 

навчання інших категорій парламентських стейкхолдерів, відсутні. Саме тому 

ухвалення внесеного на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70725
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України «Про парламентську службу» (реєстр. № 4530 від 21 грудня 

2020 року) сприятиме вирішенню питання підвищення рівня професійної 

компетентності парламентських службовців56. 

Крім того, необхідним є розроблення та затвердження в установленому 

порядку процедури організації професійного навчання народних депутатів 

України та їхніх помічників-консультантів, а також внесення відповідних змін 

(уточнень) до Закону України «Про статус народного депутата України» від 

17 листопада 1992 року № 2790-XII у частині забезпечення народному 

депутату України умов для підвищення професійного рівня, а також до 

Положення про помічника-консультанта народного депутата України, 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року 

№ 379/95-ВР. 

Таким чином, з метою подальшого розвитку та підвищення 

ефективності професійного навчання державних службовців Апарату та інших 

категорій парламентських стейкхолдерів доцільно утворити у структурі 

Апарату Парламентський центр, а також розробити та узгодити порядок 

забезпечення професійного навчання вищезазначених учасників навчального 

процесу на законодавчому рівні. 

Разом з тим, з метою створення й забезпечення ефективного 

функціонування сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного 

навчання з розвинутою інфраструктурою, дієвим управлінням і належним 

ресурсним потенціалом, пропонується у подальшій роботі враховувати 

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на тему: «Професійне навчання публічних службовців: 

європейський досвід та перспективи для України», схвалені рішенням 

                                                           
56 Парламентський службовець — громадянин України, який займає посаду державної служби, патронатної 
служби або виконує функції з обслуговування в Апараті Верховної Ради України, одержує заробітну плату за 
рахунок коштів державного бюджету та виконує встановлені для цієї посади функції, пов’язані із 
забезпеченням діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та депутатських 
фракцій (депутатських груп). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70725
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/95-%D0%B2%D1%80#Text
http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42643.pdf
http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42643.pdf
http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42643.pdf
http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42643.pdf
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Комітету за результатами проведених 26 квітня 2021 року комітетських 

слухань. 
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5.4. Сучасні інструменти та технології для організації навчання та 

професійного розвитку парламентських стейкхолдерів 

 

В умовах постійних змін у світі, глобальних викликів та загроз 

парламентським службовцям та іншим категоріям основних парламентських 

стейкхолдерів (для забезпечення ефективного виконання посадових 

обов’язків) необхідно пристосовуватися до сучасного поступу технологій та 

інновацій, максимально швидко впроваджувати дієві технологічні 

нововведення та підходи. 

Ефективне реагування на зміни можливе завдяки професійній публічній 

службі, озброєній відповідними до вимог часу знаннями, уміннями та 

навичками. Таким чином, одним із найважливіших стратегічних завдань для 

публічної служби сьогодні є заохочення навчання, підвищення рівня 

професійної компетентності, вдосконалення існуючих і нових знань 

державних службовців. Система підвищення рівня професійної компетенції 

потребує постійного вдосконалення, що обумовлює необхідність 

систематичної адаптації та оновлення портфоліо навчальних програм у 

відповідності до змін у суспільстві, а також використання гнучких підходів у 

рамках організації навчального процесу. 

Відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва 

та розвитку (далі — ОЕСР), з метою організації ефективної системи навчання 

та підвищення рівня професійної компетентності службовців органів 

публічного врядування необхідно: 

- встановити механізми визначення й регулярного перегляду 

навчальних курсів і програм підвищення рівня професійної компетентності, 

обов’язкових для всіх службовців установи; 

- сприяти розробці та використанню працівниками періодичних 

планів особистого розвитку з урахуванням результативності їхньої роботи й 

організаційних потреб установи. 
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- проводити регулярні консультації з внутрішніми та зовнішніми 

заінтересованими сторонами як невід’ємну частину процесу розробки 

навчальних планів щодо прогалин у знаннях та навичках публічних 

службовців і пріоритетів навчання та підвищення рівня їхньої професійної 

компетентності. 

- затвердити систематичні і всебічні процедури щодо уточнення 

поточних і потенційних пріоритетів урядової діяльності, а також світових 

тенденцій з метою врахування їх при розробці планів навчання та підвищення 

рівня професійної компетентності публічних службовців. 

- проводити періодичне оцінювання впровадження інноваційних 

методик у навчання й підвищення рівня професійної компетентності 

публічних службовців включно з використанням соціальних мереж та інших 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

- посилити співпрацю з науковою спільнотою з метою періодичного 

оновлення як переліку навчальних курсів, так і їх внутрішнього наповнення в 

контексті пріоритетів Уряду та новітніх соціально-економічних і політичних 

тенденцій. 

- розширити всебічну оцінку навчальних програм з точки зору їх 

ефективності і досягнення позитивних результатів; особливу увагу варто 

звернути на вплив навчальних програм на ефективність і результативність 

роботи службовців та організації в цілому. 

- обговорити доцільність використання альтернативних методів 

оцінки з метою розширення обсягу й різноманітності програмної оцінки; 

розширити використання незалежного оцінювання. 

З огляду на теперішні зміни у використанні програмного забезпечення 

для онлайн комунікації (у зв’язку з поширенням коронавірусної пандемії 

COVID-19), з метою організації навчання та професійного розвитку публічних 

службовців спостерігається поєднання онлайн та офлайн форм навчання. Ще 

кілька років тому дослідження в країнах ОЕСР показували, що більше 

половини публічних службовців в урядових органах надають перевагу 
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традиційній аудиторній методології викладання (тренінги і презентації), 

командній роботі (робочі групи) і навчальним візитам. Онлайнові навчальні 

курси, відведені для самостійного опрацювання (самонавчання), 

використовували близько 40% урядових органів. Станом на сьогодні у світі 

спостерігається зростаюча тенденція використання концепції «змішаного 

навчання» (англ. «blended learning»), що передбачає поєднання аудиторної 

методології навчання із самостійним дистанційним навчанням у різних 

пропорціях. 

Система підвищення рівня професійної компетентності в Апараті 

зазнала суттєвих змін і, попри це, усе ще перебуває на етапі вдосконалення. 

У рамках виконання Плану основних заходів на 2020 рік з реалізації 

Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату до 2022 року у сфері 

професійного розвитку працівників Апарату забезпечено реалізацію таких 

завдань: 

1. За результатами проведеного Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської 

реформи оцінювання тренінгових потреб та відповідно до індивідуальних 

програм професійного розвитку визначено загальні потреби в підвищенні 

кваліфікації працівників Апарату, які були / будуть враховані при проведенні 

навчальних заходів, утворенні парламентського тренінгового центру та 

навчальної онлайн платформи, а також при розробленні нових навчальних 

тренінгових курсів з розвитку «soft skills» та «hard skills»57 державних 

службовців Апарату. 

2. Упродовж 2020 року забезпечено участь працівників Апарату у 

77 заходах з професійного розвитку, зокрема у професійних та 

                                                           
57 Soft skills (англ. «м’які навички») — непрофесійні базові соціальні навички, яким зазвичай не навчають у 
школі та в університеті, але вони, за даними міжнародних досліджень, складають до 80% успішності людини. 
Мова йде про загальні розумові здібності, здатність до логічного мислення, комунікабельність, лідерські 
навички, уміння працювати в команді, критичне мислення, тайм-менеджмент, стресостійкість та адаптивність, 
комунікаційні та організаційні здібності, орієнтація на результат тощо. 
Hard skills (англ. «жорсткі (професійні) навички») — те, що можна вивчити і що можна протестувати. 
Прикладами є вміння швидко друкувати, володіння іноземними мовами, знання мов програмування, 
математичні обчислення. Тобто будь-яку навичку можна оцінити об’єктивно. Вперше застосували цю 
термінологію в армії Сполучених Штатів Америки в середині 1960-х років. Завдяки такому розмежуванню 
вмінь та знань командувачі намагалися підвищити рівень підготовки військовослужбовців. 
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короткострокових програмах підвищення кваліфікації, вебінарах, онлайн 

семінарах тощо, організованих закладами освіти, партнерськими 

організаціями (програмами / проєктами) відповідно до окремих планів-

графіків навчання та індивідуальних програм58. Також, за наявною в 

Управлінні кадрів Апарату інформацією, працівники Апарату взяли участь у 

70 заходах шляхом самоосвіти. 

3. За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

забезпечено реалізацію заходів щодо вдосконалення процедури підвищення 

кваліфікації та покращення рівня володіння працівниками Апарату 

                                                           
58 Відповідно до планів-графіків навчання, індивідуальних програм та пропозицій керівників структурних 
підрозділів Апарату, державні службовці Апарату підвищували кваліфікацію, зокрема: 
- у Дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України за 
такими тематичними напрямами: публічна дипломатія, актуальні тенденції глобального розвитку, безпека та 
територіальна цілісність, зовнішня політика та розвідка, службовий етикет, організація і протокольний 
супровід міжнародних візитів та переговорів, цифрова дипломатія, міжнародне та гуманітарне право, 
політика стримування та оборона НАТО, переговори та прийняття рішень у міжнародній організації, зовнішня 
політика та розвідка; 
- в Інституті законодавства Верховної Ради України за професійною (сертифікатною) програмою 
підвищення кваліфікації та короткостроковими програмами «Інструменти діалогу в побудові ефективної 
команди», «Курс навчальних семінарів з міжнародного та гуманітарного права», «Європейське 
парламентське право»; 
- в Українській школі урядування за професійними програмами (дистанційна частина): «Взаємодія 
органів державної влади з громадськістю», «Цілі сталого розвитку для публічних службовців», «Навички 
медіації та діалогу для потреб публічної служби»; короткостроковими програмами: «Актуальні питання 
реалізації законодавства про державну службу», «Психологія ефективної діяльності», «Ділова українська 
мова в публічному управлінні», «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського 
правопису)», «Документ як форма писемного публічного мовлення», «Європейська інтеграція України»; 
- в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при 
Президентові України за короткостроковими програмами: «Ділова українська мова у професійній діяльності 
державних службовців», «Управління персоналом в органах публічної влади», «Політична корупція», 
«Корупція та забезпечення доброчесності»; 
- в Університеті державної фіскальної служби України при Міністерстві фінансів України за 
короткостроковими програмами: «Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах», 
«Стратегічне планування та управління місцевим розвитком»; 
- в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету за 
короткостроковою програмою «Підвищення кваліфікації новопризначених працівників Апарату Верховної 
Ради України»; 
- в Інституті економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України 
за короткостроковою програмою «Дисциплінарна відповідальність державних службовців: теорія та судова 
практика»; 
- у Державному університеті телекомунікацій за професійною програмою «Системи технічного захисту 
інформації». 
Під час здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19), працівники Апарату проходили навчання дистанційно, а також брали участь у вебінарах 
Української школи урядування. Фахівці Управління кадрів Апарату взяли участь в онлайн семінарі НАЗК з 
питань електронного декларування для народних депутатів України. 
Окрім цього, працівники Апарату постійно займаються самоосвітою шляхом проходження онлайн курсів на 
платформах Prometheus, Edera, «Дія. Цифрова освіта», Освітнього Хабу міста Києва, Відкритого Університету 
Майдану та інших. 
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іноземними мовами у відповідності зі стандартами Загальноєвропейської 

системи рівнів володіння іноземною мовою (Common European Framework of 

Reference for Languages, CEFR, рівні А1–С2), зокрема розроблено систему 

тестування для визначення рівня володіння англійської мови, «Toolkit 

(Збірник навчально-методичних матеріалів, інструментаріїв та рекомендацій з 

вивчення англійської мови) для працівників Апарату та інших парламентських 

стейкхолдерів», інші методичні матеріали. Крім того, забезпечено 

розроблення 14 тематичних навчальних онлайн курсів з розвитку спеціальних 

знань та навичок щодо підвищення рівня володіння англійською мовою, які 

розміщено на онлайн платформі Освітнього Хабу міста Києва за посиланням: 

https://eduhub.in.ua/modules/angliyska-mova 

4. На підставі здійсненого Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської 

реформи аналізу чинного законодавства України та досвіду держав-членів 

Європейського Союзу у відповідній сфері, а також з урахуванням 

рекомендацій за результатами функціонального аналізу (обстеження) Апарату 

забезпечено підготовку пропозицій щодо внесення змін до Положення про 

систему підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

Апарату (додаток 7). 

- За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи та 

відповідно до угоди з ПРООН від 10 березня 2020 року № UKR/2020/81 ТОВ 

«Академія навичок» розроблено навчальну онлайн платформу для організації 

професійного навчання працівників Апарату, що функціонує на сьогодні в 

тестовому режимі на зовнішньому хостингу за посиланням:  

http://e-learning.in.ua. Крім того, забезпечено підготовку документів, 

передбачених постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 2009 року 

№ 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які 

закуповуються та створюються на замовлення державних органів», зокрема 

технічну документацію на онлайн платформу, а також програму й методику 

випробувань онлайн платформи (із додатками). 

https://eduhub.in.ua/modules/angliyska-mova
http://e-learning.in.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2009-%D0%BF#Text
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Разом з тим, підготовлено такі матеріали та проведено такі заходи: 

- розроблено технічні інструкції користувача, HR-фахівця та 

адміністратора онлайн платформи; 

- підготовлено проєкти угоди та акта прийому-передачі онлайн 

платформи; 

- проведено навчання для працівників Апарату з управління новою 

онлайн платформою (зокрема, Управління кадрів та Управління 

комп’ютеризованих систем); 

- надано експертно-методичну допомогу Апарату щодо введення в 

експлуатацію онлайн платформи (зокрема, опрацювання окремих питань, 

консультації тощо). 

5. За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

розроблено програми нових навчальних курсів з розвитку професійних знань 

та навичок працівників Апарату з таких тем: 

1) Лідерство; 

2) Проєктний менеджмент (управління проєктами); 

3) Належне врядування; 

4) Етика та етичні стандарти в системі демократичного врядування; 

5) Аналіз публічної політики; 

6) Упровадження стандартів гендерної рівності в діяльність Апарату 

Верховної Ради України; 

7) Стратегічне планування; 

8) Розвиток внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради України; 

9) Розвиток організаційної (корпоративної) культури та розбудова 

команди в Апараті Верховної Ради України; 

10) Розвиток наставництва в Апараті Верховної Ради України; 

11) Розвиток мотивації та професійного інтелекту державних 

службовців та працівників Апарату Верховної Ради України; 

12) Тайм-менеджмент та підвищення ефективності діяльності 

державних службовців Апарату Верховної Ради України; 
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13) Парламентська реформа, інструменти підвищення ефективності 

діяльності Апарату Верховної Ради України; 

14) Парламентаризм та парламентська діяльність; 

15) Парламентський контроль; 

16) Законознавство та законотворчість. 

Крім того, відповідно до листів керівника Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України визначено перелік заінтересованих працівників 

Апарату, які виявили бажання взяти участь у згаданих навчальних курсах. За 

результатами навчання протягом жовтня 2020 року — лютого 2021 року понад 

400 державних службовців Апарату пройшли навчання, у тому числі на онлайн 

платформі Освітнього Хабу міста Києва, та отримали сертифікати про 

підвищення кваліфікації. 

6. Протягом 2020 року забезпечено організаційну підтримку проведення 

37 заходів з підвищення кваліфікації та проходження працівниками Апарату 

26 онлайн курсів у рамках реалізації міжнародних проєктів та програм (Проєкт 

ЄС-ПРООН з парламентської реформи, Програма Україна-НАТО з 

професійного розвитку, Програма USAID РАДА тощо)59. 

                                                           
59 За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН та Офісу парламентської реформи організовано такі заходи: 
- круглий стіл «Упровадження стандартів гендерної рівності в Апараті Верховної Ради України» 
(16.01.2020 року); 
- стратегічну сесію «Нові підходи та стратегічні орієнтири щодо організації навчальної діяльності для 
представників Верховної Ради України та її Апарату» (17.01.2020 року); 
- навчання з парламентської реформи, проєктного менеджменту та належного врядування для народних 
депутатів України, їхніх помічників-консультантів та працівників Апарату на базі Інституту законодавства 
Верховної Ради України (11.03.2020 року); 
- тренінг: «Що ви маєте знати про інструменти і комунікацію онлайн в 2020 році» для представників 
секретаріатів комітетів ВРУ, пресслужби, Інформаційного управління, газети «Голос України», телеканалу 
«Рада» (26.06.2020 року); 
- навчальний курс з підвищення комунікаційної спроможності комітетів Верховної Ради України (березень — 
липень 2020 року); 
- тренінг на тему: «Мистецтво презентацій: підготовка матеріалів та публічні виступи» (31.07.2020 року). 
За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН та Офісу парламентської реформи розроблені та розміщені на вебсторінці 
Освітнього хабу міста Києва навчальні дистанційні курси для працівників Апарату з таких напрямів: лідерство; 
належне врядування; проєктний менеджмент; розвиток мотивації та професійного інтелекту працівників 
Апарату Верховної Ради України; тайм-менеджмент та підвищення ефективності діяльності державних 
службовців Апарату Верховної Ради України; наставництво на державній службі; розвиток організаційної 
(корпоративної) культури та розбудова команди в Апараті Верховної Ради України; парламентаризм та 
парламентська діяльність; парламентська реформа, інструменти підвищення ефективності діяльності Апарату 
Верховної Ради України; аналіз політики; стратегічне планування; курс для новопризначених державних 
службовців Апарату; етика та етичні стандарти; розвиток внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради 

https://eduhub.in.ua/courses-proon
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7. За сприяння Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

підготовлено проєкти нормативно-правових документів щодо організації 

діяльності Координаційної ради з питань професійного навчання та розвитку 

персоналу Апарату Верховної Ради України, що функціонуватиме як 

колегіальний дорадчий орган, утворений з метою вдосконалення організації 

професійного навчання, інших видів підвищення рівня професійної 

компетентності персоналу, посилення координації науково-методичного та 

експертного забезпечення заходів щодо професійного розвитку та 

проходження державної служби в Апараті. До повноважень Координаційної 

ради пропонується віднести такі питання: 

1) розгляд питань та підготовку пропозицій щодо організації 

професійного навчання, зокрема підвищення кваліфікації, працівників на 

                                                           
України; упровадження стандартів гендерної рівності в Апараті Верховної Ради України. У 2020 році 
проведено 14 вебінарів на зазначені вище теми. 
У 2020 році було запущено дистанційні навчальні курси з вивчення англійської мови для працівників Апарату, 
а також тематичні навчальні онлайн курси за такими напрямами: Preparing international visits and work with 
the international delegations; Preparing presentations for international partners;  Business e-communication in 
English;  Non-formal business communication in English; Preparing and conducting phone business calls in English; 
Basic vocabulary of Business English; Peculiarities of Business English; Work with EU Legal Acts/ EU legislation;  
English communication within the working visits to Parliaments of the EU countries; Drafting international 
agreements (official documents). 
У рамках співпраці з Програмою Україна-НАТО з професійного розвитку відбулися: 
- 4 тематичні зустрічі працівників Апарату з представниками канадської навчальної місії UNIFIER у форматі 
«Speaking club» на теми: «Світ у 2030 році: мегатренди, за якими варто слідкувати» (28.01.2020 року); 
«Переваги та виклики професійної діяльності» (24.02.2020 року); «Переваги та виклики віддаленої роботи» 
(21.07.2020 року); «Особливості канадської та української культурних традицій» (08.09.2020 року); 
- тренінг з публічних виступів для працівників Апарату (11–12.03.2020 року); 
- 3 вебінари з питань ефективних комунікацій та роботи в команді («Ефективні комунікації», «Особистісні 
аспекти ефективної комунікації» та «Робота в команді») для двох груп працівників Апарату (29 квітня, 
6, 13 травня 2020 року); 
- дистанційний навчальний курс з критичного мислення; 
- практичний вебінар із застосування інструментів критичного мислення (13.11.2020 року); 
- онлайн семінар та тему: «Кібербезпека та практичні аспекти кіберзахисту» (24.11.2020 року). 
У рамках співпраці з Програмою USAID РАДА проведено тренінг на тему: «Підготовка інформаційно-
аналітичних довідок для забезпечення законотворчого процесу» для працівників патронатних служб Апарату 
та секретаріатів комітетів Верховної Ради України (25–26.02.2020 року), а також онлайн тренінг на тему: 
«Законодавчий процес у Верховній Раді України» (21–23.10.2020 року). 
У межах співпраці Апарату з Парламентською Асамблеєю Ради Європи відбувся вебінар для працівників 
Апарату на тему: «Віртуальна робота парламенту: система дистанційного голосування» (28.05.2020 року). 
На базі Національного демократичного інституту проведено 3 навчальні онлайн модулі з питань рівності між 
чоловіками та жінками для працівників Апарату, які опікуються питаннями євроатлантичної інтеграції України 
(23–24.06.2020 року, 30.09.2020 року, 18.12.2020 року). 
У рамках співпраці Апарату з проєктом «Гендерне бюджетування в Україні», що здійснюється за фінансової 
підтримки Швеції, відбувся вебінар на тему: «Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі»  
(07–09.07.2020). 
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робочому місці, дистанційно (онлайн тощо) або в інших установах 

(організаціях), а також узгодження пріоритетних напрямів та тематики 

професійного навчання; 

2) розгляд та аналіз потреб у підвищенні кваліфікації, напрямів 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

Апарату, визначених в індивідуальних програмах професійного розвитку; 

3) підготовку рекомендацій та пропозицій щодо організації заходів з 

питань професійного розвитку державних службовців Апарату, а також 

перспективної молоді; 

4) проведення фахової експертизи та оцінки якості навчальних програм 

(у тому числі дистанційних) для підготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців Апарату; 

5) розгляд професійних програм підвищення кваліфікації державних 

службовців, пілотних проєктів з питань професійного навчання та 

професійного розвитку державних службовців Апарату; 

6) забезпечення взаємодії з іншими державними органами влади, 

навчальними закладами, громадськими організаціями, міжнародними 

(донорськими) інституціями з питань підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та ін. 

8. Також забезпечено підготовку проєктів нормативно-правових 

документів щодо організації діяльності Координаційної групи із взаємодії з 

міжнародними донорськими організаціями з питань надання міжнародної 

технічної допомоги для реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради України до 2022 року. 

Серед основних завдань Координаційної групи пропонується визначити 

такі: 

1) забезпечення ефективного співробітництва з міжнародними 

донорськими організаціями, проєктами, програмами з питань надання 

технічної допомоги, іноземними дипломатичними представництвами в 

Україні та іншими агенціями (далі — донорські організації) у рамках 
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здійснення експертно-консультативного та методичного супроводу діяльності 

Апарату щодо підвищення ефективності системи управління персоналом, а 

також розвитку кадрового потенціалу в умовах впровадження Стратегії; 

2) формування дієвої платформи для інформування, здійснення обміну 

думками та вироблення рекомендацій щодо забезпечення ефективної 

реалізації завдань і заходів у процесі реалізації Стратегії; 

3) забезпечення координації дій Апарату та донорських організацій 

стосовно впровадження Стратегії та виконання планів основних заходів з її 

реалізації. 

Таким чином, з метою вдосконалення системи навчання та професійного 

розвитку працівників Апарату доцільно продовжити реалізацію Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 

2022 року, шляхом забезпечення виконання в повному обсязі основних 

завдань, визначених Планом основних заходів на 2020 рік, а також 

визначивши план заходів з реалізації Стратегії на 2021 рік, що дозволить: 

- удосконалити процес навчання в Апараті шляхом оновлення 

Положення про систему підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Апарату, проведення на постійній основі аналізу 

навчальних потреб, підготовки плану навчальної діяльності в Апараті тощо; 

- упровадити сучасні підходи, інструменти та технології для 

забезпечення ефективної системи професійного навчання працівників 

Апарату та інших парламентських стейкхолдерів; 

- забезпечити безперервність процесу навчання в Апараті; 

- забезпечити ефективне функціонування нової навчальної онлайн 

платформи для організації професійного навчання державних службовців 

Апарату, а також інших категорій парламентських стейкхолдерів; 

- спільно з міжнародними експертними організаціями забезпечити 

підготовку спеціальних навчальних програм та курсів (у тому числі 

професійних і короткострокових програм підвищення кваліфікації 

працівників Апарату) з урахуванням особливостей роботи Верховної Ради 
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України та її Апарату, навчальних і методичних матеріалів, а також підготовку 

та утримання / супроводження інтерактивної бази викладачів та тренерів; 

- удосконалити процедури підвищення кваліфікації та покращення 

рівня володіння працівниками Апарату іноземних мов; 

- з метою вдосконалення діяльності з питань професійного розвитку 

державних службовців Апарату затвердити Положення про Координаційну 

раду з питань професійного навчання та розвитку персоналу Апарату 

Верховної Ради України (додаток 9). 

- розглянути можливість утворення спеціальної комісії (із 

залученням провідних науковців з питань парламентаризму та парламентської 

діяльності) з метою незалежного оцінювання якості знань, умінь та навичок 

працівників Апарату, які виявляють бажання підтвердити свою кваліфікацію, 

набуту шляхом самоосвіти тощо. 
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5.5. Розвиток академічної мобільності 

Одним із надзвичайно важливих аспектів організації навчання та 

професійного розвитку державних службовців є академічна мобільність. 

Основним принципом сучасної європейської системи освіти є принцип 

орієнтування на особистий успіх фахівця — забезпечення професійного 

зростання людини, її просування по кар’єрній драбині й підвищення 

економічної спроможності. Головна умова реалізації цього принципу — 

індивідуалізація і підвищення гнучкості освітнього процесу. Також є 

важливим розвиток змісту освіти зі зміщенням у бік формування особистісних 

і професійних компетенцій та готовності до змін. Важливими чинниками при 

цьому виступають: розвиток академічної мобільності, створення єдиної 

системи кваліфікацій, моніторинг якості та в цілому реалізація ідеї єдиного 

освітнього простору, яка спрямована саме на здійснення індивідуалізації та 

підвищення гнучкості освітнього процесу. 

У додатку до рекомендації Комітету міністрів Ради Європи (Страсбург, 

2 березня 1995 року, R (95) 8) відзначається, що «академічна мобільність» 

(англ. «аcademic mobility») передбачає період навчання, викладання та / або 

дослідження в країні, іншій, ніж країна постійного проживання учня або 

співробітника академічного персоналу. Цей період повинен мати обмежену 

тривалість, при цьому передбачено, що учень або співробітник повертається 

до своєї рідної країни після завершення визначеного періоду». 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 року № 155б-VII академічна мобільність — це можливість учасників 

освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову 

діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території 

України чи поза її межами. 

Безумовно, система освіти повинна не лише постійно вдосконалюватися 

для надання якісних за змістом навчальних знань, умінь і навичок (бути 

гнучкою), а й забезпечувати мобільність підготовленого спеціаліста на ринку 
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праці, закладаючи індивідуальні якості його професійної та інших видів 

мобільності, своєчасно створювати сприятливі умови для підвищення 

отриманого ним освітньо-кваліфікаційного рівня та самоосвіти (іншими 

словами — безперервної освіти протягом життя). Знання, уміння й навички, а 

згодом і досвід, які складуть професійну компетентність, починають 

формуватися в системі освіти (навчання) людини і продовжують розвиватися 

протягом усього її життя. 

Здійснення в Україні структурних реформ, зокрема державного 

управління та державної служби, вимагає високого рівня професійної 

компетентності та професійного розвитку державних службовців як 

невід’ємних складових управління людськими ресурсами у сфері державної 

служби. Досягнення пріоритетних завдань зазначених реформ не в останню 

чергу залежить від модернізації та розбудови з урахуванням найкращих 

національних та світових практик і стандартів усіх складових сучасної 

системи професійного навчання державних службовців, зорієнтованої на їхній 

розвиток та кар’єрне зростання, здатної підвищувати якість роботи керівної 

управлінської ланки в умовах здійснення реформ в Україні. 

З ухваленням Закону України «Про державну службу» національне 

законодавство значною мірою збагатилося новими, принципово важливими 

нормативно-правовими актами у сфері професійного навчання. Зокрема, 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 

затверджено Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад, яким визначено організаційні засади функціонування системи 

професійного навчання. 

Разом з тим, законодавство України потребує вдосконалення з метою 

створення умов для навчання державних службовців України у найкращих 

навчальних закладах світу, що, безумовно, суттєво збагатить професійний 

рівень державної служби. 
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З цією метою групою народних депутатів України був підготовлений та 

зареєстрований проєкт Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо надання стипендії для навчання осіб у 

провідних закладах вищої освіти у світі та подальшого вступу на державну 

службу (реєстр. № 2556 від 6 грудня 2019 року), основною метою якого є 

формування системної державної політики щодо розвитку державної служби 

шляхом надання можливості для навчання в іноземних закладах освіти. 

Усі ці факти вказують на необхідність реалізації заходів у сфері розвитку 

академічної мобільності державних службовців, яка може бути проведена за 

такими напрямами: розширення стратегічного партнерства із зарубіжними 

закладами вищої освіти, які здійснюють навчання державних службовців за 

необхідними для нашої держави напрямками, вдосконалення процедури 

відбору кандидатів для участі у програмах мобільності, підвищення 

ефективності реалізації програм академічної мобільності, зростання числа 

іноземних студентів у закладах вищої освіти України тощо. 

В умовах реалізації парламентської реформи одним із пріоритетних 

завдань Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату до 2022 року в 

контексті вдосконалення системи професійного навчання працівників 

Апарату, серед іншого, визначено здійснення заходів щодо підвищення рівня 

академічної мобільності працівників Апарату шляхом підтримки 

професійного навчання обдарованої молоді у провідних вітчизняних та 

закордонних закладах вищої освіти у сфері парламентаризму та 

парламентської діяльності. 

Відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 серпня 2015 року № 579, право на академічну мобільність може бути 

реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі 

освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про 

співробітництво між вітчизняними закладами вищої освіти (науковими 

установами) або їхніми основними структурними підрозділами, між 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67575
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text
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вітчизняними та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) 

та їхніми основними структурними підрозділами (далі — заклади вищої освіти 

(наукові установи) — партнери), а також може бути реалізоване вітчизняним 

учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої 

адміністрацією вітчизняного закладу вищої освіти (наукової установи), у 

якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних 

запрошень та інших механізмів. В Україні учасниками академічної 

мобільності є вітчизняні суб’єкти освітнього процесу й заклади вищої освіти 

(наукові установи) та іноземні учасники освітнього процесу і навчальні 

заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах академічної 

мобільності. 

Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на 

академічну мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної 

декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої 

освіти», вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 року (Болонська декларація60). 

За місцем реалізації права на академічну мобільність вона 

поділяється на: 

 внутрішню академічну мобільність — академічна мобільність, 

право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у 

закладах вищої освіти (наукових установах) — партнерах у межах України; 

 міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність, 

право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у 

закладах вищої освіти (наукових установах) — партнерах поза межами 

України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних 

закладах вищої освіти (наукових установах). 

                                                           
60 Підписанням міністрами освіти від імені своїх урядів «Болонської декларації» було започатковано 
Болонський процес, що передбачає процес структурного реформування національних систем вищої освіти 
країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах 
Європи. Його метою було створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля 
підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення 
мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої 
школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525
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Основними видами академічної мобільності є: 

 ступенева мобільність — навчання у закладі вищої освіти, 

відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з 

метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом 

(документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох 

або більше закладів вищої освіти; 

 кредитна мобільність — навчання у закладі вищої освіти, 

відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з 

метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та / або відповідних компетентностей, результатів 

навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи), що будуть визнані у закладі вищої освіти 

постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього 

процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за 

програмами кредитної мобільності залишається незмінним61. 

Формами академічної мобільності є такі: участь у спільних проєктах; 

викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення 

кваліфікації. 

 

Залежно від того, на якому рівні організована мобільність, виділяють 

самостійну академічну мобільність (її учасників називають «freemovers») та 

інституційну академічну мобільність (учасники відповідно — «programme 

students»). Інституційна мобільність може здійснюватися за допомогою 

міжнародних організацій, організацій країни в’їзду або виїзду. 

Бурхливий розвиток форм дистанційного навчання, що спостерігається 

в останнє десятиліття, у тому числі внаслідок пандемії COVID-19, спричинив 

поділ на фізичну і віртуальну мобільність. Під віртуальною мобільністю 

                                                           
61 Важливим моментом здійснення академічної мобільності є перезарахування кредитів ЄКТС, нарахованих 
студентам у закордонних університетах, після повернення до свого закладу освіти, що значно полегшує 
процес інтегрування національної системи освіти в міжнародний освітній простір і позитивно позначається 
на розвитку академічної мобільності. 
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мають на увазі навчання або викладання в навчальному закладі за межами 

своєї країни без фізичного переміщення за кордон. Віртуальна мобільність, як 

правило, розглядається в якості допоміжної форми, яка не замінює фізичну. 

Для викладачів, науковців та адміністративно-управлінського 

персоналу мобільність означає можливість проведення наукових досліджень і 

здійснення викладацької діяльності, а також стажування та обмін професійним 

досвідом у різних країнах-учасницях Болонського процесу з дотриманням 

їхніх прав в установленому законом порядку. 

Сьогодні академічна мобільність в Україні в основному забезпечується 

за рахунок держави, власних коштів студентів і їхніх батьків, різних спонсорів, 

а також через обмінні програми Erasmus +, Erasmus Mundus Partnership та інші. 

Можна виокремити чотири основні види мобільності: 

1) поїздки, обмін професійним досвідом — це мобільність, при якій 

представник викладацького штату будь-якого закладу вищої освіти 

підтверджує свій громадський і професійний статус у своїй країні. Програми 

Erasmus і Tempus є найкращими прикладами короткострокової мобільності 

цього типу. Фінансують цю мобільність або заклад вищої освіти, у якому 

працює викладач, або зовнішні джерела, такі як ЄС або благодійні організації; 

2) гранти, членство в науково-дослідному суспільстві — це мобільність, 

при якій представник викладацького штату формально не має зв’язку зі своєю 

країною, але також не має статусу службовця в приймаючій країні. При цьому 

виді мобільності вуз платить викладачам за виконану роботу, але з точки зору 

соціальних і податкових служб вони не вважаються службовцями. Фінансують 

цю мобільність переважно зовнішні джерела. 

3) невизначена / негарантована зайнятість — це мобільність, при якій 

представник викладацького штату зазвичай працює якийсь визначений час у 

приймаючій країні за договором, і часто фінансують цю мобільність зовнішні 

джерела; 

4) визначена / гарантована зайнятість — це мобільність, при якій 

представник викладацького штату має постійний трудовий договір із закладом 
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вищої освіти приймаючої країни, у якому визначено його професійний статус 

і термін перебування. Зазвичай гроші на фінансування цієї мобільності 

виділяються з поточного бюджету приймаючої країни. 

Забезпечення доступу державних службовців та інших працівників 

Апарату до освітніх послуг належної якості у сфері професійного навчання 

передбачає розширення спектра таких послуг, зокрема збільшення кількості 

суб’єктів надання освітніх послуг (як вітчизняних, так і міжнародних), 

запровадження нових підходів та можливостей, покращення якості освітніх 

програм, забезпечення відповідності їхнього змісту існуючим потребам, 

удосконалення механізму фінансування системи професійного навчання та ін. 

У цьому контексті важливим є запровадження системи академічної 

мобільності, яка дозволить підвищити рівень професійної компетентності 

працівників Апарату, удосконалити рівень володіння іноземними мовами, 

збагатити особистісний та професійний досвід, що, у свою чергу, забезпечить 

підтримку соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин 

та зв’язків з іншими країнами-партнерами, сприятиме встановленню 

внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків, залученню світового 

інтелектуального потенціалу у відповідній сфері, гармонізації освітніх 

стандартів тощо. 

На основі проведеного Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

аналізу та з урахуванням зарубіжного досвіду пропонується здійснити такі 

заходи з питань розвитку академічної мобільності в Апараті: 

1) розробити та затвердити в установленому порядку розпорядчий акт з 

упровадження та розвитку академічної мобільності працівників Апарату із 

зазначенням основних завдань, очікуваних результатів, етапів академічної 

мобільності (планування, організація (передбачає ведення переговорів, 

підготовку документації тощо), реалізація та завершення академічної 

мобільності) та ін; 

2) забезпечити затвердження в установленому порядку проєкту 

положення про Координаційну раду з розвитку академічної мобільності в 
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Апараті Верховної Ради України (далі — Координаційна рада) (додаток 10) у 

складі суб’єктів надання освітніх послуг (зокрема, закладів вищої освіти, які 

здійснюють навчання державних службовців за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування», у тому числі зарубіжних), представників 

міжнародних донорських організацій, проєктів, програм з питань надання 

технічної допомоги, іноземних дипломатичних представництв в Україні та 

інших агенцій з академічної мобільності (у разі необхідності). 

Серед пріоритетних завдань Координаційної ради слід визначити: 

- розширення стратегічного партнерства із зарубіжними закладами 

вищої освіти, шляхом формування Реєстру можливих партнерів і переліку 

навчальних програм (у т.ч. міжнародних), за якими можлива академічна 

мобільність, стажування, участь у літній школі, у т.ч. у сфері парламентаризму 

та парламентської діяльності, а також мовних курсах тощо; 

- вивчення програм академічної мобільності можливих партнерів 

(у т.ч. міжнародних), та зіставлення їх з існуючими потребами та очікуваними 

результатами; 

- розроблення алгоритму фінансування академічної мобільності 

працівників Апарату на інституціональному та державному рівні відповідно 

до вимог чинного законодавства у відповідній сфері; 

- розроблення підходів до здійснення аналізу досягнень і проблем, 

оцінки нарахування кредитів ЄКТС та ступенів (за можливості) за підсумками 

успішної академічної мобільності; 

3) посилити взаємовигідне співробітництво із закладами вищої освіти 

України, що реалізують право на академічну мобільність у сфері 

парламентаризму та парламентської діяльності відповідно до нових 

міжнародних трендів і завдань державної освітньої політики; 

4) визначити / розробити та затвердити в установленому порядку вимоги 

до кандидатів для участі в програмах академічної мобільності серед 

працівників Апарату, порядок здійснення відбору учасників академічної 

мобільності; 
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5) забезпечити відкритий доступ до інформації про можливості 

академічної мобільності в Апараті; 

6) забезпечити учасників академічної мобільності, які повернулися з 

навчання за кордоном, інформацією про можливості використання отриманих 

компетенцій, а також залучити таких осіб до просування програм мобільності 

серед інших працівників Апарату. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ V 

 

Сьогодні Україна потребує управлінських кадрів нової якості, здатних 

прискорити соціально-економічний розвиток як регіонів, так і країни в цілому, 

здійснювати професійну діяльність в умовах ризиків і викликів, які постійно 

постають перед нашою державою. Усе це вимагає модернізації системи 

професійного навчання, зміни формату підготовки сучасних посадовців, 

запровадження нових стандартів професійної освіти у сфері публічної служби. 

Аналіз функціонування сучасної системи професійного навчання в 

Апараті є важливим, насамперед, з точки зору визначення наявних проблем та 

окреслення пріоритетних напрямів реформування з метою забезпечення її 

інноваційності, орієнтованості на неперервний професійний розвиток 

державних службовців Апарату та інших категорій парламентських 

стейкхолдерів упродовж проходження службової кар’єри. Це сприятиме 

підвищенню дієвості державної політики щодо професійного навчання 

відповідних категорій учасників і дасть змогу завершити створення сучасної 

цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвинутою 

інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним 

забезпеченням. 

Організація навчання та підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Апарату забезпечуються у порядку, передбаченому 

чинним законодавством з питань державної служби, яке підлягає системному 

оновленню з урахуванням специфіки діяльності єдиного органу законодавчої 

влади України та його Апарату відповідно до досвіду держав-членів 

Європейського Союзу та інших зарубіжних країн. Разом з тим, питання 

забезпечення професійного навчання інших категорій парламентських 

стейкхолдерів потребує вдосконалення відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
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Згідно з рекомендаціями, підготовленими за результатами 

функціонального аналізу (обстеження) Апарату, з метою подальшого розвитку 

та підвищення ефективності професійного навчання державних службовців 

Апарату та інших категорій парламентських стейкхолдерів доцільно утворити 

у структурі Апарату Парламентський навчально-тренінговий центр, що 

сприятиме вирішенню таких завдань: 

- забезпечення функціонування системи професійного навчання та 

підвищення кваліфікації народних депутатів України, їхніз помічників-

консультантів, працівників Апарату; 

- вивчення освітніх потреб народних депутатів України, їхніх 

помічників-консультантів, працівників Апарату; 

- забезпечення науково-методичної та інформаційної підтримки 

навчального процесу; 

- проведення науково-дослідної роботи з актуальних проблем 

підвищення кваліфікації з основних питань діяльності Верховної Ради України 

та Апарату; 

- забезпечення участі в розробці проєктів нормативно-правових 

актів з питань організації навчальної та науково-дослідної роботи у Верховній 

Раді України та Апараті, а також проведенні їх експертизи; 

- упровадження нових освітніх технологій у навчальний процес, 

зокрема в рамках функціонування навчальної онлайн платформи «E-learning» 

тощо. 

Створення нового освітнього простору в Апараті має забезпечити 

вдосконалення та оптимізацію навчального процесу (у тому числі 

дистанційного навчання), розробку та опрацювання навчальних і методичних 

матеріалів, підготовку спеціальних навчальних програм та курсів, які 

враховуватимуть особливості роботи Верховної Ради України та її Апарату, а 

також організацію безперервного навчання працівників Апарату. 

Навчальна онлайн платформа Апарату, розроблена з метою реалізації 

освітніх заходів з професійного навчання шляхом підготовки, підвищення 
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кваліфікації, стажування і самоосвіти працівників Апарату та інших 

парламентських стейкхолдерів, є потужним інструментом забезпечення 

професійного розвитку, що дає можливість її користувачам: 

- пройти онлайн курси, спрямовані на розвиток м’яких навичок 

«soft skills», професійних навичок «hard skills», громадянської освіти, 

цифрової грамотності, знання законодавства, специфіки проведення реформ, 

іноземної мови тощо; 

- створити інтерактивне портфоліо, де відображатимуться набуті 

навички та пройдені онлайн курси і тести; 

- застосувати систему «blended learning», коли одна частина 

матеріалу подається онлайн, а інша частина — у вигляді тренінгів з 

професійними тренерами; 

- переглянути свій рейтинг на онлайн платформі за результатами 

перегляду лекцій, складання тестів, відвідування тренінгів тощо; 

- отримати електронний сертифікат про проходження онлайн курсу 

з відповідним сповіщенням на електронну пошту; 

- взяти участь у форумі, обговореннях; 

- зареєструватися на подію через інтерактивний календар подій; 

- пройти тестування з англійської мови. 

Крім того, з метою вдосконалення організації професійного навчання, 

інших видів підвищення рівня професійної компетентності персоналу, 

посилення координації науково-методичного та експертного забезпечення 

заходів щодо професійного розвитку та проходження державної служби в 

Апараті, доцільно утворити Координаційну раду з питань професійного 

навчання та розвитку персоналу Апарату, що функціонуватиме як 

колегіальний дорадчий орган. 

Водночас, для створення умов для навчання державних службовців 

України (зокрема й Апарату) у найкращих навчальних закладах світу, що, 

безумовно, суттєво збагатить професійний рівень державної служби, 

рекомендовано розглянути можливість упровадження та розвитку системи 
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академічної мобільності в Апараті, шляхом утворення відповідної 

Координаційної ради, а також розробки та затвердження Порядку організації 

академічної мобільності. 

Запропонований підхід щодо вдосконалення системи навчання в 

Апараті має забезпечувати постійний професійний розвиток державних 

службовців Апарату, зокрема осіб, уперше призначених на посаду державної 

служби (без відриву від основної роботи, протягом року з дня їх призначення), 

організацію навчання, у тому числі з підвищення рівня володіння іноземними 

мовами, відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної 

компетентності / професійного розвитку державних службовців Апарату, 

передбачати організацію адаптаційних курсів з підвищення професійного 

рівня народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів та інших 

категорій парламентських стейкхолдерів, зокрема шляхом упровадження 

сучасних підходів, інструментів та технологій. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 Забезпечення подальшого розвитку парламентської державної служби є 

пріоритетним напрямом реалізації парламентської реформи. Усе це 

обумовлює необхідність розробки для Верховної Ради України та її Апарату 

комплексу рекомендацій з цього питання, а саме: 

1. Рекомендації в частині законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення розвитку парламентської (державної) служби: 

1.1. Розглянути у другому читанні та ухвалити Закон України «Про 

парламентську службу» (реєстр. № 4530 від 21 грудня 2020 року); 

1.2. Розробити та затвердити відповідні нормативно-правові акти, 

спрямовані на реалізацію положень Закону України «Про парламентську 

службу», а саме: 

 Утворення Комісії з питань добору парламентських державних 

службовців категорії «А»; 

 Положення про Комісію з питань добору парламентських 

державних службовців категорії «А»; 

 Порядок відбору та включення до складу Комісії з питань добору 

парламентських державних службовців категорії «А» 

представників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у 

сфері публічного управління та адміністрування, та громадських 

об’єднань і організацій; 

 Типові вимоги до професійної компетентності парламентських 

службовців, які займають посади парламентської державної служби 

категорії «А»; 

 Рішення про утворення Конкурсної комісії, яка проводить конкурс 

на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В»; 

 Порядок проведення конкурсу на зайняття посад парламентської 

державної служби; 

 Порядок просування парламентських державних службовців; 
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 Порядок укладання контракту про проходження парламентської 

державної служби; 

 Віднесення посад парламентської державної служби до посад, 

призначення на які здійснюється з укладанням контракту про 

проходження парламентської державної служби; 

 Типовий контракт про проходження парламентської державної 

служби; 

 Порядок оцінювання результатів службової діяльності 

парламентських державних службовців; 

 Положення про форми, організацію та строки професійного 

навчання парламентських державних службовців; 

 Типова угода про проходження професійного навчання з відривом 

від служби на посаді парламентського державного службовця; 

 Положення про Тренінговий центр Апарату Верховної Ради 

України; 

 Порядок закуповування у підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, фізичних осіб послуг, необхідних 

для забезпечення підвищення кваліфікації парламентських 

державних службовців; 

 Порядок підготовки пропозицій щодо професійного навчання або 

підвищення кваліфікації парламентських державних службовців на 

наступний календарний рік з урахуванням результатів оцінювання 

їхньої службової діяльності; 

 Порядок проходження стажування громадян України з числа 

молоді, які не перебувають на посадах державної служби; 

 Положення про преміювання в Апараті Верховної Ради України; 

 Положення про встановлення виплат за додаткове навантаження 

парламентських державних службовців; 
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 Порядок надання парламентським державним службовцям 

службового житла; 

 Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно 

парламентських державних службовців; 

 Перелік посад парламентських працівників, які виконують функції 

з обслуговування; 

 Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад парламентських 

працівників, які виконують функції з обслуговування; 

 Порядок залучення науковців та інших фахівців, які мають 

спеціальний досвід роботи для виконання окремих завдань в 

Апараті; 

 Порядок делегування Керівником Апарату своїх повноважень 

першому заступнику (першим заступникам), заступникам 

Керівника Апарату, керівникам структурних підрозділів Апарату; 

 Порядок організації роботи Апарату Верховної Ради України щодо 

забезпечення діяльності Верховної Ради України на особливий 

період; 

 Перелік тестових питань для проведення конкурсу на зайняття 

посад парламентської державної служби; 

 Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад 

парламентської державної служби; 

 Перелік посад в Апараті Верховної Ради України, на які може 

проводитися закритий конкурс; 

 Внесення змін до Положення про Апарат Верховної Ради України, 

затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України; 

 Внесення змін до Положення про Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України; 

 Внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України 

«Про розподіл обов’язків між Керівником Апарату Верховної Ради 
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України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради 

України» тощо. 

2. Рекомендації в частині вдосконалення структури, модернізації процесів 

та процедур в Апараті: 

2.1. Затвердити план заходів щодо впровадження рекомендацій за 

результатами функціонального обстеження Апарату та подальшої 

модернізації структури Апарату; 

2.2. Передбачити у новій структурі Апарату утворення нових 

підрозділів, діяльність яких має бути спрямована на підтримку подальшої 

реалізації парламентської реформи (зокрема, підрозділ з питань стратегічного 

планування, підрозділ з питань розвитку внутрішніх комунікацій, підрозділ з 

питань координації міжнародної технічної допомоги та взаємодії з 

міжнародними донорськими організаціями, підрозділ з питань забезпечення 

стандартів гендерної рівності, парламентський тренінговий центр, 

парламентська дослідницька служба тощо); 

2.3. Оновити положення про структурні підрозділи Апарату; 

2.4. Утворити Управлінську раду Апарату, затвердивши в 

установленому порядку Положення про неї, а також забезпечити розвиток 

колективного лідерства в Апараті тощо; 

2.5. Сприяти включенню до Державного бюджету України на 2022 рік 

відповідних фінансових ресурсів для здійснення структурних та інституційних 

перетворень в Апараті. 

3. Рекомендації в частині подальшого розвитку кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради України: 

3.1. Забезпечити належну реалізацію Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року, зокрема шляхом 

затвердження річних планів заходів щодо реалізації цієї Стратегії; 

3.2. Затвердити в установленому порядку Положення про 

Координаційну групу із взаємодії з міжнародними донорськими організаціями 
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з питань надання міжнародної технічної допомоги для реалізації Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу Апарату до 2022 року; 

3.3. Забезпечити подальше впровадження (зокрема, шляхом 

затвердження та реалізації відповідних планів заходів) трьох практик у сфері 

управління персоналом, які були прийняті у 2020 році, а саме: управління 

якістю, упровадження стандартів гендерної рівності, розвиток корпоративної 

культури; 

3.4. Сприяти упровадженню нових інноваційних практик у сфері 

управління персоналом в Апараті, зокрема з питань розвитку наставництва, 

управління талантами, кадрової мобільності тощо; 

3.5. Затвердити в установленому порядку процедуру проведення 

щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях у структурних 

підрозділах Апарату; 

3.6. Удосконалити порядок проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців Апарату з урахуванням досвіду 

держав-членів ЄС та інших зарубіжних країн; 

3.7. Забезпечити розвиток, посилення та підтримку внутрішніх 

комунікацій в Апараті, зокрема шляхом реалізації Концепції розвитку системи 

внутрішніх комунікацій в Апараті Верховної Ради України; 

3.8. Затвердити в установленому порядку технічне завдання та 

Концепцію інтегрованої автоматизованої системи «Управління людськими 

ресурсами Апарату Верховної Ради України»; 

3.9. Забезпечити підготовку пропозицій щодо розроблення 

Антикорупційної програми Апарату Верховної Ради України на  

2021–2023 роки з урахуванням офіційної статистичної інформації, результатів 

оцінки корупційних ризиків та узагальнення найбільш поширених 

корупційних практик, обговорення відповідних пропозицій із 

заінтересованими сторонами; 



 

229 
 

3.10. Продовжити в майбутньому практику підготовки щорічних 

доповідей щодо стану парламентської (державної) служби, а також 

проведення парламентських (комітетських) слухань з цього питання. 

 

4. Рекомендації в частині впровадження механізмів стратегічного 

планування в Апараті: 

4.1. Розробити й затвердити План впровадження рекомендацій за 

наслідками функціонального аналізу (обстеження) в Апараті на 2021 рік; 

4.2. Розробити й затвердити методичні рекомендації щодо 

стратегічного планування в Апараті; 

4.3. Розробити й затвердити Стратегічний план діяльності Апарату 

Верховної Ради України на 2021–2024 роки; 

4.4. Розробити й затвердити План заходів на 2021–2022 роки з 

виконання Стратегічного плану діяльності Апарату Верховної Ради України 

на 2021–2024 роки; 

4.5. Розробити й затвердити Розпорядження Керівника Апарату про 

внесення змін до Положення про Головне організаційне управління Апарату 

Верховної Ради України (щодо визначення Головного організаційного 

управління уповноваженим структурним підрозділом з питань стратегічного 

планування діяльності Апарату). 

 

5. Рекомендації в частині вдосконалення системи навчання та 

професійного розвитку державних службовців Апарату Верховної Ради 

України та інших категорій парламентських стейкхолдерів: 

5.1. Розробити й затвердити в установленому порядку процедуру 

організації професійного навчання народних депутатів України та їхніх 

помічників-консультантів, передбачивши включення до проєкту державного 

бюджету на 2022 рік відповідних фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації навчальних заходів; 
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5.2. Сприяти збільшенню фінансування на проведення заходів з 

професійного розвитку працівників Апарату з урахуванням практик 

фінансування секретаріатів парламентів зарубіжних країн; 

5.3. Забезпечити приведення нормативно-правових актів Апарату у 

відповідність до нових вимог чинного законодавства з питань організації 

професійного навчання державних службовців або розробити та затвердити 

відповідні нормативно-правові акти з питань організації професійного 

навчання парламентських державних службовців у разі ухвалення Закону 

України «Про парламентську службу»; 

5.4. Розглянути проєкт Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо надання стипендії для навчання осіб у 

провідних закладах вищої освіти у світі та подальшого вступу на державну 

службу (реєстр. № 2556 від 6 грудня 2019 року) з метою створення реальних 

умов для державних службовців України щодо проходження навчання у 

провідних світових закладах освіти; 

5.5. Забезпечити проведення на постійній основі аналізу навчальних 

потреб основних парламентських стейкхолдерів, розробивши для цього 

відповідну методику та план заходів; 

5.6. Забезпечити упровадження сучасних підходів, інструментів та 

технологій організації професійного навчання основних парламентських 

стейкхолдерів (зокрема, концепції «змішаного навчання»); 

5.7. З метою забезпечення безперервності процесу навчання в Апараті 

та належної координації навчальної діяльності основних категорій 

парламентських стейкхолдерів утворити у структурі Апарату Парламентський 

навчально-тренінговий центр; 

5.8. Забезпечити належне функціонування нової навчальної онлайн 

платформи Апарату Верховної Ради України, зокрема шляхом інформування 

та залучення усіх парламентських стейкхолдерів; 

5.9. Забезпечити подальшу розробку тавупровадження відповідних 

навчальних програм та курсів (у тому числі професійних і короткострокових 
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програм підвищення кваліфікації) щодо розвитку «м’яких» навичок («soft 

skills») та «жорстких» професійних навичок («hard skills») основних 

парламентських стейкхолдерів (з урахуванням особливостей роботи 

Верховної Ради України та її Апарату), підготовки відповідних навчальних і 

методичних матеріалів, а також розроблення та утримання / супроводження 

інтерактивної бази викладачів і тренерів; 

5.10. Удосконалити процедуру підвищення кваліфікації та покращення 

рівня володіння працівниками Апарату іноземними мовами, зокрема 

англійською мовою; 

5.11. Затвердити в установленому порядку Положення про 

Координаційну раду з питань професійного навчання та розвитку персоналу 

Апарату Верховної Ради України; 

5.12. Забезпечити розвиток академічної мобільності державних 

службовців та інших працівників Апарату шляхом, зокрема, розроблення та 

затвердження в установленому порядку розпорядчого акта з упровадження та 

розвитку академічної мобільності працівників Апарату, а також положення 

про Координаційну раду з розвитку академічної мобільності в Апараті; 

5.13. Розглянути можливість утворення спеціальної комісії (із 

залученням провідних науковців з питань парламентаризму та парламентської 

діяльності) з метою незалежного оцінювання якості знань, умінь та навичок 

працівників Апарату, які виявляють бажання підтвердити свою кваліфікацію, 

набуту шляхом самоосвіти тощо. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 
ПРОЄКТ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу 

 

Відповідальний  

за виконання 

Строк виконання 

(потребує уточнення)  

Підготовка до проведення обстеження системи управління якістю 

1.  Визначення та погодження в установленому порядку дати та місця проведення 

установчого засідання Робочої групи з питань проведення обстеження системи 

управління якістю в Апараті Верховної Ради України (далі — установче засідання) 

Управління кадрів  

2.  Доведення до відома членів Робочої групи з питань проведення обстеження системи 

управління якістю в Апараті Верховної Ради України (далі — Робоча група) дати та 

місця проведення установчого засідання 

Управління кадрів  

3.  Забезпечення пропуску членів Робочої групи, що не є працівниками Апарату, до 

адміністративної будівлі Верховної Ради України шляхом замовлення одноразових 

перепусток 

Управління кадрів 

Головне управління документального 

забезпечення 

 

4.  Проведення установчого засідання з метою визначення строків та порядку проведення 

обстеження системи управління якістю в Апараті, критеріїв щодо здійснення оцінки 

процесів, процедур в Апараті, затвердження форми опитувальника щодо оцінки 

процесів, процедур в Апараті (далі — опитувальник) 

Управління кадрів 

Робоча група 
 

5.  Підготовка та затвердження протоколу установчого засідання із зазначенням 

результатів обговорення  

Управління кадрів 

Робоча група 

 

6.  Проведення навчання для членів Робочої групи та працівників Апарату з питань 

проведення обстеження системи управління якістю в Апараті 

Управління кадрів 

 

 

Проведення обстеження системи управління якістю 

7.  Направлення Методичних рекомендацій з проведення обстеження системи управління 

якістю в Апараті Верховної Ради України та опитувальника Керівнику Апарату, його 

заступникам, а також усім структурним підрозділам Апарату для його подальшого 

заповнення в електронній формі 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих систем 
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8.  Визначення працівників структурних підрозділів Апарату для заповнення 

опитувальника  

Керівники структурних підрозділі   

9.  Опрацювання та заповнення працівниками Апарату опитувальника Керівники структурних підрозділі  

10.  Направлення Управлінню кадрів в електронній формі заповнених опитувальників, що 

містять відповідні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення процесів, процедур 

в Апараті з відповідним обґрунтуванням  

Керівник Апарату 

Заступники Керівника Апарату 

Керівники структурних підрозділів 

 

11.  Узагальнення заповнених опитувальників, оформлення результатів проведеного 

обстеження системи управління якістю в Апараті та подання їх Робочій групі для 

обговорення  

Управління кадрів 

 

 

Формування результатів проведення обстеження системи управління якістю 

12.  Розгляд на засіданні Робочої групи результатів оцінювання процесів, процедур в 

Апараті, отриманих унаслідок проведеного обстеження системи управління якістю в 

Апараті, визначення подальших заходів 

 

Управління кадрів 

Робоча група 
 

13.  Розробка та затвердження Плану дій з удосконалення системи управління якістю в 

Апараті 

 

Управління кадрів 

Робоча група 
 

14.  Розміщення на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, інших офіційних 

джерелах інформації узагальнених результатів оцінки процесів, процедур в Апараті та 

Плану дій з удосконалення системи управління якістю в Апараті 

 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих систем 
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Додаток 2 

 
ПРОЄКТ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ 

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу 

 

Відповідальний  

за виконання 

Строк виконання 

(потребує уточнення) 

Підготовка до проведення гендерного аудиту 
1. Підготовка пропозицій щодо формування персонального складу Робочої групи з 

питань проведення гендерного аудиту в Апараті Верховної Ради України (далі — 

Робоча група) з можливістю залучення незалежних експертів, у тому числі 

міжнародних. Затвердження складу Робочої групи 

Управління кадрів  

2. Визначення та погодження в установленому порядку дати та місця проведення 

установчого засідання Робочої групи з питань проведення гендерного аудиту в 

Апараті Верховної Ради України (далі — установче засідання) 

Управління кадрів  

3. Доведення до відома членів Робочої групи дати та місця проведення установчого 

засідання 

Управління кадрів  

4. Забезпечення пропуску членів Робочої групи, що не є працівниками Апарату, до 

адміністративної будівлі Верховної Ради України шляхом замовлення одноразових 

перепусток 

Управління кадрів 

Головне управління документального 

забезпечення 

 

5. Проведення установчого засідання з метою визначення строків та порядку проведення 

гендерного аудиту в Апараті  

Управління кадрів 

Робоча група 
 

6. Розроблення плану-графіка здійснення збору первинної документальної інформації Управління кадрів 

Робоча група 
 

7. Підготовка та затвердження протоколу установчого засідання із зазначенням 

результатів обговорення  

Управління кадрів 

Робоча група 
 

8. Проведення навчання для членів Робочої групи та працівників Апарату з питань 

проведення гендерного аудиту в Апараті (у разі необхідності) 

Управління кадрів 
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Проведення гендерного аудиту 
9. Здійснення збору первинної документальної інформації за період, визначений у 

відповідному розпорядженні в.о. Керівника Апарату, за напрямами гендерного аудиту 

в Апараті: 

1) політична воля та діяльність; 

2) підзвітність та інформування; 

3) кадровий потенціал і людські ресурси; 

4) корпоративна культура 

Управління кадрів 

Керівники структурних підрозділів 
 

10. Проведення аналізу первинної документальної інформації відповідно до критеріїв 

оцінювання гендерної чутливості за напрямами проведення гендерного аудиту в 

Апараті  

Управління кадрів 

Робоча група 
 

11. Узагальнення досліджених документів шляхом заповнення форми «Аналітичне 

зведення за різними видами документації» за кожним напрямом гендерного аудиту в 

Апараті 

Управління кадрів  

12. Направлення Методичних рекомендацій з проведення гендерного аудиту в Апараті 

Верховної Ради України та опитувальника усім структурним підрозділам Апарату для 

його подальшого заповнення в електронній формі працівниками (не менше 50 

відсотків працівників Апарату, у т. ч. від кожного структурного підрозділу) 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих систем 
 

13. Визначення працівників структурних підрозділів Апарату для заповнення 

опитувальника  

Керівники структурних підрозділів  

14. Опрацювання та заповнення працівниками Апарату опитувальника Керівники структурних підрозділів  
15. Направлення заповнених опитувальників в електронній формі Управлінню кадрів  Керівники структурних підрозділів  
16. Узагальнення заповнених опитувальників, підготовка звіту за результатами 

опитування та подання його Робочій групі для обговорення  

Управління кадрів 

 
 

Формування результатів проведення гендерного аудиту 
17. Розгляд на засіданні Робочої групи результатів аналізу первинної документальної 

інформації та опитування 

Управління кадрів 

Робоча група 
 

18. Узагальнення результатів і формування підсумкового звіту про проведення 

гендерного аудиту в Апараті 

Управління кадрів 

Робоча група 
 

19. Розробка та затвердження Плану дій щодо забезпечення гендерної рівності в Апараті 

(у разі виявлення дискримінації за ознакою статі за результатами проведення 

гендерного аудиту) 

Управління кадрів 

Робоча група 
 

20. Розміщення на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, інших офіційних 

джерелах інформації узагальнених результатів проведення гендерного аудиту в 

Апараті 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих систем 
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Додаток 3 
 

ПРОЄКТ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу 

 

Відповідальний  

за виконання 

Строк виконання 

(потребує уточнення) 

Підготовка до проведення гендерного аудиту 
1. Підготовка пропозицій щодо формування персонального складу Робочої групи з 

питань розвитку корпоративної культури в Апараті Верховної Ради України (далі — 

Робоча група) з можливістю залучення незалежних експертів, у тому числі 

міжнародних. Затвердження складу Робочої групи 

Управління кадрів 

Керівники структурних підрозділів 

 

2. Визначення та погодження в установленому порядку дати та місця проведення 

засідання (засідань) Робочої групи, підготовка проєкту порядку денного 

Управління кадрів  

3. Оцінювання наявного стану корпоративної культури в Апараті шляхом проведення 

відповідного опитування, узагальнення результатів та підготовка пропозицій щодо 

вдосконалення та розвитку корпоративної культури (можливе залучення незалежних 

експертів, у тому числі міжнародних) 

Управління кадрів 

Робоча група 

Керівники структурних підрозділів 

 

4. Підготовка пропозицій щодо зміцнення позитивного іміджу Апарату, у тому числі 

шляхом запровадження іміджевих інформаційних проєктів (графічні матеріали, 

фото, відео тощо) та правил брендингу 

Управління кадрів 

Робоча група 

Керівники структурних підрозділів 

 

5. Формування плану корпоративних заходів, спрямованих на розвиток корпоративної 

культури Апарату (відзначення державних та професійних свят, вітання працівників 

з днем народження, організація професійних змагань, флешмобів, тімбілдінгів та 

інших комунікативних заходів) 

Управління кадрів 

Робоча група 

Керівники структурних підрозділів 

 

6. Запровадження дієвих механізмів стимулювання та мотивацій працівників Апарату 

через систему винагород, заохочень і преференцій, зокрема шляхом забезпечення 

публічного визнання цінності результатів їхньої діяльності 

Управління кадрів 

 

 

7. Вдосконалення та систематичне зміцнення системи внутрішніх комунікацій в 

Апараті (відповідно до плану дій щодо реалізації Концепції внутрішніх комунікацій 

Апарату Верховної Ради України до 2024 року), створення сприятливої атмосфери в 

колективі 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи 
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8. Підготовка та затвердження відповідних змін до Правил внутрішнього службового 

розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України, забезпечення 

ознайомлення з ними та безумовного дотримання всіма працівниками Апарату 

Об’єднаний профспілковий комітет 

Апарату Верховної Ради України 

Управління кадрів 

 

9. Підготовка та затвердження відповідних змін до Колективного договору Апарату 

Верховної Ради України, забезпечення ознайомлення з ними та безумовного 

дотримання всіма працівниками Апарату 

Об’єднаний профспілковий комітет 

Апарату Верховної Ради України 

Управління кадрів 

 

10. Оцінювання залученості та задоволеності працівників Апарату, розроблення плану 

коригувальних заходів із відповідними рекомендаціями за результатами оцінювання 

Управління кадрів 

Робоча група 

Керівники структурних підрозділів 
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Додаток 4 

 
ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ В.О. КЕРІВНИКА АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАСТАВНИЦТВА В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року) 

 

З метою організації та розвитку наставництва в Апараті Верховної Ради України та на 

виконання Плану основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року, затвердженого розпорядженням 

Керівника Апарату Верховної Ради України від 20 лютого 2020 року № 358-к: 

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації та розвитку наставництва в 

Апараті Верховної Ради України (далі — Методичні рекомендації). 

2. Керівникам структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України довести до 

відома підпорядкованих працівників Методичні рекомендації, затверджені цим 

розпорядженням. 

 

3. Управлінню кадрів спільно з керівниками структурних підрозділів Апарату Верховної 

Ради України забезпечити організацію та розвиток наставництва в Апараті Верховної Ради 

України. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В. о. Керівника Апарату М.О. Теплюк 
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 Додаток 

до проєкту розпорядження  

в. о. Керівника Апарату Верховної Ради України 

від __________ 2021 р. № _______ 

 

 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо організації та розвитку наставництва в 

Апараті Верховної Ради України 

 

І. Загальні положення 

1. Методичні рекомендації щодо організації та розвитку наставництва в Апараті 

Верховної Ради України (далі — Методичні рекомендації) розроблено з метою систематизації 

та прискорення процесу адаптації до роботи в Апараті Верховної Ради України (далі — 

Апарат) державних службовців, по відношенню до яких застосовується наставництво (далі — 

державні службовці), надання методично-консультативної підтримки, сприяння їхньому 

професійному розвитку, спрямованому на формування знань та вмінь, необхідних для 

забезпечення службової діяльності на високому професійному рівні. 

2. Ці Методичні рекомендації спрямовані на підвищення рівня поінформованості 

таких державних службовців про цілі та цінності Апарату, його основні завдання та функції, а 

також сприяння їхньому прагненню до самостійного, якісного та своєчасного виконання 

посадових обов’язків. 

3. У цих Методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються в таких 

значеннях: 

наставник — авторитетний, досвідчений та висококваліфікований державний 

службовець Апарату, який має значний досвід у певному напрямку професійної діяльності та 

володіє необхідними знаннями й особистісними якостями для сприяння адаптації державного 

службовця до роботи в Апараті; 

наставництво — метод професійного розвитку, спрямований на оволодіння 

державними службовцями необхідними професійними знаннями, уміннями й навичками для 

належного виконання своїх посадових обов’язків; 

строк випробування — період часу, протягом якого суб’єкт призначення перевіряє 

здатність державного службовця виконувати посадові обов’язки. 

4. За рішенням Керівника Апарату або першого заступника (перших заступників), 

заступників Керівника Апарату згідно з розподілом обов’язків та поданням керівника 

структурного підрозділу наставництво в Апараті застосовується до: 

 державних службовців, які призначені на посади державної служби вперше; 

 державних службовців, які мають стаж державної служби, але вперше 

призначені / переведені до Апарату; 

 державних службовців, яким повинні передати свій досвід та знання досвідчені 

працівники, які мають намір припинити проходження державної служби в Апараті незалежно 

від причин її припинення; 

 державних службовців, які повернулися на державну службу до Апарату після 

довготривалої перерви в її проходженні (перебування у відпустці по догляду за дитиною 

тощо); 
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 державних службовців, які призначені / переведені на інші посади державної 

служби, що призвело до зміни посадових обов’язків, виконання яких потребує допомоги 

наставника. 

5. Заходи з організації та розвитку наставництва в Апараті здійснюються на 

постійній та плановій основі згідно з принципами державної служби відповідно до чинного 

законодавства у відповідній сфері. 

6. Організація наставництва в Апараті спрямована на вирішення таких завдань: 

 мінімізація строків адаптації до робочого процесу та скорочення витрат часу 

державного службовця на засвоєння його посадових обов’язків; 

 надання психологічної та моральної підтримки в подоланні професійних 

труднощів, що виникають упродовж перших днів роботи; 

 зменшення кількості можливих помилок та розвиток здатності самостійно, якісно 

і своєчасно виконувати посадові обов’язки; 

 своєчасне прийняття рішень щодо подальшого проходження державної служби і 

професійного розвитку та (або) можливого звільнення з посади державної служби до 

закінчення строку випробування; 

 вдосконалення системи мотивації державних службовців; 

 формування корпоративної культури та командної роботи, засвоєння норм і 

правил етичної поведінки в Апараті; 

 формування позитивного іміджу Апарату. 

7. Безпосередні керівники враховують результативність підпорядкованих 

державних службовців як наставників при визначенні розміру премії та при встановленні 

надбавки за інтенсивність праці за місяць, у якому здійснювалось наставництво. 

Розмір зазначених виплат повинен відображати оцінку діяльності державного службовця 

як наставника за період, у якому здійснювалось наставництво, та не може бути фіксованою 

виплатою. 

 

ІІ. Організація наставництва в Апараті 

8. Організація наставництва в Апараті покладається на Управління кадрів, 

першого заступника (перших заступників), заступників Керівника Апарату згідно з 

розподілом обов’язків та керівників структурних підрозділів. 

Управління кадрів надає консультативну допомогу та супроводжує процес наставництва 

в Апараті, формує за пропозиціями керівників структурних підрозділів та погоджує з 

Керівником Апарату або першим заступником (першими заступниками), заступниками 

Керівника Апарату згідно з розподілом обов’язків список наставників, а також готує проєкти 

відповідних розпоряджень та доручень. 

9. Наставництво може бути встановлено тривалістю до трьох місяців залежно від 

складності передбачених за посадою обов’язків і може проходити одночасно з 

випробувальним строком (у разі призначення з випробувальним строком). 

10. Підбір наставника здійснюється, виходячи з потреб державного службовця в 

професійних знаннях і вміннях, а також залежно від посадових обов’язків посади, яку він 

заміщує. 

11. Призначення наставника може відбуватися як із числа найдосвідченіших 

державних службовців, так і з-поміж державних службовців, які мають порівняно незначний 
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стаж роботи в Апараті, проте володіють на високому рівні специфічними знаннями й уміннями 

певної галузі знань та готові ділитися своїм досвідом. 

12. Не може бути призначена наставником особа, стосовно якої застосовується 

дисциплінарне стягнення, стягнення за корупційні правопорушення, особа, яка отримала 

негативну оцінку за результатами проведення оцінювання за попередній звітний період та 

особа, яка є безпосереднім керівником державного службовця. 

13. Наставництво стосовно державного службовця здійснюється на підставі подання 

Керівнику Апарату або першого заступника (перших заступників), заступників Керівника 

Апарату згідно з розподілом обов’язків від безпосереднього керівника, погодженого з 

керівником вищого рівня (у разі наявності) та за згодою державного службовця, визначеного 

наставником. 

14. У такому поданні пропонується кандидатура наставника, зазначається термін 

проведення наставництва, окреслюються завдання та очікуваний результат від його 

проведення. 

15. Заміна наставника здійснюється за ініціативи керівника структурного підрозділу 

у разі: 

1) звільнення наставника; 

2) переведення наставника на іншу посаду державної служби або до іншого 

державного органу; 

3) притягнення наставника до дисциплінарної відповідальності; 

4) тривалої (більше місяця) відсутності наставника на робочому місці (відрядження, 

хвороба тощо); 

5) виникнення загрози потенційного конфлікту інтересів або в разі, якщо наставник 

чи прикріплений до нього державний службовець є близькими особами; 

6) особистого бажання наставника та / або державного службовця. 

16. За одним наставником рекомендується закріплювати не більше двох державних 

службовців. 

17. Наставництво здійснюється без відриву від виконання основних посадових 

обов’язків наставника шляхом надання консультації, порад і роз’яснень державному 

службовцю та демонстрації на власному прикладі дотримання цінностей Апарату, правил 

внутрішнього трудового розпорядку, корпоративної культури, спілкування тощо. 

18. Організація наставництва державних службовців в Апараті здійснюється 

відповідно до програми наставництва державного службовця в Апараті (далі — програма 

наставництва) (додаток 1) та індивідуального плану наставництва (додаток 2). 

19. Керівник відповідного структурного підрозділу створює необхідні умови для 

успішної роботи наставника, а також здійснює контроль за ефективністю наставництва та за 

виконанням індивідуального плану наставництва. 

20. Наставник спільно з державним службовцем готує індивідуальний план 

наставництва, виходячи із завдань, визначених безпосереднім керівником такого державного 

службовця та рівня його професійної підготовки. 

21. З метою покращення адаптації державного службовця до робочого процесу, 

надання методичної, практичної, консультативної допомоги з питань, пов’язаних із 

виконанням його посадових обов’язків, за державним службовцем може закріплюватися 

наставник, який, як правило, обіймає посаду в тому самому структурному підрозділі Апарату. 

22. Наставник допомагає державному службовцю в його професійному становленні, 

розвитку й удосконаленні власних умінь і навичок, забезпеченні входження в колектив, як 

рівноправного його члена, а також сприяє взаємному обміну актуальними знаннями з питань 

володіння сучасними та інноваційними технологіями молодими фахівцями, а також 
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управлінськими навичками й технологіями управління персоналом з боку досвідчених 

працівників. 

23. У розпорядженні Керівника Апарату або першого заступника (перших 

заступників), заступників Керівника Апарату згідно з розподілом обов’язків про призначення / 

переведення державного службовця на відповідну посаду державної служби в Апараті 

додатково зазначається кандидатура закріпленого за ним наставника, визначається період 

проведення наставництва та додається програма наставництва державного службовця в 

Апараті. 

Таке розпорядження доводиться до відома державного службовця, керівника 

відповідного структурного підрозділу Апарату та наставника. 

24. Керівник структурного підрозділу Апарату ставить перед наставником 

конкретні завдання щодо адаптації державного службовця на визначений період, які 

зазначаються в індивідуальному плані наставництва, що розробляє наставник згідно з 

додатком 2. 

25. Керівник відповідного структурного підрозділу створює необхідні умови для 

успішної роботи наставника, а також здійснює контроль і сприяння у виконанні 

індивідуального плану наставництва. 

26. Наставник подає до Управління кадрів виконану програму наставництва та 

індивідуальний план наставництва прикріпленого державного службовця, який містить 

висновок наставника, оцінку рівня професійної компетентності державного службовця 

(зазначаються труднощі, які виникали при виконанні роботи, аналіз причин їх виникнення, 

кількість допущених помилок, наявність недоліків і прогалин у знаннях, а також ступінь участі 

в цих процесах наставника) та рекомендації щодо подальшого проходження державної служби 

і його професійного розвитку; 

27. Управлінню кадрів Апарату рекомендується за необхідності порівнювати 

результати співбесіди, яку проходив під час проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби державний службовець, з оцінкою його рівня професійної 

компетентності, наданою наставником. 

28. Передані наставниками матеріали наставництва зберігаються в особовій справі 

державного службовця. 

29. Результати наставництва враховуються при визначенні розміру премії та 

стимулюючих надбавок наставнику, оцінюванні результатів його службової діяльності та 

інших гарантій, передбачених чинним законодавством у сфері державної служби. 

 

ІІІ. Вимоги до рівня професійної компетентності наставника 

30. Наставник обирається з числа досвідчених та висококваліфікованих державних 

службовців Апарату, які, як правило, мають відповідати таким вимогам до рівня 

компетентності: 

 віком не молодше ніж 30 років; 

 мати досвід роботи на посадах державної служби в Апараті не менше ніж три 

роки; 

 володіти глибокими професійними знаннями, уміннями й навичками; 

 мати високі професійні, морально-етичні та особистісні якості, необхідні для 

наставництва; 

 володіти організаторськими та педагогічними здібностями; 

 здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань на належному рівні; 
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 користуватись авторитетом і повагою в колективі. 

Наставник допомагає державному службовцю визначити оптимальний шлях виконання 

завдань, отриманих від його безпосереднього керівника, з урахуванням наявних у державного 

службовця знань, умінь і навичок. Для цього наставнику рекомендується використовувати, а 

в разі необхідності, чергувати такі підходи: 

1) інструктаж — це конкретні вказівки про нюанси виконання доручення з 

можливими алгоритмами роботи. Цей підхід передбачає мінімум обговорення і «сліпе» 

дотримання інструкцій. Тим самим виробляються базові вміння державного службовця, 

наприклад, технічна робота з документами. Недоліком у застосуванні цього підходу є слабке 

залучення державного службовця у процесі вирішення завдання і, як наслідок, відсутність 

розуміння сенсу всіх виконуваних дій. Крім того, державному службовцю складно буде 

самостійно знайти рішення проблеми при зміні ситуації. Інструктаж бажано застосовувати при 

взаємодії з державним службовцем, не схильним до аналізу своєї діяльності або нездатним до 

нього, а також із незначним досвідом. Цей підхід також ефективний при виконанні термінових 

або простих доручень; 

2) пояснення — це логічне обґрунтування кожної дії. При застосуванні цього підходу 

наставник не тільки говорить, що і як робити, а й пояснює, чому той чи інший спосіб є більш 

правильним. Це допомагає державному службовцю сприйняти своє завдання як елемент 

ланцюга взаємопов’язаних дій, дозволить усвідомити та виробити власний алгоритм взаємодії 

з іншими працівниками Апарату. Пояснення доцільно використовувати по відношенню до 

державного службовця, який має певний професійний досвід, що сприяє зростанню його 

професійних знань, умінь і навичок за рахунок майстерності наставника; 

3) демонстрація передбачає дискусію з обговорення наявних у державного службовця 

ресурсів та визначення ймовірних труднощів, що дозволить виробити детальний план 

подальших дій у вирішенні поставленого завдання. Застосування цього підходу полягає в 

підтримці самостійності державного службовця і стимулюванні його готовності брати на себе 

відповідальність, що сприятиме підвищенню мотивації державного службовця. 

 

ІV. Основні обов’язки і права наставника та державного службовця 

31. Наставник повинен: 

 знати нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи, які 

визначають права, посадові обов’язки, завдання й повноваження державного службовця та 

закріплюють основні напрями роботи Апарату; 

 сприяти розвитку професійних знань, умінь і навичок, а також особистих якостей 

державного службовця, своєчасно виявляти та усувати в його діяльності допущені помилки; 

 знайомити з нормами корпоративної культури та правилами етичної поведінки в 

Апараті, залучати державного службовця до участі в заходах, які проводить Апарат; 

 психологічно підтримувати державного службовця, надавати йому компетентні 

поради, консультації та роз’яснення; 

 розробити індивідуальний план наставництва для державного службовця; 

 контролювати виконання програми наставництва державного службовця; 

 контролювати проходження періоду наставництва державним службовцем, 

аналізувати його результати. 

 звітувати про результати виконаної роботи Управлінню кадрів Апарату. 
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32. Наставник може: 

 вносити зміни та доповнення до програми наставництва та індивідуального плану 

наставництва державного службовця; 

 брати участь в обговоренні питань, що стосуються службової діяльності та 

поведінки державного службовця, захисту його прав та інтересів; 

 вносити безпосередньому керівнику державного службовця пропозиції щодо його 

заохочення або застосування дисциплінарних стягнень; 

 за необхідності вносити вмотивовані пропозиції Управлінню кадрів Апарату 

щодо дострокового завершення періоду наставництва або продовження його терміну; 

 контролювати виконання державним службовцем поставлених завдань, 

аналізувати їхні результати. 

33. Державний службовець повинен: 

1) ефективно й результативно виконувати програму наставництва та свої 

безпосередні посадові обов’язки у визначені строки; 

2) постійно підвищувати свій рівень професійної компетентності, удосконалювати 

професійні знання, уміння й навички, а також особистісні якості; 

3) на особистому прикладі наставника вивчати передові методи та форми роботи; 

4) дотримуватися Правил внутрішнього службового розпорядку для працівників 

Апарату, правил етичної поведінки та вимог корпоративної культури; 

5) щотижнево обговорювати з наставником результати виконаної роботи та 

проблеми, які виникали під час виконання посадових обов’язків; 

6) звітувати Управлінню кадрів Апарату про результати виконання програми 

наставництва. 

34. Державний службовець може: 

1) звертатися та отримувати в наставника компетентні консультації, поради та 

роз’яснення щодо виконання програми наставництва державного службовця та його 

безпосередніх посадових обов’язків; 

2) повідомляти наставника та свого безпосереднього керівника про труднощі при 

проходженні державної служби; 

3) вносити пропозиції щодо вдосконалення методів і механізмів виконання завдань 

та посадових обов’язків, організації процесу діяльності структурного підрозділу та Апарату в 

цілому; 

4) отримувати необхідне для виконання посадових обов’язків матеріально-технічне 

забезпечення; 

5) вносити вмотивовані пропозиції безпосередньому керівнику щодо зміни 

наставника; 

6) користуватися іншими правами та гарантіями згідно з чинним законодавством, 

що регламентує проходження державної служби, іншими нормативно-правовим актами та 

внутрішніми організаційно-розпорядчими документами Апарату. 

V. Прикінцеві положення 

35. Управління кадрів Апарату: 



 
 

252 
 

 надає державним службовцям Апарату методично-консультативну допомогу 

щодо організації та розвитку наставництва; 

 узагальнює надану структурними підрозділами та державними службовцями 

Апарату аналітичну інформацію щодо стану наставництва державних службовців в Апараті. 
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 Додаток 1 

до проєкту Методичних рекомендацій 

щодо організації та розвитку наставництва в Апараті  

Верховної Ради України 

 

 

ПРОГРАМА 

наставництва державного службовця  

в Апараті Верховної Ради України* 

 

(прізвище, ім’я, по батькові державного службовця) 

 

(назва посади та структурного підрозділу) 

 

з «___» ___________ по «___» ___________ 20__ року 

 

№ 

з/п 

 

Перелік заходів Виконавець Відмітка про 

виконання, дата 

та підпис 

відповідальної 

особи 

1.  Зустріч державного службовця Управління кадрів 

Апарату 
 

2.  Ознайомлення державного службовця з 

наказом про призначення / переведення на 

посаду 

Управління кадрів 

Апарату 
 

3.  
Ознайомлення з необхідними документами в 

Управлінні кадрів Апарату, а саме з: 

- Правилами внутрішнього службового 

розпорядку для працівників Апарату; 

- посадовою інструкцією; 

- положенням про структурний підрозділ; 

- записом у трудовій книжці про 

призначення / переведення на посаду, 

прийняття присяги тощо 

Управління кадрів 

Апарату 
 

4. 
Проведення інструктажу з техніки безпеки  

Управління кадрів 

Апарату  
 

5. Представлення державного службовця 

колективу та керівництву структурного 

підрозділу Апарату  

Управління кадрів 

Апарату 
 

6. Приведення до урочистого прийняття 

державним службовцем Присяги державного 

службовця (у випадку, коли особа вперше 

прийнята на державну службу або Присяга 

не була прийнята на попередньому місці 

роботи) 

Управління кадрів 

Апарату 
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7. 
Вручення початкового канцелярського набору 

та інформаційного пакету документів**, а 

саме: 

- Положення про Апарат Верховної Ради 

України; 

- структури Апарату; 

- телефонного довідника Апарату; 

- Загальних правил етичної поведінки 

державного службовця; 

- Інструкції з діловодства в Апараті; 

- Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- інших нормативно-правових актів залежно 

від посади державної служби, на яку 

призначений державний службовець 

- інших інформаційних буклетів (брошури) про 

Верховну Раду України та її Апарат.  

Управління кадрів 

Апарату 
 

8. 
Проведення екскурсії з метою ознайомлення з 

історичними та архітектурними особливостями 

будинку пленарних засідань Верховної Ради 

України та його реліквіями 

Управління кадрів 

Апарату 
 

9. 
Ознайомлення з корпоративною культурою в 

Апараті (дотримання корпоративного стилю, 

стандартів поведінки і спілкування, 

особливостями відзначення державних свят 

тощо) 

Управління кадрів 

Апарату 
 

10. Знайомство державного службовця з 

наставником 

Управління кадрів 

Апарату 
 

11. Ознайомлення з робочим місцем, 

облаштованим необхідними технічними 

засобами для виконання посадових 

обов’язків, програмним забезпеченням та 

забезпечення відповідним офісним і 

канцелярським обладнанням 

Наставник 

 

Управління справами 

Апарату 

 

Управління кадрів 

Апарату 

 

12. Створення індивідуальної електронної 

пошти та забезпечення доступу до системи 

електронного документообігу  

Наставник 

 

Управління 

комп’ютеризованих 

систем Апарату 

 

13. Оформлення відповідних документів 

(виготовлення пластикової платіжної картки 

тощо) 

Наставник 

 

Управління справами 

Апарату 

 

14. Детальне ознайомлення з приміщенням 

Верховної Ради України та діяльністю 

відповідних структурних підрозділів 

Апарату 

Наставник  

15. Детальне ознайомлення з структурою 

Апарату в цілому (та відповідного 

структурного підрозділу Апарату зокрема), 

розподілом функціональних обов’язків між 

Наставник  
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керівництвом відповідного структурного 

підрозділу та його працівниками, 

особистими посадовими обов’язками  

16. Детальне ознайомлення з порядком 

проходження електронних та паперових 

документів в Апараті та процедурою 

електронного документообігу, переліком 

основних помилок, які допускають 

працівники Апарату при оформленні 

документів 

Наставник 

 

Головне управління 

документального 

забезпечення Апарату 

 

17. Роз’яснення правил етичної поведінки та 

дотримання правил поведінки в Апараті, а 

також за його межами, питань дрес-коду та 

культури спілкування працівників Апарату 

Наставник  

18. Розроблення індивідуального плану 

наставництва 

Наставник 

 

Державний службовець 

 

ВИСНОВОК 

за результатами виконання програми наставництва 

 

 

(посада)  (дата, підпис)  (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

відповідального 

працівника 

Управління кадрів) 

 

(посада)  дата, підпис)  (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

наставника) 

     

(посада)  (дата, підпис)  (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

державного 

службовця) 

 

* розрахована на перший робочий тиждень державного службовця 

** зміст інформаційного пакету для державного службовця орієнтовний і може бути 
змінений, а також може бути наданий в електронній формі або розміщений на внутрішньому 
вебсайті Управління кадрів Апарату. 
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 Додаток 2 

до проєкту Методичних рекомендацій 

щодо організації та розвитку наставництва в Апараті  

Верховної Ради України 

 

 

Індивідуальний план наставництва 

_______________________________________________________

_________ 

(прізвище, ім’я, по батькові державного службовця) 

________________________________________________________________ 

(назва посади та структурного підрозділу) 

 

з «___» ___________ по «___» ___________ 20__ року 

під керівництвом наставника ______________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
№ з/п Заходи і завдання для адаптації 

державного службовця 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

результати 

виконання 

програми 

(виконано, 

виконано 

частково, 

потребує 

повторного 

вивчення) 

Дата та підпис 

наставника  

1.     

2.     

3.     

 

  



 

 

257 
 

 

Оцінка рівня професійної компетентності державного службовця: 

Показник Оцінка* 

незадовільно задовільно добре відмінно 

Результативність роботи     

Коментарі: 

Дотримання строків виконання 

роботи 

    

Коментарі: 

Знання згідно з вимогами 

профілю професійної 

компетентності посади 

державної служби 

    

Коментарі: 

Уміння і навички згідно з 

вимогами профілю професійної 

компетентності посади 

державної служби 

    

Коментарі: 

Ставлення до роботи, 

працездатність 

    

Коментарі: 

Ініціативність та креативність     

Коментарі: 

Дисциплінованість, 

відповідальність 

    

Коментарі: 

Відносини з іншими 

структурними підрозділами 

    

Коментарі: 

Відносини у колективі     

Коментарі: 

Лояльність до державного 

органу 

    

Коментарі: 
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Коротка характеристика державного службовця та виконаної ним роботи: 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

Рекомендації державному службовцю та (або) Управлінню кадрів Апарату за 

результатами здійснення наставництва: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

ВИСНОВОК 

за результатами виконання індивідуального плану наставництва 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

(посада)  (дата, підпис)  (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

наставника) 

З висновком ознайомлений: 

 

     

(посада)  (дата, підпис)  (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

державного 

службовця) 

 

_____________________________________ 

* критерії оцінки: незадовільно — ніяк не проявляє цю якість; задовільно — зрідка проявляє цю якість; 

добре — часто проявляє цю якість; відмінно — повною мірою володіє цією якістю. 
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Додаток 5 

 

 
ПРОЄКТ КОНЦЕПЦІЇ 

УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ 

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 
Стратегією розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 

2022 року, затвердженою розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України 

від 05 грудня 2019 року № 3359-к (далі — Стратегія), встановлено, що одним з першочергових 

напрямів підвищення рівня ефективності й результативності діяльності Апарату Верховної 

Ради України (далі — Апарат) відповідно до європейських стандартів є створення ефективної 

системи управління людськими ресурсами і розвиток кадрового потенціалу шляхом 

упровадження нових практик роботи з персоналом та інформаційних технологій у діяльність 

Апарату. 

У цьому контексті основними пріоритетами в реалізації Стратегії є: 

- досягнення оптимального балансу процесів оновлення кадрового потенціалу 

Апарату шляхом розроблення ефективних механізмів залучення висококваліфікованих 

фахівців для належного функціонування Апарату; 

- удосконалення системи добору кадрів на компетентнісній основі для зайняття 

управлінських посад з числа працівників, що мають досвід роботи на посадах нижчого рівня 

у відповідній сфері діяльності; 

- запровадження механізмів стимулювання та мотивацій кадрового потенціалу 

через систему стимулів, заохочень і преференцій, що сприятиме забезпеченню підвищення 

рівня результативності діяльності Верховної Ради України та Апарату тощо. 

Відповідно до визначених пріоритетів Стратегії, одним з основних завдань з розбудови 

кадрового потенціалу Апарату визначено утворення мобільного банку талановитої молоді та 

інших фахівців (при відсутності кадрового резерву) для заміщення посад патронатної та, на 

конкурсній основі, державної служби високопрофесійними спеціалістами. 

Разом з тим, Планом основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії, затвердженим 

розпорядженням Керівника Апарату від 20 лютого 2020 року № 358-к, передбачено 

необхідність розроблення концепції щодо впровадження інноваційних практик з управління 

людськими ресурсами (талантами) в Апараті. 

 
Проблема, яка потребує розв’язання 

В умовах реформи державної служби та державного управління ефективне 

функціонування органів державної влади потребує залучення високопрофесійних та 

високопродуктивних фахівців, які можуть швидко навчатися та пристосовуватися до стрімких 

змін у зовнішньому середовищі, а також володіють низкою унікальних знань, умінь та навичок 

у конкретній сфері, необхідних для ефективного виконання функціональних та посадових 

обов’язків. 

Відповідно до європейських стандартів належного адміністрування, що сформульовані 

програмою ОЕСР/SIGMA у «Принципах державного управління», професійність державної 

служби забезпечується належними управлінськими стандартами і методами управління 

людськими ресурсами. Принципи визначають, що розумні та об’єктивні процедури набору 

мають бути доповнені іншими інструментами управління людськими ресурсами, які потрібні 

не лише для того, щоб привабити цінних працівників на державну службу, а й щоб утримати 

їх і стимулювати для досягнення стратегічних цілей державного органу та держави в цілому. 
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На сьогодні в органах державної влади України відсутня система та стратегічні основи з 

управління талантами, а також законодавче закріплення поняття «управління талантами», 

проте елементи цієї моделі покладені в основу завдань та заходів реформи державного 

управління й державної служби. 

Зокрема, одним з напрямів Стратегії реформування державного управління України на 

період до 2021 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 року № 474-р, «Державна служба та управління людськими ресурсами», визначено 

необхідність побудови професійної державної служби. 

В основу принципів реформування державної служби в Україні, визначених Законом 

України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, покладена модель 

управління талантами, зокрема: 

- ефективне управління людськими ресурсами; 

- забезпечення рівного доступу до державної служби відповідно до результатів 

конкурсного відбору на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади; 

- прозорий відбір і призначення; 

- справедливе та неупереджене оцінювання результатів діяльності; 

- професійний розвиток, мобільність та просування по службі на основі 

об’єктивних, прозорих критеріїв і здобутків, з урахуванням професійної компетентності та 

сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 

- справедлива та прозора модель оплати праці відповідно до результатів 

службової діяльності державних службовців; 

- сприяння доброчесності тощо. 

Таким чином, залучення та утримання провідних фахівців стає одним із пріоритетів 

державної політики у сфері управління людськими ресурсами, що обумовлює необхідність 

упровадження системи управління талантами на державній службі, внесення відповідних 

норм до Закону України «Про державну службу» та інших законодавчих актів, а також 

розробки відповідних методично-рекомендаційних документів. 

Управління талантами — це один із найважливіших функціональних напрямків 

діяльності системи управління людськими ресурсами, що займається пошуком і залученням 

ефективних працівників, інтеграцією нового персоналу, мотивацією й підтримкою 

працівників для задоволення стратегічних цілей органу державної влади. Іншими словами, 

управління талантами — це цілеспрямована діяльність, спрямована на створення в органі 

системи набору, розвитку, використання й утримання талановитих працівників, здатних до 

досягнення найкращих результатів у роботі. 

Система управління талантами — це сукупність інструментів, які дають можливість 

органу державної влади залучати, ефективно використовувати й розвивати талант працівників. 

Основними передумовами впровадження системи управління талантами на державній 

службі є: 

- специфіка професійної діяльності державних службовців та виконуваних ними 

державних функцій і службових повноважень; 

- відсутність спеціалізованих суб’єктів надання освітніх послуг за 

спеціалізованими профілями роботи відповідних державних службовців; 

- зростання інтенсивності праці на державній службі та вимоги до її ефективності; 

- динамічність розвитку науково-технічного прогресу та діджиталізація процесів 

управління на державній службі, що визначає необхідність розвитку нових компетентностей; 

- підвищення рівня кадрової мобільності висококваліфікованих фахівців тощо. 

З огляду на викладене, для вмілого використання праці талановитих фахівців органам 

державної влади, у тому числі Апарату, необхідні кардинальні зміни в системі управління 

людськими ресурсами, що обумовлює потребу у виокремленні процесу управління талантами 

як окремого напряму. 
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Схвалення Концепції впровадження системи управління талантами в Апараті дозволить 

визначити основні вектори вдосконалення системи управління людськими ресурсами та є 

вкрай важливим кроком у процесі розбудови кадрового потенціалу Верховної Ради України 

та Апарату. 

 

Мета й завдання Концепції 

Основною метою цієї Концепції є визначення дієвих механізмів пошуку, залучення та 

утримання кваліфікованих і компетентних фахівців на державній службі в Апараті, виявлення 

перспективних працівників, розкриття їхнього фахового та особистісного потенціалу, 

забезпечення професійного розвитку в усіх сферах діяльності Апарату, що сприятиме 

посиленню привабливості та позитивного іміджу державної служби, поступовому 

підвищенню ступеня довіри народу до влади, підвищенню професіоналізму державних 

службовців, забезпечить систематичне раціональне оновлення керівних кадрів та збереження 

кадрового потенціалу Апарату. 

 

Завдання: 

1) розроблення комплексної системи пошуку та залучення талантів (високопрофесійних 

працівників) як із внутрішніх джерел, так і з зовнішніх; 

2) створення ефективної системи виявлення талановитих та високопотенційних фахівців 

серед працівників Апарату, зокрема в рамках проведення оцінювання результатів службової 

діяльності; 

3) підвищення результативності працівників Апарату; 

4) формування системи «вирощування»62 управлінських кадрів Апарату; 

5) використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при залученні 

кадрів шляхом розміщення актуальних відомостей про вакантні посади в Апараті, що сприяє 

реалізації принципу рівного доступу громадян до державної служби; 

6) залучення найкращих кандидатів відповідної кваліфікації на заміщення вакантних 

посад державної служби в Апараті на основі визначених потреб у фахівцях; 

7) формування банку кадрів (пулу високопотенційних кандидатів на заміщення 

вакантних посад в Апараті); 

8) запровадження механізму «утримання» талантів, що базується на високих 

мотиваційних настановах і заохочувальних стимулах матеріального та нематеріального 

характеру; 

9) застосування сучасних методів та прийомів розвитку рівня професійної 

компетентності, управління талантами в питаннях формування та реалізації державної 

політики. 

 

Принципи та строки реалізації Концепції 

Концепція являє собою комплекс правил, основних принципів, методів, способів та 

форм, необхідних для залучення високопрофесійних кадрів та ефективного управління 

талановитими працівниками Апарату. Вона полягає в постійній роботі з виявлення талантів 

серед працівників та їх використанні найкращим для ефективного функціонування Апарату 

способом. 

Система управління талантами в Апараті повинна: 

- бути спрямована на досягнення стратегічних цілей Апарату; 

                                                           
62 Під поняттям «вирощування» персоналу розглядається діяльність служби управління персоналом, спрямована 

на заповнення вакантних посад шляхом організації навчання претендентів, відібраних як серед працівників, так 

і ззовні, з метою формування в них відповідних знань, умінь та навичок, необхідних для якісного виконання 

обов’язків відповідно до посадових інструкцій та кваліфікаційних вимог. При цьому навчання може проводитися 

на базі органу державної влади, на базі профільних навчальних закладів чи навчальних центрів тощо. 
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- відповідати цінностям, місії, баченню та особливостям корпоративної культури 

Апарату; 

- будуватися на основі принципів меритократії, а також забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків; 

- бути справедливою, прозорою і зрозумілою працівникам Апарату. 

Строками реалізації цієї Концепції є 2021–2022 роки, впродовж яких передбачається 

низка швидких і послідовних кроків у цьому часовому проміжку, що визначатимуться планом 

заходів до неї. 

 

На першому етапі (2021 рік): 

розроблення та затвердження в установленому порядку розпорядчого акта з 

упровадження системи управління талантами в Апараті на всіх рівнях управління — від 

нижчого до найвищого, із зазначенням цілей та завдань, що мають бути окреслені відповідно 

до критеріїв SMART підходу63, визначення процедури прогнозування потреб у фахівцях, 

планування робочої сили та добору персоналу, а також запровадження вищої ради управління 

талантами (у разі необхідності); 

визначення ключових факторів привабливості Апарату щодо залучення талановитих 

працівників (імідж, ідентифікація основних принципів, цінностей, місії та бачення діяльності 

Апарату64 у контексті нових професійних вимог та стратегічних завдань його розвитку, 

кар’єрні перспективи, гідна та конкурентоспроможна оплата праці, відкриті зовнішні та 

внутрішні комунікації, висока корпоративна культура, де працівник — цінність, а не ресурс; 

виявлення талантів серед працівників Апарату шляхом використання різних методик 

(оцінка ефективності), комплексного аналізу таких складових особистості працівника як 

поведінки, мотивації та здібностей, що дасть можливість виявити сфери діяльності, у яких 

працівник може найкраще проявити свої таланти; 

оцінювання професійних якостей кандидатів поряд з особистісними (рівень розвитку 

компетенцій) у рамках проведення оцінювання результатів службової діяльності65 

(оцінювання за методиками «180 градусів», «360 градусів»)66. Результати такого оцінювання 

мають враховуватися під час подання кандидатури працівника до банку кадрів; 

формування системи «вирощування» управлінських кадрів проміжного рівня шляхом 

розвитку та управління лідерством як процесу соціального впливу на підлеглих, а також 

завдяки ефективній організації навчання та підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Апарату, у тому числі в рамках організації наставництва, що забезпечить 

безперервність цього процесу; 

визначення / розроблення та затвердження в установленому порядку вимог до 

кандидатів на посаду (профілі компетентності); 

                                                           
63 SMART — це абревіатура, утворена першими літерами англійських слів: Specific (конкретні), Measurable 

(вимірювані), Achievable (досяжні), Realistic (реалістичні), Timed (визначені у часі). 
64 Відповідно до Комунікаційної стратегії Верховної Ради України на 2017–2021 роки, Стратегічного плану 

розвитку Апарату на 2020–2024 роки (у разі схвалення). 
65 Потребує вдосконалення та внесення відповідних змін до діючого Порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців Апарату Верховної Ради України. 
66 Оцінювання за методикою «180 градусів» — оцінювання діяльності керівників середньої ланки — заступників 

керівників самостійних структурних підрозділів Апарату, керівників підрозділів у складі самостійних 

структурних підрозділів Апарату та їхніх заступників (категорія «Б»), а також працівників некерівних посад 

Апарату (головні консультанти (спеціалісти), старші консультанти, провідні спеціалісти, консультанти, 

спеціалісти Апарату (категорія «В»), під час якого оцінюваний працівник здійснює самооцінку, а також 

оцінюється безпосереднім керівником за однаковими критеріями (компетенціями), із заповненням єдиної форми 

оцінки компетенцій, яка після заповнення погоджується керівником вищого рівня; 

Оцінювання за методикою «360 градусів» — оцінювання діяльності керівників вищої ланки — Керівника 

Апарату та його заступників, керівників самостійних структурних підрозділів Апарату (категорії «А» та «Б»), під 

час якої оцінюваний керівник здійснює самооцінку, а також оцінюється групами респондентів за однаковими 

критеріями, із заповненням однакових форм оцінки компетенцій. 
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забезпечення комплексності процедури добору персоналу — за результатами 

конкурсного відбору, за процедурою переведення на посаду в установленому законодавством 

порядку, за результатами проходження програм стажування, у тому числі Програми 

стажування молоді в Апараті Верховної Ради України; 

забезпечення активного та широкого залучення кандидатів для зайняття посад державної 

служби в Апараті в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву67 (у разі ухвалення 

відповідного рішення); 

розроблення механізму залучення випускників спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для зайняття 

посад державної служби в Апараті (за поданням закладу вищої освіти); 

використання нетрадиційних методів залучення талантів, зокрема аутстафінгу як методу 

залучення позаштатного спеціаліста (фрілансера) на контрактній основі (у разі необхідності 

та в порядку, визначеному чинним законодавством); 

створення банку кадрів у складі високопрофесійних працівників Апарату за 

результатами оцінювання службової діяльності, учасників конкурсу на зайняття посад 

державної служби, яких не визначено переможцями конкурсу, учасників програм стажування, 

у тому числі Програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України, осіб, які 

пройшли навчання за державними програмами підготовки та перепідготовки державних 

службовців на підставі державного замовлення тощо. 

 

На другому етапі (2022 рік): 

розроблення плану розвитку та професійних досягнень талантів (високопрофесійних 

працівників Апарату), способів і методів їх утримання з метою об’єктивного оцінювання їх 

виконання та постійної роботи над удосконаленням проблемних питань, організація навчання 

і підвищення рівня професійної компетентності персоналу відповідно до індивідуальних 

програм; 

забезпечення планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної 

служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та 

стимулювання просування по службі шляхом професійних ротацій (кадрової мобільності)68 та 

спадкоємності серед талановитих працівників; 

забезпечення процесу безперервного навчання і розвитку персоналу з використанням 

різноманітних форм і методів навчання, спрямованих на випереджаючий розвиток талантів 

(високопрофесійних працівників Апарату) в умовах постійних змін; 

формування активної комунікативної атмосфери, сприятливої для обміну та передачі 

цінних для Апарату професійних знань, створення проактивного середовища корпоративних 

знань та ефективної системи управління ними; 

упровадження диференційованої системи оплати праці, яка б відображала залежність 

розміру грошової винагороди від якості результатів службової діяльності працівників 

Апарату; 

забезпечення безперервного розвитку талантів (високопрофесійних працівників 

Апарату), підвищення рівня їхньої професійної компетентності та кадрової мобільності; 

                                                           
67 Кандидатський резерв — інформаційна система (база), що містить відомості про кандидатів на посади 

державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати 

проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів та оголошені конкурси на посади 

державної служби. 
68 Відповідно до пункту 39 постанови Верховної Ради «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої 

реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17 березня 2016 року 

№ 1035-VIII, ухваленої на підставі рекомендацій Місії Європейського парламенту з оцінки потреб, викладених у 

Доповіді та Дорожній карті щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, необхідними 

є розробка та впровадження системи кадрової мобільності. 

Поняття «кадрова мобільність» передбачає службове просування (по горизонталі та вертикалі), що базується на 

принципах меритократичності й лояльності. 
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упровадження справедливої системи матеріального заохочення істинних талантів за 

проявлені творчий підхід, уміння нестандартно мислити, інтуїтивно знаходити оптимальні 

рішення; 

упровадження дієвої системи нематеріальних винагород і мотивацій працівників 

Апарату, забезпечення публічного визнання цінності результатів їхньої діяльності. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Для досягнення мети і реалізації основних завдань цієї Концепції вже здійснено базові 

кроки, ключовим серед яких є ефективне виконання Плану основних заходів на 2020 рік з 

реалізації Стратегії, зокрема, на основі вивченого досвіду держав-членів ЄС та інших країн 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення Порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців Апарату, Положення про систему підвищення 

рівня їхньої професійної компетентності, покращення процедури проведення конкурсного 

відбору на вакантні посади державної служби з відповідними рекомендаціями для подальшого 

впровадження в Апараті; визначено напрями розвитку внутрішніх комунікацій в Апараті, 

розроблено проєкт розпорядження Керівника Апарату щодо впровадження системи 

наставництва в Апараті, проєкт технічного завдання інтегрованої автоматизованої системи 

управління людськими ресурсами в Апараті, на базі якої доцільно розглянути можливість 

створення банку кадрів. Водночас, забезпечено підготовку пропозицій щодо проведення 

щорічного моніторингу та прогнозування потреб у фахівцях на середньострокову 

перспективу. 

Крім того, Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розроблено проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву»69, що зумовлено необхідністю використання професійного 

потенціалу кандидатів на посади державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість 

балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, що взяли участь у конкурсі, 

але не визначені суб’єктом призначення або керівником державної служби переможцями 

конкурсу. 

Разом з тим, з метою залучення кадрів за рахунок внутрішніх людських ресурсів в 

Апараті та внесення відповідних кандидатур до банку кадрів повинні бути організовані: 

- аналіз оцінки результатів службової діяльності державних службовців для 

визначення високопотенційних працівників; 

- робота з керівниками структурних підрозділів Апарату з метою отримання їхніх 

рекомендацій щодо відповідних претендентів; 

- виявлення працівників Апарату, заінтересованих у посадовому зростанні; 

- аналіз результатів професійного розвитку державних службовців. 

З метою залучення кадрів за рахунок людських ресурсів з ринку праці та інших зовнішніх 

джерел в Апараті повинні бути організовані: 

- моніторинг в інформаційній системі (базі) осіб, включених до кандидатського 

резерву органів державної влади (у разі ухвалення відповідного рішення) та осіб, 

зареєстрованих в інформаційній системі шляхом самовисування; 

- ефективне формування банку кадрів Апарату з урахуванням областей (видів) 

професійної службової діяльності державних службовців і регулярний моніторинг осіб, 

включених до банку кадрів з метою виявлення найбільш придатних претендентів; 

- проведення оцінки учасників у банку кадрів з метою визначення рівня 

професійного розвитку; 

- взаємодія із закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 

                                                           
69 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68851 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68851
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управління та адміністрування» для визначення високопотенційних випускників та організації 

їх стажування в Апараті; 

- залучення на державну службу в Апараті молоді за результатами програм 

стажування, у тому числі Програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України, що 

дозволяє забезпечити приплив перспективних фахівців, зацікавлених у проходженні 

державної служби, активній реалізації свого професійного потенціалу, застосування сучасних 

технологій і передових підходів у відповідній галузі, а також здатних швидко освоїти 

специфіку державної служби в Апараті; 

- робота зі службами управління персоналом інших державних органів з метою 

виявлення державних службовців, готових перейти на державну службу в Апараті, у тому 

числі у випадках заміщення ними скорочуваних посад державної служби в державному органі 

або посад державної служби в державному органі, що ліквідується; 

- взаємодія з організаціями будь-яких форм власності з метою пошуку 

відповідних претендентів для вступу на державну службу, участь у ярмарках вакансій (у разі 

необхідності); 

- робота з державною службою зайнятості населення, а також базами вакансій у 

мережі Інтернет з метою пошуку відповідних претендентів (у разі необхідності); 

- забезпечення розміщення переліку вакантних посад на офіційному вебпорталі 

Верховної Ради України, вебсторінці Управління кадрів Апарату, Єдиному порталі вакансій 

державної служби https://career.gov.ua/, використання вебсервісів, які спеціалізуються на 

наданні послуг з розміщення оголошень шукачів та роботодавців тощо; 

- робота з організаціями, що здійснюють пошук кадрів, та інші заходи. 

У рамках заходів із залучення кадрів особливу увагу необхідно приділити попередньому 

оцінюванню знань і вмінь, професійних та особистісних якостей осіб, які можуть бути 

претендентами. З цією метою рекомендується проводити з ними бесіду для визначення в них 

зацікавленості у вступі та проходженні державної служби в Апараті, мотивації й очікувань у 

частині заміщення посад державної служби, у тому числі із застосуванням окремих методів 

оцінювання, що використовуються під час конкурсних процедур. 

Ефективна робота із залучення кадрів є основою здорової конкуренції на етапі 

оцінювання кадрів, а також важливою складовою підсумкового результату — заміщення посад 

кваліфікованими фахівцями. 

При цьому запорукою залучення професійних кадрів і організації ефективної роботи в 

цьому напрямку є забезпечення привабливості Апарату як роботодавця, для чого потрібне 

проведення відповідних заходів. 

З метою «утримання» високопрофесійних працівників Апарату повинно бути 

забезпечено: 

- розроблення плану розвитку та кар’єрного зростання кандидатів; 

- створення належних умов для професійного розвитку працівників Апарату, у 

тому числі в рамках реалізації міжнародних проєктів та програм щодо підвищення 

кваліфікації; 

- впровадження системи наставництва в Апараті з урахуванням індивідуальних 

потреб у розвитку працівників, по відношенню до яких застосовується наставництво; 

- визначення «пулу» наставників в Апараті та створення ефективної системи 

нематеріальної мотивації за виконання функцій наставника; 

- розподіл кандидатів за видом діяльності за результатами дотримання плану 

розвитку та кар’єрного зростання: 

 резерв розвитку: група фахівців та керівників, які готуються до роботи в 

рамках нових напрямків (при запровадженні нових функцій Апарату); 

 резерв функціонування: група фахівців та керівників, які в майбутньому 

повинні забезпечити функціонування Апарату. Ці працівники орієнтовані на 

керівну кар’єру. 

https://career.gov.ua/
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 кандидати, які можуть бути висунуті на вищі посади в даний час; 

 кандидати, висування яких планується впродовж одного — трьох років. 

- впровадження системи відстеження та оцінювання ефективності управління 

талантами (система моніторингу компетенціями і талантами та оцінки результативності 

діяльності (самооцінка та оцінка керівника); 

- надання зворотного зв’язку від керівника працівнику (обговорення оцінок 

керівника та підлеглого); 

- коригування плану розвитку та кар’єрного зростання кандидатів. 

 

Очікувані результати 

Упровадження системи управління талантами в Апараті матиме своїм результатом: 

заміщення вакантних посад державної служби в Апараті, у першу чергу, з числа 

високопрофесійних працівників, що сприятиме підвищенню ефективності його діяльності; 

залучення на роботу досвідчених фахівців, а також громадян України з числа молоді, що 

здобули відповідну освіту в закладах вищої освіти, пройшли відповідні програми стажування 

тощо; 

мінімізація витрат ресурсів та часу на пошук і добір персоналу, оперативне закриття 

критичних для державної служби в Апараті вакансій у зв’язку з оновленням організаційно-

штатної структури, зміною функцій Апарату і процедур їх реалізації; 

запровадження механізму «утримання» талантів, що базується на високих мотиваційних 

настановах і заохочувальних стимулах, спрямованого на збереження досвіду та експертизи 

персоналу, забезпечення неперервності інституційної пам’яті; 

забезпечення безперервного навчання та підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Апарату; 

формування банку кадрів в Апараті, що забезпечує ефективний взаємозв’язок кадрового 

планування з відбором кадрів та дозволить залучати претендентів не тільки для заміщення 

вакантних посад державної служби, а й посад державної служби, які стануть вакантними в 

перспективі, обумовленої досягненням окремими державними службовцями граничного віку 

перебування на державній службі, тимчасовим припиненням виконання посадових обов’язків 

у зв’язку з тривалими відпустками або з інших підстав. 

 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Упровадження системи управління талантами в Апараті здійснюватиметься в межах та 

за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
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Додаток 6 

 
ПРОЄКТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ В АПАРАТІ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Постанови 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») 

 
І. Загальні положення 

1. Методичні рекомендації щодо впровадження системи кадрової мобільності 

державних службовців в Апараті Верховної Ради України (далі — Методичні рекомендації) 

розроблено з метою забезпечення системного підходу до впровадження кадрової мобільності 

державних службовців в Апараті Верховної Ради України (далі — Апарат), надання 

відповідної методично-консультативної допомоги, що сприятиме оптимальному 

використанню наявних людських ресурсів, обміну досвідом, розширенню можливостей 

кар’єрного розвитку, забезпеченню доброчесності та запобіганню і протидії корупції на 

державній службі в Апараті. 

2. Методичні рекомендації враховують вимоги: 

Закону України «Про державну службу»; 

Закону України «Про запобігання корупції»; 

Положення про Апарат Верховної Ради України, затвердженого розпорядження Голови 

Верховної Ради України від 25 серпня 2011 року № 769; 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, та ін. 

3. У цих Методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються в таких 

значеннях: 

кадрова мобільність / ротація державного службовця — передбачене та здійснюване 

за згодою державного службовця періодичне планове, а в окремих випадках — на 

позаплановій основі, переведення (призначення) з однієї посади державної служби на іншу 

рівнозначну або вищу посаду державної служби в Апараті або в іншому державному органі з 

урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей державного 

службовця; 

планова кадрова мобільність у першу чергу має стосуватися державних службовців, які 

займають посади державної служби категорій «А» і «Б», що передбачені штатними розписами 

державного органу, та здійснюють контрольні й наглядові функції; 

позапланова кадрова мобільність може застосовуватися до державних службовців з 

метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, а також в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

4. Основними принципами кадрової мобільності є: 

 плановість; 

 системність; 

 скоординованість заходів, що забезпечують кадрову мобільність; 

 меритократичність; 

 накопичення інформації; 

 регламентованість; 

 наступність; 

 законність та прозорість. 
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5. Кадрова мобільність на державній службі в Апараті не є видом заохочення або 

дисциплінарного стягнення. Разом з тим, результати виконання державним службовцем 

посадових обов’язків на займаній посаді державної служби повинні враховуватися при 

визначенні іншої посади, на яку державний службовець переводиться (призначається) в 

порядку здійснення кадрової мобільності. У зв’язку з цим, переведення (призначення) в ході 

здійснення кадрової мобільності державного службовця на посаду в порядку підвищення на 

посаді повинне ґрунтуватися на позитивній оцінці результатів його службової діяльності. 

6. Кадрова мобільність державних службовців здійснюється для забезпечення зміни 

змісту посадових обов’язків державного службовця та / або кола осіб, із якими державний 

службовець взаємодіє, за допомогою послідовної зміни його підпорядкованості та / або місця 

проходження державної служби. 

7. Кадрова мобільність державних службовців категорії «А» може здійснюватися за 

рішенням Голови Верховної Ради України у встановленому порядку, якщо інше не 

передбачено чинним законодавством. 

8. Кадрова мобільність інших державних службовців може здійснюватися за 

рішенням Керівника Апарату або першого заступника (перших заступників), заступників 

Керівника Апарату згідно з розподілом обов’язків та у встановленому порядку. 

9. Перелік посад в Апараті, на яких передбачена кадрова мобільність (далі — 

перелік), формується на основі пропозицій керівників структурних підрозділів та 

узагальнюється Управлінням кадрів Апарату. 

ІІ. Період здійснення кадрової мобільності 

10. Посаду державної служби, на яку державний службовець призначається в порядку 

здійснення кадрової мобільності, рекомендується займати в термін від трьох до п’яти років 

(далі — період кадрової мобільності). 

11. Конкретний термін зайняття посади в порядку здійснення кадрової мобільності 

рекомендується вказати для кожної посади окремо в плані здійснення кадрової мобільності. 

При визначенні строку зайняття посади державної служби в порядку здійснення 

кадрової мобільності рекомендується враховувати, з однієї сторони, можливість виникнення 

корупційних ризиків та / або конфлікту інтересів, пов’язаних із тривалим зайняттям однієї 

посади державної служби, а з іншої сторони — час, необхідний для адаптації при переведенні 

(призначенні) на іншу посаду державної служби. 

12. У випадку, якщо державний службовець, що займає посаду державної служби, на 

якій передбачається кадрова мобільність, призначається до закінчення відповідного періоду 

кадрової мобільності на іншу, у тому числі вищу посаду державної служби, на якій також 

передбачається кадрова мобільність, період кадрової мобільності починається обчислюватися 

знову з моменту призначення державного службовця на іншу посаду державної служби. 

13. Періоди тимчасової непрацездатності державного службовця, перебування його у 

щорічній оплачуваній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці по 

догляду за дитиною враховуються в періоді здійснення кадрової мобільності. 

14. Якщо протягом періоду зайняття посади державної служби, на якій 

передбачається кадрова мобільність, державний службовець тимчасово переведений на іншу 

посаду, без зміни посадових обов’язків, то при обрахуванні періоду кадрової мобільності не 

враховується зміна найменування посади державної служби, у зв’язку з чим період кадрової 

мобільності відраховується з моменту призначення на посаду державної служби з попереднім 

найменуванням. 

ІІІ. Розробка і затвердження плану здійснення кадрової мобільності 

15. Проєкт плану здійснення кадрової мобільності (далі — план) для посад державної 

служби готується Управлінням кадрів Апарату. 

16. План рекомендується розробляти не менше ніж на 5 років і підтримувати його в 

актуальному стані. 

17. План рекомендується затверджувати: 
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 для посад державної служби категорії «А» — Головою Верховної Ради України; 

 для інших посад державної служби згідно з переліком — Керівником Апарату або 

першим заступником (першими заступниками), заступниками Керівника Апарату згідно з 

розподілом обов’язків. 

18. Призначення державних службовців у порядку здійснення кадрової мобільності 

на посаду державної служби в інший державний орган здійснюється за його письмовою 

згодою та на підставі рішення Голови Верховної Ради України (для посад державної служби 

категорії «А») або Керівника Апарату або першого заступника (перших заступників), 

заступників Керівника Апарату згідно з розподілом обов’язків (для інших державних 

службовців), та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться 

державний службовець 

У зв’язку з цим, проєкт плану, що передбачає призначення державних службовців 

Апарату в порядку здійснення кадрової мобільності на посади державної служби в іншому 

державному органі, має погоджуватися з цим державним органом. 

19. У плані передбачається здійснення кадрової мобільності на всіх посадах, 

включених у перелік. Оновлення інформації у плані рекомендується проводити систематично, 

встановивши необхідність надання відповідних даних Управлінню кадрів Апарату у 

встановлений термін не рідше ніж один раз на рік. 

20. У плані рекомендується зазначати: 

 посади державної служби, включені в перелік; 

 прізвище, ім’я, по батькові державного службовця, що займає посаду державної 

служби, включену в перелік, строк трудового договору (за необхідності); 

 прізвище, ім’я, по батькові державного службовця, якого планується призначити 

в порядку здійснення кадрової мобільності на посаду, включену в перелік, і планований строк 

трудового договору (за необхідності); 

 підстави для здійснення кадрової мобільності. 

21. При визначенні посад державної служби, на які державний службовець може бути 

призначений у порядку здійснення кадрової мобільності, необхідно керуватися такими 

критеріями: 

а) кадрову мобільність державних службовців рекомендується здійснювати в межах 

однієї групи посад державної служби, на яких встановлені посадові оклади в розмірах, не 

нижчих за розміри посадових окладів на посадах державної служби, що раніше займалися, з 

урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей державних 

службовців; 

б) рекомендується заздалегідь враховувати можливість відмови державного 

службовця від зайняття іншої посади державної служби в порядку здійснення кадрової 

мобільності у випадку наявності захворювання, у зв’язку з яким зайняття посади державної 

служби в порядку здійснення кадрової мобільності протипоказано за станом здоров’я 

державного службовця згідно з медичним висновком, виданим у Порядку, затвердженому 

наказом Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства 

охорони здоров’я України від 13 квітня 2016 року № 80/352 та зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 28 квітня 2016 року за № 661/28791, та (або) інших причин; 

в) рекомендується віддавати перевагу таким варіантам призначення державного 

службовця на нову посаду в порядку здійснення кадрової мобільності, які сприятимуть його 

професійному розвитку та (або) підвищенню ефективності діяльності державного органу, у 

який планується переведення; 

г) необхідно виключати такі варіанти призначення державного службовця на іншу 

посаду в порядку здійснення кадрової мобільності, які можуть спричинити виникнення 

конфлікту інтересів; 

д) рекомендується уникати призначення державного службовця в порядку 

здійснення кадрової мобільності на посаду державної служби, яку він раніше займав. 
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22. До витрат, пов’язаних із призначенням на посаду державної служби в порядку 

здійснення кадрової мобільності, відносяться витрати, необхідні для професійної підготовки 

або підвищення кваліфікації державних службовців у зв’язку з призначенням їх на нові посади 

державної служби. 

23. Після затвердження плану витяги з нього рекомендується направити керівнику 

державного органу, державним службовцям, які включені в цей план, а також суб’єкту 

призначення. 

24. Затверджувати план рекомендується не пізніше ніж 1 жовтня року, що передує 

року його реалізації. 

IV. Здійснення кадрової мобільності 

25. Попередження державного службовця про закінчення строку трудового договору, 

укладеного на період кадрової мобільності, здійснюється Управлінням кадрів Апарату та 

службою управління персоналом відповідного державного органу (у разі потреби) за три 

місяці до призначення державного службовця на іншу посаду державної служби в порядку 

кадрової мобільності. При цьому призначення державного службовця на іншу посаду 

державної служби в порядку кадрової мобільності має бути здійснене в день, що йде за днем 

припинення строкового трудового договору. 

У зв’язку з цим рекомендується направляти державному службовцю повідомлення в 

письмовій формі не менше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку трудового 

договору. 

26. У повідомленні рекомендується вказувати: 

 дату закінчення строку трудового договору; 

 пропозицію про призначення на іншу посаду державної служби в порядку 

здійснення кадрової мобільності (посаду державної служби, на яку планується призначити 

державного службовця, посадовий оклад, період кадрової мобільності); 

 інформацію про державні гарантії (за наявності). 

27. З повідомленням державний службовець має бути ознайомлений під особистий 

підпис. 

28. У випадках перебування державного службовця поза місцем проходження 

державної служби: у службовому відрядженні, у щорічній оплачуваній відпустці, відпустці у 

зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю він має бути ознайомлений з повідомленням у день виходу на державну 

службу. У цьому випадку повідомлення не вважається направленим з порушенням строків, а 

закінчення 3-місячного строку почнеться з моменту ознайомлення в письмовій формі з ним 

державного службовця. 

Слід зазначити, що в разі закінчення строкового трудового договору в період відпустки 

у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до статті 179 і статті 184 Кодексу законів про 

працю України служба персоналу державного органу зобов’язана за письмовою заявою жінки, 

що перебуває в цій відпустці, і при наданні медичної довідки, що підтверджує стан вагітності, 

продовжити строк трудового договору до закінчення вагітності. Жінка, строк трудового 

договору з якою був продовжений до закінчення вагітності, зобов’язана за запитом Управління 

кадрів Апарату та служби управління персоналом відповідного державного органу (у разі 

потреби), але не частіше ніж один раз на три місяці, надавати медичну довідку, що 

підтверджує стан вагітності. 

Якщо строк трудового договору закінчується в період перебування державного 

службовця у відпустці по догляду за дитиною, то відповідно до статті 179 і 184 Кодексу 

законів про працю України Управління кадрів Апарату та служба управління персоналом 

відповідного державного органу (у разі потреби) зобов’язані за письмовою заявою державного 

службовця, що перебуває в цій відпустці, і при наданні копії свідоцтва про народження 

дитини, продовжити строк трудового договору до закінчення такої відпустки. 
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29. Призначення державного службовця на іншу посаду державної служби в порядку 

кадрової мобільності здійснюється за його письмової згоди. 

Рекомендується надати державному службовцю можливість виразити згоду на 

призначення й завірити її особистим підписом безпосередньо на повідомленні. 

30. У разі відмови державного службовця від запропонованої для зайняття посади 

державної служби в порядку кадрової мобільності з причин, зазначених у підпункті «б» 

пункту 21 розділу ІІІ цих Методичних рекомендацій, державному службовцю не пізніше ніж 

за 60 календарних днів до закінчення строку трудового договору в письмовій формі має бути 

запропонована інша вакантна посада державної служби в тому ж або іншому державному 

органі з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей державного 

службовця. 

31. У разі відмови від запропонованої для зайняття іншої посади державної служби в 

тому ж або іншому державному органі або ненадання державному службовцю іншої посади 

державної служби (у разі її відсутності) державний службовець звільняється з посади 

державної служби, яку займає. 

32. При припиненні строкового трудового договору у випадках, передбачених 

чинним законодавством з питань державної служби, державному службовцю виплачується 

компенсація в розмірі, передбаченому чинним законодавством70. 

33. Необхідно враховувати, що будь-яке призначення державного службовця на іншу 

посаду державної служби (призначення на вищу посаду державної служби, на рівнозначну 

посаду державної служби), здійснювані поза планом, не є кадровою мобільністю. 

34. Якщо державний службовець призначається в порядку здійснення кадрової 

мобільності на посаду державної служби, що передбачає допуск до державної таємниці, то у 

разі, якщо він має такий допуск відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про 

державну таємницю», картка про допуск за письмовим запитом режимно-секретного органу 

державного органу пересилається до нового місця проходження державної служби. 

У разі, якщо державний службовець не має форми допуску до державної таємниці, яка 

потрібна для зайняття посади державної служби в порядку здійснення кадрової мобільності, 

то йому оформлюється такий допуск відповідно до частини першої статті 22 та статті 24 

зазначеного Закону. 

V. Звітування про здійснення кадрової мобільності 

35. Управлінню кадрів Апарату рекомендується щорічно не пізніше ніж до 1 лютого 

року, що йде за звітним, готувати звіт про здійснення кадрової мобільності в минулому 

календарному році та, за необхідності, пропозиції щодо вдосконалення процесу організації та 

здійснення кадрової мобільності. 

36. Звіт про здійснення кадрової мобільності може містити такі відомості: 

 загальна кількість державних службовців, призначених на інші посади державної 

служби в порядку кадрової мобільності в минулому календарному році; 

 кількість державних службовців, що відмовилися від запропонованої для зайняття 

посади державної служби в порядку здійснення кадрової мобільності на підставах, вказаних у 

підпункті б пункту 21 розділу ІІІ цих Методичних рекомендацій; 

 кількість державних службовців, звільнених з посади державної служби, що 

займається, та звільнених з державної служби у випадках, визначених чинним законодавством 

з питань державної служби; 

                                                           
70 При припиненні строкового трудового договору у випадках, вказаних у пункті 6 частини 1 статті 83 та 

частині 1 статті 85 Закону України «Про державну службу», державному службовцю виплачується компенсація 

в розмірі, передбаченому чинним законодавством. При цьому вихідна допомога, передбачена частиною 3 

статті 83 Закону України «Про державну службу», не виплачується. 
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 кількість посад державної служби, на яких передбачена кадрова мобільність, що 

залишилися вакантними за підсумками здійснення кадрової мобільності в минулому 

календарному році; 

 сума витрат на здійснення кадрової мобільності; 

 короткий опис ускладнень, що виникли при організації та здійсненні кадрової 

мобільності. 

VІ. Перехідні положення 

37. Після затвердження в установленому порядку Керівником Апарату або першим 

заступником (першими заступниками), заступниками Керівника Апарату згідно з розподілом 

обов’язків переліку і плану необхідно провести такі заходи. 

Враховуючи, що умова про перебування посади державної служби в переліку 

відноситься до істотних умов державної служби, Управлінню кадрів Апарату рекомендується 

поінформувати державних службовців, що займають посади, передбачені переліком, 

незалежно від того, який з ними укладений трудовий договір (безстроковий чи строковий), 

про зміну істотних умов державної служби в письмовій формі не пізніше, ніж за 

30 календарних днів до їх введення. 

Оскільки термін зайняття посади, на якій передбачається кадрова мобільність, 

становить від трьох до п’яти років, передбачається також встановлення державному 

службовцю, що займає цю посаду державної служби, нового строку трудового договору (від 3 

до 5 років залежно від строку, встановленого у плані). 

38. Якщо державний службовець не згоден на зайняття посади державної служби і 

проходження державної служби зі зміною істотних умов державної служби, Управління кадрів 

Апарату та служба управління персоналом відповідного державного органу (у разі потреби) 

пропонує йому для зайняття іншу посаду державної служби. У разі письмової відмови 

державного службовця від цієї посади державної служби державний службовець звільняється 

з посади державної служби, яку він займає відповідно до умов, визначених чинним 

законодавством з питань державної служби. 

39. У разі згоди державного службовця на зайняття посади державної служби і 

проходження державної служби зі зміною істотних умов державної служби, до трудового 

договору, укладеного з державним службовцем, вносяться відповідні зміни. Ці зміни повинні 

містити умови, зазначені в переліку, та новий строк зайняття трудового договору (від 3 до 

5 років залежно від строку, встановленого у плані). 

Вказані зміни і доповнення вносяться у трудовий договір за угодою сторін. 

З цієї миті почне відраховуватися період здійснення кадрової мобільності державних 

службовців. 

40. Якщо посада державної служби, передбачена переліком, є вакантною, 

призначення на неї здійснюється з урахуванням таких особливостей: 

а) на цю посаду державної служби може бути призначений державний службовець, 

який включений у план і погоджується її зайняти; 

б) цей державний службовець звільняється з посади державної служби, яку займає, 

але при цьому не звільняється з державної служби; 

в) вакантна посада державної служби, включена в перелік, може бути також зайнята 

особами з числа громадян України, які не проходили державну службу і не займали посади 

державної служби, а також інші державні службовці у порядку, визначеному чинним 

законодавством з питань державної служби. 

VIІ. Прикінцеві положення 

Управління кадрів Апарату надає методично-консультативну допомогу щодо 

організації та здійснення кадрової мобільності державних службовців. 
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Додаток 7 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА АПАРАТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВІД 24 ТРАВНЯ 2018 РОКУ № 708-К 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року) 

 
1. Терміни, наведені в пункті 4 Розділу ІІ Положення про систему підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України, 

затвердженого розпорядженням першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради 

України від 24 травня 2018 року № 708-к (далі — Положення), привести у відповідність до 

чинного законодавства, зокрема до Закону України «Про державну службу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення 

про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад». 

2. Пункт 4 Розділу ІІ Положення доповнити текстом такого змісту: «кредит 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — одиниця 

вимірювання обсягу навчального навантаження учасників професійного навчання, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин». 

3. Абзац перший пункту 6 Розділу ІІ Положення викласти в такій редакції: «Заходи з 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату 

здійснюються згідно з вимогами законодавства України та фактичними потребами. 

Визначення потреб у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців 

Апарату здійснюється в установленому законодавством порядку під час щорічного 

оцінювання результатів службової діяльності та складання індивідуальних програм. При 

визначенні відповідних потреб також враховуються:». 

4. Підпункт 1 пункту 6 Розділу ІІ Положення викласти у такій редакції: «Положення 

про Апарат Верховної Ради України, положення про структурні підрозділи Апарату, 

стратегічного плану розвитку Апарату та плани роботи». 

5. Абзац шостий пункту 6 Розділу ІІ Положення після слів «державних службовців 

Апарату можуть» доповнити словами «залучатися незалежні експерти, у тому числі 

міжнародні, та». 

6. Пункт 6 Розділу ІІ Положення доповнити абзацом сьомим такого змісту: «Загальні 

потреби у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців Апарату, 

що відображають організаційні потреби та стратегічні напрями розвитку Апарату, 

використовуються під час формування переліку пріоритетних напрямів (тем) для 

підвищення кваліфікації учасників професійного навчання, який враховується суб’єктами 

надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) під час формування 

змісту відповідних програм підвищення кваліфікації». 

7. В абзаці першому пункту 7 Розділу ІІ Положення слова «щороку у січні-лютому» 

замінити словами «у грудні звітного року», слова «за минулий рік» видалити. (Пропозицію 

підготовлено з урахуванням абзацу другого пункту 24 Положення про систему 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
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6 лютого 2019 року № 106 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 

від 25 червня 2020 року). 

8. Абзац другий пункту 8 Розділу ІІ Положення викласти у такій редакції: «Інформація 

щодо потреби в підвищенні рівня професійної компетентності працівників відповідних 

структурних підрозділів Апарату на поточний рік та прогнозна потреба на наступний рік 

подається структурними підрозділами Апарату до Управління кадрів Апарату до 10 січня 

наступного за звітним року за формами згідно з додатками 2, 3. На основі отриманої 

інформації та за результатами узагальнення індивідуальних програм Управління кадрів 

Апарату щороку не пізніше ніж 15 січня надсилає НАДС інформацію про потреби в 

професійному навчанні державних службовців Апарату в установленому законодавством 

порядку». (Пропозицію підготовлено з урахуванням абзацу другого пункту 24 Положення 

про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 532 від 25 червня 2020 року). 

9. Розділ ІІ Положення доповнити пунктом 9 такого змісту: «За результатами 

підвищення кваліфікації, за умови успішного виконання програми, видається сертифікат 

або відповідний документ про підвищення кваліфікації (сертифікат, посвідчення, свідоцтво 

тощо)», у зв’язку з чим змінити нумерацію наступних пунктів. 

10. Зміст пункту 9 Розділу ІІІ Положення привести у відповідність до чинного 

законодавства, зокрема до Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 (зокрема, потребує 

оновлення класифікація програм, що містить загальні професійні (сертифікатні) програми, 

спеціальні професійні (сертифікатні) програми, загальні короткострокові програми, 

спеціальні короткострокові програми). 

11. У пункті 10 Розділу ІІІ Положення слово «начальних» замінити словом 

«навчальних». 

12. Перелік, наведений у пункті 10 Положення, після слів «з відривом від основної 

роботи (служби)» доповнити словами «очно (денна, вечірня форми навчання)»; після слів 

«дистанційно (онлайн) навчання» доповнити словами такого змісту: «змішано (очно 

(офлайн) та дистанційно (онлайн) з використанням спеціальних інтернет-платформ, 

вебсайтів тощо)». 

13. В абзаці третьому пункту 11 Розділу ІІІ Положення слова «Всеукраїнському центрі 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування» замінити словами «Українській школі урядування». 

14. Пункт 11 Розділу ІІІ Положення доповнити абзацами такого змісту: «у 

Парламентському навчально-тренінговому центрі (з використанням нових можливостей та 

сучасних інноваційних технологій організації навчання), а також на навчальній онлайн 

платформі «Управління знаннями» (Пропозицію підготовлено з урахуванням Плану 

основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради України, затвердженого розпорядженням Керівника Апарату від 

20 лютого 2020 року № 358-к, та рекомендацій, отриманих за результатами 

функціонального обстеження в Апараті). 

15. У пункті 15 слова «за професійною програмою» замінити словами «за 

професійними програмами». 

16. Розділ ІІІ Положення після пункту 16 доповнити пунктом такого змісту: «17. З 

метою формування у державних службовців Апарату (у тому числі новопризначених) 

професійних знань, умінь і навичок для належного виконання посадових обов’язків, 
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здійснюється наставництво відповідно до окремої програми та індивідуального плану 

наставництва», у зв’язку з чим змінити нумерацію наступних пунктів. 

17. Абзац другий пункту 21 Розділу ІІІ Положення видалити. 

18. Розділ ІІІ Положення доповнити пунктом 22 такого змісту: «Визнання результатів 

підвищення кваліфікації, у тому числі стажування та самоосвіти, нарахування кредитів 

ЄКТС, ведення їх обліку здійснюється Управлінням кадрів Апарату з урахуванням вимог 

законодавства України. Допустима кількість кредитів ЄКТС, отримана у межах виконання 

індивідуальних програм протягом календарного року, та частка самоосвіти в загальній 

кількості отриманих кредитів ЄКТС серед інших видів підвищення рівня професійної 

компетентності, визначається в установленому законодавством порядку», у зв’язку з чим 

змінити нумерацію наступних пунктів. 

19. Моніторинг виконання індивідуальних програм та оцінювання якості підвищення 

рівня професійної компетентності з точки зору ефективності та досягнення позитивних 

результатів здійснюються в установленому законодавством порядку (Пропозицію 

підготовлено з урахуванням першочергових завдань з розбудови кадрового потенціалу 

Апарату відповідно до визначених пріоритетів Стратегії розбудови кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради України та вимог Положення про систему професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25 червня 2020 року). 

20. До Положення доцільно включити окремий розділ щодо парламентського 

навчально-тренінгового центру, який має виконувати такі основні завдання: 

 вивчення разом з Управлінням кадрів навчальних потреб згаданих основних 

ключових груп (у співпраці з іншими структурними підрозділами Апарату 

Верховної Ради України), у тому числі онлайн; 

 планування разом з Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України навчальної 

діяльності (у співпраці з іншими структурними підрозділами Апарату Верховної 

Ради України та партнерськими організаціями); 

 забезпечення безперервного навчання персоналу Верховної Ради України та її 

Апарату; 

 проведення навчальних заходів (із використанням нових можливостей (сучасний 

офіс та технічне обладнання) та сучасних інноваційних технологій організації 

навчання), а також методичне та організаційне забезпечення навчального процесу; 

 формування та розвиток навчально-практичної бібліотеки, розробка та 

впровадження дистанційного навчання та нових навчальних програм та курсів 

(зокрема онлайн); 

 підготовка спеціальних навчальних програм та курсів з урахуванням особливостей 

роботи Верховної Ради України та її Апарату; 

 розробка та опрацювання навчальних і методичних матеріалів; 

 підготовка та утримання / супроводження інтерактивної бази викладачів та тренерів; 

 розробка та супроводження навчальної онлайн платформи (навчального порталу). 

21. До Положення доцільно включити окрему згадку щодо концепції «змішаного 

навчання» («blended learning»), що буде впроваджена в Апараті Верховної Ради України, 

зокрема з урахуванням утворення та функціонування нової онлайн платформи Верховної 

Ради України. 

22. Положення доцільно доповнити окремим розділом щодо системи наставництва (з 

урахуванням основних завдань Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року, а також проєкту положення про систему 

наставництва в Апараті) як важливого складового елементу модернізованої системи 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату. 
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Додаток 8 

 

 
ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Парламентський навчально-тренінговий центр (далі — Центр) — навчально-

методична структура Апарату Верховної Ради України, створена з метою вдосконалення та 

підвищення рівня професійних знань працівників Апарату Верховної Ради України, а також 

народних депутатів України та їхніх помічників. 

1.2. Центр утворений та функціонує в структурі Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України. 

1.3. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, 

Положеннями про Апарат Верховної Ради України та про Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України, а також цим Положенням. 

1.3. Повна назва Центру — Парламентський навчально-тренінговий центр. 

Іноземними мовами назва Центру така: 

російською — Парламентский учебно-тренинговый центр; 

англійською — Parliamentary Educational and Training Centre. 

 

2. Мета та завдання діяльності Центру 

2.1. На реалізацію одного з пріоритетних завдань подальшого розвитку кадрового 

потенціалу Верховної Ради України та її Апарату, Центр ставить на меті проведення заходів 

щодо надання науково-методологічної та освітньої допомоги народним депутатам України, 

їхнім помічникам-консультантам, працівникам Апарату Верховної Ради України у 

здійсненні ними законодавчих, нормотворчих та інших повноважень, а також забезпеченні 

їхнього професійного розвитку. 

У зв’язку з цим основними завданнями Центру є: 

- забезпечення функціонування системи підвищення кваліфікації народних 

депутатів України, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради 

України; 

- вивчення освітніх потреб депутатів України, їхніх помічників-консультантів, 

працівників Апарату Верховної Ради України; 

- упровадження нових освітніх технологій у навчальний процес, зокрема в рамках 

функціонування дистанційної платформи «E-learning»; 

- науково-методична та інформаційна підтримка навчального процесу; 

- проведення науково-дослідної роботи з актуальних проблем підвищення 

кваліфікації з основних питань діяльності Верховної Ради України та її Апарату; 

- участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань організації 

навчальної та науково-дослідної роботи у Верховній Раді України та її Апараті, а також 

проведенні їх експертизи. 

2.2. Відповідно до основних завдань Центр: 

визначає зміст, форми, методи й засоби підвищення рівня професійної кваліфікації 

народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату 

Верховної Ради України; 

організовує навчальний процес з підвищення професійної кваліфікації народних 

депутатів України, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради 

України; 
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розробляє навчальні програми, план та календарні навчальні графіки; 

готує науково-методичні та інформаційні матеріали за навчальними програмами; 

залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців, експертів та тренерів 

(у тому числі іноземних), представників закладів вищої освіти, наукових установ, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування тощо (у тому числі, на договірних 

засадах); 

бере участь у наукових дослідженнях та підготовці підручників, навчальних 

науково-практичних посібників, методичних розробок, інформаційних матеріалів; 

вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід організації навчальної діяльності; 

співпрацює з вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими центрами та 

громадськими організаціями з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

проведення наукових досліджень у цій сфері; 

бере участь у роботі міжнародних організацій, конференцій, симпозіумів тощо; 

проводить конференції, «круглі столи» та інші заходи з проблемних питань 

законотворчості; 

здійснює інші функції відповідно до завдань, визначених керівництвом Апарату 

Верховної Ради України та Управління кадрів. 

 

3. Організація навчального процесу 

 

3.1. Учасники навчального процесу 

3.1.1. Учасниками навчального процесу в Центрі є народні депутати України, їхні 

помічники-консультанти, працівники Апарату Верховної Ради України. 

 

3.2. Порядок організації навчального процесу 

3.2.1. Порядок організації навчального процесу Центру визначається відповідно до 

навчального плану та програми, а також розкладу проведення занять, затверджених 

керівником Управління кадрів Апарату Верховної Ради України та погоджених Керівником 

Апарату Верховної Ради України. 

 

3.2.2. Основними формами навчального процесу є тематичні курси підвищення 

кваліфікації, навчальні семінари (у тому числі дистанційні), фокус-групи, конференції, 

круглі столи тощо. 

 

3.2.3. Складовими навчального процесу є: 

- теоретична частина; 

- практична частина; 

- самоосвіта. 

 

Теоретична частина передбачає читання лекцій, доповідей, а також надання 

слухачам методичних матеріалів, тематичних збірників, оглядів вітчизняного й 

зарубіжного досвіду. 

 

Практична частина передбачає проведення занять у формі запитань-відповідей, 

ділових ігор, а також виконання завдань, аналіз найтиповіших помилок при застосуванні 

законодавчої техніки. 

 

Самоосвіта передбачає підвищення рівня професійної кваліфікації слухачів Центру 

шляхом їхньої самостійної роботи з підручниками, посібниками, іншими матеріалами. 

Посадовим та службовим особам, які займаються самоосвітою, Центр надає 

допомогу у формі: 
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рекомендацій щодо джерел інформації; 

допуску до користування Бібліотечно-інформаційним фондом; 

отримання та надання в користування методичних матеріалів, тематичних збірників, 

оглядів вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

 

3.2.4. Навчальні заняття проходять у групах із постійним складом слухачів. 

 

3.2.5. Кількість і послідовність занять, а також час їх проведення визначаються 

календарним навчальним графіком занять. 

 

3.2.6. Оцінювання знань відбувається за результатами проведення круглих столів та 

заслуховування доповідей, підготовлених слухачами Центру. 

 

3.2.7. Навчальний процес у Центрі здійснюється без відриву від основної роботи. 

 

3.2.8. Слухачі Центру, які успішно пройшли навчальний курс (інші форми 

підвищення кваліфікації), отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

 

4. Організація науково-дослідної роботи для підтримки  

навчального процесу 

4.1. Основними завданнями науково-дослідної роботи Центру є: 

- участь у дослідженнях з питань розвитку навчальної діяльності, удосконалення 

форм, методів навчального процесу; 

- проведення науково-практичних конференцій з метою вироблення рекомендацій 

щодо вдосконалення законотворчої діяльності та нормотворчості органів місцевого 

самоврядування. 

 

5. Науково-методична та інформаційна підтримка 

навчального процесу 

5.1. Центр здійснює заходи з організації підготовки та видання інформаційно-

методичних матеріалів та науково-практичних посібників, якими забезпечують його 

слухачів. 

5.2. Центр використовує в навчальному процесі Бібліотечно-інформаційний фонд 

(бібліотеку). 

5.3. Центр підтримує функціонування дистанційної платформи знань (E-learning 

platform). 

5.4. Центр забезпечує розповсюдження тематичної інформації через відповідний 

розділ на вебсайті Управління кадрів Апарату Верховної Ради України. 

 

6. Права та обов’язки учасників навчального процесу 

6.1. Слухачі Центру мають право: 

брати участь у навчальній і науково-дослідній діяльності Центру, роботі 

конференцій, «круглих столів» тощо; 

користуватися Бібліотечно-інформаційним фондом Центру та його інформаційним 

ресурсом (зокрема, платформою знань); 

користуватися приміщеннями Центру, його обладнанням, одержувати 

інформаційно-методичні матеріали, програми занять; 

вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу. 
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6.2. Слухачі Центру зобов’язані: 

відвідувати заняття згідно з навчальним графіком і виконувати завдання, 

передбачені навчальною програмою. 

 

6.3. Викладачі Центру мають право: 

розробляти та вносити пропозиції щодо навчальної, науково-дослідної та 

інформаційно-методичної роботи Центру; 

вільно обирати форми й методи навчання; 

брати участь в обговоренні питань діяльності Центру; 

користуватися Бібліотечно-інформаційним фондом Центру та його інформаційним 

ресурсом (зокрема, платформою знань); 

користуватися приміщеннями Центру, його обладнанням, одержувати 

інформаційно-методичні матеріали, програми занять. 

 

6.4. Викладачі Центру зобов’язані: 

розробляти та своєчасно надавати до навчальної частини Центру плани-конспекти 

лекцій, інші навчально-методичні документи для організації навчального процесу; 

здійснювати на високому професійному рівні навчальну і науково-методичну 

роботу; 

додержуватися норм педагогічної етики, систематично підвищувати свій 

теоретичний рівень і вдосконалювати навички практичної роботи; 

надавати допомогу слухачам в організації самостійної роботи. 

 

7. Керівництво Центром 

7.1. Центр очолює Директор, який несе відповідальність за здійснення ним своїх 

функцій. 

 

7.2. Інформаційно-методичне та організаційно-адміністративне забезпечення 

діяльності Центру виконує відповідний сектор Управління кадрів Апарату Верховної Ради 

України. 

 

8. Матеріально-технічне забезпечення  

навчального процесу 

8.1. Центр має у своєму розпорядженні приміщення (у будівлях Верховної Ради 

України), у яких розташовуються навчальна аудиторія, Бібліотечно-інформаційний фонд, 

робочі кабінети працівників. 

Матеріально-технічною базою Центру також є комп’ютерна та оргтехніка, що є 

майном Апарату Верховної Ради України. 

 

8.2. Фінансування навчального процесу в Центрі здійснюється за рахунок бюджету 

Апарату Верховної Ради України, а також може здійснюватися за рахунок інших джерел, у 

тому числі коштів міжнародних організацій. 

 

8.3. Центр може отримувати майно, інші об’єкти власності, передані йому 

фізичними або юридичними особами як дарунок, пожертвування тощо відповідно до 

законодавства України. 

 

9. Порядок ліквідації та реорганізації Центру 
9.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються в порядку, встановленому 

Положенням про Апарат Верховної Ради України та чинним законодавством України. 
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Додаток 9 

 

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року) 

 

І. Загальні положення 

 

1. Координаційна рада з питань професійного навчання та розвитку персоналу 

Апарату Верховної Ради України (далі — Координаційна рада) є колегіальним дорадчим 

органом, який утворено з метою вдосконалення організації професійного навчання, інших 

видів підвищення рівня професійної компетентності персоналу, посилення координації 

науково-методичного та експертного забезпечення заходів щодо професійного розвитку та 

проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України (далі — Апарат). 

 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Положенням про Апарат 

Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України 

від 25 серпня 2011 року № 769, іншими розпорядженнями Голови Верховної Ради України, 

Керівника Апарату, законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим 

Положенням. 

 

3. До складу Координаційної ради входять: голова, секретар, який обирається з числа 

членів Координаційної ради, інші працівники Апарату, народні депутати України, 

представники органів державної влади, навчальних та наукових закладів національної 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 

громадських організацій та міжнародних (донорських) інституцій, а також незалежні 

експерти, у тому числі міжнародні. 

Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням 

Керівника Апарату. 

 

4. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не 

рідше ніж один раз на квартал. 

Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше 2/3 її складу. Рішення Координаційної ради вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів. 

 

5. Основною метою Координаційної ради є забезпечення єдиного методологічного 

підходу щодо організації професійного навчання, професійного зростання та забезпечення 

відповідного рівня професійної компетентності державних службовців Апарату. 

 

6. До повноважень Координаційної ради належить: 

1) розгляд питань та підготовка пропозицій щодо організації професійного навчання, 

зокрема підвищення кваліфікації, працівників на робочому місці, дистанційно (онлайн 

тощо) або в інших установах (організаціях), а також узгодження пріоритетних напрямів та 

тематики професійного навчання; 

2) розгляд та аналіз потреб у підвищенні кваліфікації, напрямів підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців Апарату, визначених в індивідуальних 

програмах професійного розвитку; 
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3) підготовка рекомендацій та пропозицій щодо організації заходів з питань 

професійного розвитку державних службовців Апарату, а також перспективної молоді; 

4) аналіз стану, орієнтовної тематики, методичних, інформаційних, консультативних 

та інших матеріалів, а також перспективних напрацювань (розробок) з питань проходження 

державної служби в Апараті; 

5) розгляд методичної, навчальної та інформаційно-консультативної літератури з 

питань забезпечення професійного розвитку державних службовців Апарату та внесення 

пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової, методичної та іншої документації; 

6) розгляд питань щодо оцінювання професійної компетентності державних 

службовців та кандидатів на зайняття посад державної служби в Апараті. 

7) проведення фахової експертизи та оцінювання якості навчальних програм (у тому 

числі дистанційних) для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

Апарату; 

8) розгляд професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, 

пілотних проєктів з питань професійного навчання та професійного розвитку державних 

службовців Апарату; 

9) ведення обліку навчальної, методичної, інформативної та консультативної 

літератури та навчальних програм для професійного розвитку державних службовців 

Апарату; 

10) забезпечення взаємодії з іншими державними органами влади, навчальними 

закладами, громадськими організаціями, міжнародними (донорськими) інституціями з 

питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 

 

7. Голова Координаційна ради: 

визначає порядок денний засідання Координаційної ради, дату, час та місце його 

проведення; 

веде засідання Координаційної ради, ставить питання на голосування та оголошує 

його результати; 

забезпечує неупереджений та об’єктивний розгляд питань, що виносяться на 

засідання Координаційної ради; 

представляє Координаційну раду у взаємовідносинах із керівництвом Верховної 

Ради України та її Апарату. 

 

8. Члени Координаційної ради мають право: 

ознайомлюватися з матеріалами, внесеними на розгляд Координаційної ради; 

вносити пропозиції з питань компетенції Координаційної ради; 

викладати письмово окрему думку з питань компетенції Координаційної ради, що 

оформлюється як додаток до протоколу; 

 

9. Координаційна рада з питань своєї компетенції приймає рішення, які носять 

рекомендаційний характер та доводяться до відома керівництва Апарату для врахування в 

роботі з питань проходження державної служби в Апараті, організації заходів щодо 

навчання та підвищення кваліфікації державних службовців Апарату. 

 

10. Організаційно-технічне забезпечення Координаційної ради здійснює Управління 

кадрів та Управління справами Апарату. 

До роботи щодо організації та діяльності Координаційної ради можуть залучатися 

громадські та міжнародні організації (проєкти) за рахунок джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 
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Додаток 10 

 

 
ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ В.О. КЕРІВНИКА АПАРАТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року) 

 
З метою забезпечення ефективного впровадження та розвитку академічної 

мобільності в Апараті Верховної Ради України та на виконання Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року, затвердженої 

розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України від 05 грудня 2019 року 

№ 3359-к: 

 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з розвитку академічної 

мобільності в Апараті Верховної Ради України (додаток). 

 

2. Затвердити склад Координаційної ради з розвитку академічної мобільності в 

Апараті Верховної Ради України. 

 

3. Управлінню кадрів та Управлінню забезпечення міжпарламентських зв’язків 

Апарату Верховної Ради України забезпечити організацію підготовки та проведення 

засідань Координаційної ради з розвитку академічної мобільності в Апараті Верховної Ради 

України у відповідності до її Положення. 

 

4. Координаційній раді з розвитку академічної мобільності в Апараті Верховної Ради 

України спільно з Управлінням кадрів та Управлінням забезпечення міжпарламентських 

зв’язків Апарату Верховної Ради України в місячний термін після проведення установчого 

засідання забезпечити розробку та подати на затвердження Порядок організації академічної 

мобільності в Апараті Верховної Ради України в установленому законодавством порядку. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. Керівника Апарату М.О. ТЕПЛЮК 
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 Додаток 

до проєкту розпорядження  

в. о. Керівника Апарату Верховної Ради України 

від __________ 2021 р. № _______ 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з розвитку академічної мобільності  

в Апараті Верховної Ради України 

 

І. Загальні положення 

1. Координаційна рада з розвитку академічної мобільності в Апараті Верховної Ради 

України (далі — Координаційна рада) є колегіальним дорадчим органом, який утворено з 

метою впровадження та розвитку академічної мобільності в Апараті Верховної Ради 

України (далі — Апарат) шляхом удосконалення організації професійного навчання 

персоналу в провідних закладах вищої освіти у сфері парламентаризму та парламентської 

діяльності (у тому числі іноземних), посилення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних 

зв’язків з питань професійного розвитку та проходження державної служби в Апараті. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Положенням про Апарат Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови 

Верховної Ради України від 25 серпня 2011 року № 769 (зі змінами), розпорядженнями 

Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату, іншими законодавчими та 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

 

ІІ. Завдання та функції Координаційної ради 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

1) сприяння формуванню дієвої платформи для впровадження та розвитку 

академічної мобільності працівників Апарату шляхом запровадження відповідних 

організаційних та нормативно-правових засад; 

2) участь у розробці проєкту Порядку організації академічної мобільності в Апараті 

Верховної Ради України; 

3) сприяння в забезпеченні ефективного співробітництва з провідними вітчизняними 

та зарубіжними закладами вищої освіти (науковими установами) у сфері парламентаризму 

та парламентської діяльності, з міжнародними донорськими організаціями, проєктами, 

програмами з питань надання технічної допомоги, іноземними дипломатичними 

представництвами в Україні та іншими агенціями (далі — донорські організації), що 

реалізують право на академічну мобільність на підставі укладання відповідних договорів 

(у тому числі міжнародних), та здійснюють експертно-консультативний та методичний 

супровід діяльності у відповідному напрямі. 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) готує пропозиції щодо визначення основних передумов та процедури організації 

академічної мобільності в Апараті, що регламентує діяльність, основні повноваження та 

обов’язки Апарату, та передбачатиме основні завдання, очікувані результати, етапи 

реалізації академічної мобільності, фінансове забезпечення тощо, а також встановлюватиме 

загальний порядок організації програм академічної мобільності працівників Апарату на 

території України та / або поза її межами; 

2) забезпечує розробку в установленому порядку вимог до кандидатів для участі в 

програмах академічної мобільності серед працівників Апарату; 

3) забезпечує розробку порядку здійснення відбору учасників академічної 

мобільності серед працівників Апарату на конкурсній основі; 
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4) готує пропозиції щодо здійснення відбору потенційних партнерів, що реалізують 

право на академічну мобільність, серед провідних вітчизняних та зарубіжних закладів 

вищої освіти (наукових установ) у сфері парламентаризму та парламентської діяльності, 

донорських організацій тощо; 

5) забезпечує вивчення програм академічної мобільності потенційних партнерів, що 

реалізують право на академічну мобільність (у тому числі міжнародних), та зіставлення їх 

з існуючими потребами в Апараті та очікуваними результатами; 

6) сприяє формуванню єдиного реєстру можливих партнерів та переліку навчальних 

програм (у тому числі міжнародних), за якими можлива академічна мобільність; 

7) здійснює координацію пріоритетних напрямів діяльності, можливостей та підходів 

потенційних партнерів, що реалізують право на академічну мобільність; 

8) забезпечує відкритий доступ працівників Апарату до інформації про можливості 

академічної мобільності; 

9) готує пропозиції щодо розроблення алгоритму фінансування академічної 

мобільності працівників Апарату на інституціональному та державному рівні відповідно до 

вимог чинного законодавства у відповідній сфері; 

10) забезпечує розроблення підходів до здійснення аналізу досягнень і проблем, 

оцінювання нарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та освітніх ступенів (за можливості) за підсумками успішної академічної 

мобільності; 

11) здійснює розгляд питань та підготовку пропозицій щодо організації та 

удосконалення заходів з реалізації академічної мобільності з урахуванням відповідних 

європейських стандартів та міжнародного досвіду; 

12) ініціює обговорення та вироблення рекомендацій щодо забезпечення ефективної 

реалізації програм академічної мобільності; 

13) вносить пропозиції щодо методичних, інформаційних, консультативних та інших 

матеріалів, а також перспективних напрацювань (розробок) з питань реалізації академічної 

мобільності; 

14) здійснює розгляд методичних, навчальних та інформаційно-консультативних 

матеріалів, наукових підходів (у тому числі міжнародних) з питань упровадження та 

розвитку академічної мобільності, а також вносить пропозиції щодо вдосконалення та / або 

розроблення відповідної нормативно-правової бази; 

15) проводить моніторинг та аналіз ефективності здійснення заходів щодо 

впровадження та розвитку академічної мобільності в Апараті на постійній основі; 

16) забезпечує учасників академічної мобільності, які повернулися з навчання за 

кордоном, інформацією про можливості використання отриманих компетенцій, а також 

залучає таких осіб до участі в заходах щодо підвищення обізнаності з питань академічної 

мобільності серед інших працівників Апарату (відповідно до окремого графіку); 

17) забезпечує підготовку аналітичних документів та експертних висновків щодо 

впровадження та розвитку академічної мобільності в Апараті тощо. 

5. Координаційна рада має право залучати в установленому порядку до участі у своїх 

засіданнях працівників структурних підрозділів Апарату (за згодою та погодженням із 

їхніми керівниками), а також незалежних експертів (за згодою). 

6. Члени Координаційної ради мають право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами, внесеними на розгляд Координаційної ради; 

2) вносити на розгляд Координаційної ради пропозиції з питань, які належать до її 

компетенції; 

3) викладати письмово окрему думку з питань, що належать до компетенції 

Координаційної ради, та оформлювати її як додаток до протоколу. 
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ІІІ. Склад Координаційної ради 

7. До складу Координаційної ради входять: голова, секретар, який обирається з числа 

членів Координаційної ради, інші працівники Апарату, представники вітчизняних та 

зарубіжних закладів вищої освіти (наукових установ) у сфері парламентаризму та 

парламентської діяльності, донорських організацій, а також незалежні експерти, у тому 

числі міжнародні. 

Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням 

Керівника Апарату. 

8. Голова Координаційної ради: 

1) здійснює керівництво роботою Координаційної ради; 

2) визначає порядок денний засідання Координаційної ради, дату, час та місце його 

проведення; 

3) веде засідання Координаційної ради, ставить питання на голосування та оголошує 

його результати; 

4) забезпечує неупереджений та об’єктивний розгляд питань, що виносяться на 

засідання Координаційної ради; 

5) представляє Координаційну раду у взаємовідносинах із керівництвом Верховної 

Ради України та її Апарату. 

У разі відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує інший член 

Координаційної ради, визначений її головою. 

9. Секретар Координаційної ради: 

1) забезпечує організацію засідань Координаційної ради; 

2) готує матеріали для розгляду на засіданнях Координаційної ради; 

3) здійснює оформлення протоколів засідань Координаційної ради; 

4) проводить моніторинг виконання рішень Координаційної ради; 

5) забезпечує ведення та зберігання документації, пов’язаної з роботою 

Координаційної ради. 

У разі відсутності секретаря Координаційної ради його обов’язки виконує інший член 

Координаційної ради, визначений її головою. 

 

IV. Організація роботи Координаційної ради 

10. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не 

рідше ніж один раз на квартал. 

11. Члени Координаційної ради та особи, запрошені на її засідання, отримують 

повідомлення про дату, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за один день до 

його проведення. 

Засідання Координаційної ради за потреби можуть проводитися в режимі 

відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання). 

12. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Координаційної ради вважається ухваленим, якщо за 

нього проголосували більше ніж половина присутніх на засіданні членів. 

13. Рішення Координаційної ради ухвалюються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради в тижневий 

строк. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

14. Координаційна рада в межах своєї компетенції приймає рішення, які носять 

рекомендаційний характер та доводяться до відома керівництва Апарату для врахування в 

роботі з питань упровадження та розвитку академічної мобільності. 

15. Організаційно-технічне забезпечення Координаційної ради здійснює Управління 

кадрів та Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату. Узагальнені 
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матеріали до засідання Координаційної ради за поданням його учасників готує Управління 

кадрів Апарату. 

16. Координаційна рада утворюється та функціонує до ухвалення відповідного 

рішення про припинення її діяльності.   
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Додаток 11 

ПРОЄКТ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ВИРОБЛЕНИХ 

ЗА НАСЛІДКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ (ОБСТЕЖЕННЯ) 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ71 НА 2021 рік 

                                                           
71 Функціональне обстеження Апарату Верховної Ради України проведено відповідно до розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 5 грудня 2019 року 
№ 235 та за сприяння і підтримки проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи і Офісу парламентської реформи. 

Завдання / заходи Показник виконання Результат Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Пріоритет 1. Розробка та ухвалення Стратегічного плану діяльності Апарату Верховної Ради України 
 

Стратегічний план діяльності Апарату 

Верховної Ради України на 2021–2024 

роки підготовлений та затверджений. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Стратегічного 

плану діяльності Апарату 

Верховної Ради України на 

2021–2024 роки. 

Визначені бачення розвитку 

Апарату Верховної Ради України, 

його мета, місія, цінності, 

стратегічні цілі та завдання. 2021 рік. 

Керівництво Апарату 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи Апарату 

План заходів із впровадження 

Стратегічного плану діяльності 

Апарату Верховної Ради України на 

2021–2022 роки підготовлений та 

затверджений. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Плану заходів із 

впровадження Стратегічного 

плану діяльності Апарату 

Верховної Ради України на 

2021–2022 роки. 

Визначені завдання та заходи 

спрямовані на досягнення 

стратегічних цілей діяльності 

Апарату Верховної Ради України  2021 рік. 

Керівництво Апарату 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи Апарату 

Пріоритет 2. Розвиток незалежної парламентської державної служби 
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Сприяння в підготовці та ухваленні 

Закону України «Про парламентську 

службу».  

Верховною Радою України 

ухвалений Закон України 

«Про парламентську службу» 

Визначені особливості статусу 

парламентських працівників та 

проходження ними служби. 
2021 рік. 

Комітет з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

Головне юридичне управління 

Розробка та затвердження підзаконних 

нормативно-правових актів, 

спрямованих на впровадження 

положень Закону України «Про 

парламентську службу». 

 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України щодо 

затвердження Положення про 

Комісію з питань добору 

парламентських державних 

службовців категорії «А». 

Сформовано нормативно-правову 

бузу для повноцінного автономного 

функціонування парламентської 

служби. 

2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Комітет з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 
Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Порядку 

проведення конкурсу на 

зайняття посад 

парламентської державної 

служби. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Порядку 

просування парламентських 

державних службовців. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Порядку 

укладання контракту про 

проходження парламентської 

державної служби. 
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Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Типового 

контракту про проходження 

парламентської державної 

служби. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Порядку 

оцінювання результатів 

службової діяльності 

парламентських державних 

службовців. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Положення про 

форми, організацію та строки 

професійного навчання 

парламентських державних 

службовців. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Положення про 

преміювання в Апараті 

Верховної Ради України. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Порядку 

здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно 

парламентських державних 

службовців. 
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Розробка та затвердження планів 

основних заходів на 2021 та 2022 роки 

з реалізації Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження планів 

основних заходів на 2021 та 

2022 роки з реалізації 

Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради 

України до 2022 року. 

Визначено основні заходи з 

реалізації Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 

року, строки їх виконання та 

відповідальні структурні 

підрозділи.  

2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Пріоритет 3. Модернізація структури Апарату Верховної Ради України  

Створення Управлінської Ради 

Апарату Верховної Ради України. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

затвердження Положення про 

Управлінську раду та її 

персонального складу. 

У системі управління Апаратом 

Верховної Ради України 

впроваджено механізм 

колективного лідерства. 
2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Створення Групи контролю (Відділ 

аудиту, Відділ з питань запобігання 

корупції), діяльність якої 

спрямовується та координується 

Керівником Апарату Верховної Ради 

України.  

Рішення Голови Верховної 

Ради України про 

затвердження положень про 

Відділ аудиту та Відділ з 

питань запобігання корупції. 

У структурі Апарату Верховної 

Ради України утворені підрозділи, 

які забезпечують Керівника 

Апарату Верховної Ради України 

функціями контролю. 

2021 рік. 

Головне юридичне управління 

Управління кадрів 

 

Рішення Голови Верховної 

Ради України про внесення 

змін до Розподілу обов’язків 

між Керівником Апарату 

Верховної Ради України та 

заступниками Керівника 

Апарату Верховної Ради 

України. 
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Визначення структурного підрозділу 

Апарату Верховної Ради України, який 

здійснюватиме координацію 

стратегічного планування діяльності 

Апарату. 

Рішення Голови Верховної 

Ради України про внесення 

змін до Положення про 

Головне організаційне 

управління Апарату 

Верховної Ради України. 

У структурі Апарату Верховної 

Ради України визначений підрозділ, 

який забезпечує процеси 

стратегічного планування, 

підготовку та супроводження 

виконання стратегічного плану 

діяльності Апарату та плану заходів 

з його реалізації. 

2021 рік. 

Головне організаційне управління 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Визначення структурного підрозділу 

Апарату Верховної Ради України, 

відповідального за забезпечення 

стандартів гендерної рівності в 

Апараті. 

Рішення Голови Верховної 

Ради України про внесення 

змін до Положення про 

Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України. 

У структурі Апарату Верховної 

Ради України визначений підрозділ, 

відповідальний за забезпечення 

стандартів гендерної рівності в 

Апараті, а також визначені 

уповноважені працівники 

структурних підрозділів Апарату, 

відповідальні за забезпечення 

стандартів гендерної рівності 

шляхом закріплення відповідних 

обов’язків і функцій у їхніх 

посадових інструкціях. 

2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи Апарату 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

внесення змін до Методичних 

рекомендацій з проведення 

гендерного аудиту в Апараті 

Верховної Ради України. 
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Визначення структурного підрозділу 

Апарату Верховної Ради України, 

відповідального за внутрішні 

комунікації в Апараті. 

Рішення Голови Верховної 

Ради України про внесення 

змін до Положення про 

Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України. 

У структурі Апарату Верховної 

Ради України визначений підрозділ, 

відповідальний за внутрішні 

комунікації в Апараті, а також 

затверджені Методичні 

рекомендацій щодо розвитку 

системи внутрішніх комунікацій в 

Апараті та Плану заходів на 2021 рік 

з реалізації Концепції з розвитку 

внутрішніх комунікацій в Апараті 

Верховної Ради України. 

2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи Апарату 

Об’єднаний профспілковий комітет 

Апарату 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

розвиток внутрішніх 

комунікацій в Апараті. 

Удосконалення структури та 

повноважень підрозділів Апарату 

Верховної Ради України з метою 

підвищення їхньої інституційної 

спроможності. 

Рішення Верховної Ради 

України про внесення змін до 

Постанови «Про структуру 

апарату Верховної Ради 

України». 

На підставі висновків Звіту за 

наслідками функціонального 

аналізу (обстеження) Апарату 

Верховної Ради України 

зацікавленими суб’єктами 

вироблені конкретні пропозиції 

щодо структури та повноважень 

підрозділів Апарату Верховної Ради 

України. 

2021 рік. 

Головне юридичне управління 

Управління кадрів 

Інші структурні підрозділи Апарату 

Рішення Голови Верховної 

Ради України про внесення 

змін до положень про 

структурні підрозділи 

Апарату Верховної Ради 

України. 

Пріоритет 4. Удосконалення процесів та процедур в Апараті Верховної Ради України 

Впровадження механізму забезпечення 

народних депутатів України 

дослідницькими послугами у правових, 

економічних, соціальних та інших 

сферах. 

Рішення Голови Верховної 

Ради України про внесення 

змін до положень про 

структурні підрозділи 

Апарату Верховної Ради 

України. 

В Апараті Верховної Ради України 

створена інституційна та 

методологічна база для 

забезпечення народних депутатів 

України дослідженнями у правовій, 

економічній, соціальній та інших 

2021 рік. 

Головне юридичне управління 

Головне науково-експертне управління 

Інститут законодавства 
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Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

здійснення в Апараті 

Верховної Ради України 

дослідження актуальних 

питань у правовій, 

економічній, соціальній та 

інших сферах. 

сферах, що дасть можливість більш 

змістовно опрацьовувати питання, 

які подаються на розгляд Верховної 

Ради України. 

Управління кадрів 

Упровадження в Апараті Верховної 

Ради України системи управління 

якістю. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України щодо 

проведення обстеження 

системи управління якістю в 

Апараті на щорічній основі.  

В Апараті Верховної Ради України 

упроваджена система управління 

якістю з урахуванням міжнародних 

стандартів. 2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Робоча група з питань проведення 

обстеження системи управління якістю в 

Апараті 

Удосконалення та оптимізація процесів 

супроводження й розгляду питань в 

Апараті Верховної Ради України. 

Рішення Керівника Апарату 

Верховної Ради України про 

внесення змін до внутрішніх 

актів, які регламентують 

внутрішні процеси в Апараті.  

На підставі висновків Звіту за 

наслідками функціонального 

аналізу (обстеження) Апарату 

Верховної Ради України 

зацікавленими суб’єктами 

вироблені конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення та оптимізації 

внутрішніх процесів в Апараті, у 

результаті чого зменшено час та 

кількість здійснених дій і залучених 

посадових осіб при їх забезпеченні. 

2021 рік. 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи Апарату 
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Додаток 12 

 
ПРОЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

2021–2024 РОКИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 

ВСТУП 

Стратегічний план діяльності Апарату Верховної Ради України на  

2021–2024 роки (далі — Стратегічний план) розроблено: 

- на виконання Плану основних заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії 

розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року, 

затвердженого розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України від 20 лютого 

2020 року № 358-к; 

- та з урахуванням Постанови 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», якою Рекомендації 

Місії Європейського Парламенту визнані основою для внутрішньої реформи та підвищення 

інституційної спроможності Верховної Ради України; Звіту за наслідками проведення 

інституційно-функціонального аналізу в Апараті, який проводився в 2020 році за сприяння 

й підтримки проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи та експертів Офісу 

парламентської реформи; та найкращого досвіду парламентів зарубіжних країн у сфері 

стратегічного планування. 

Стратегічне планування в Апараті Верховної Ради України (далі — Апарат) 

впроваджується з метою використання сучасних інструментів в організації роботи та 

забезпечення ефективного процесу трансформації структури і процесів усередині Апарату, 

що сприятиме розвитку парламентаризму в Україні і забезпечить діяльність Верховної Ради 

України як єдиного органу законодавчої влади на якісно новому рівні. 

Таким чином, Стратегічний план дозволить визначити бачення та місію 

довгострокового розвитку Апарату, його перетворення на реалістичні цілі та завдання, 

визначити нові можливості та підходи в організації роботи в Апараті, підвищити 

ефективність використання наявних ресурсів. 

Стратегічний план розрахований на період роботи Верховної Ради України 

IX скликання, і визначені ним цілі мають бути досягнуті до завершення строку її 

повноважень у 2024 році. 

Упровадження Стратегічного плану здійснюється через виконання відповідних 

щорічних планів заходів із визначенням у них конкретних завдань, показників та строків їх 

реалізації, а також структурних підрозділів та посадових осіб Апарату, які відповідальні за 

їх виконання. 

За результатами виконання згаданого плану заходів Керівник Апарату затверджує 

відповідний звіт та інформує Голову Верховної Ради України про результати проведеної 

роботи. 

 

І. БАЧЕННЯ 

Бачення довгострокового розвитку Апарат полягає в забезпеченні якісними 

послугами народних депутатів України, ефективного функціонування Верховної Ради 

України та високого рівня довіри громадян до Парламенту. 

ІІ. МІСІЯ 

Місія Апарату полягає в забезпеченні необхідної підтримки для виконання 

представницької, законодавчої, контрольної та установчої функцій Верховної Ради України 

з метою розвитку парламентаризму в Україні. 
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ІІІ. ЦІННОСТІ 

 Професіоналізм — компетентне, об’єктивне й неупереджене виконання 

працівником Апарату посадових обов’язків, постійне підвищення рівня своєї професійної 

компетентності, вільне володіння державною мовою та прагнення до вільного володіння 

однією з іноземних мов, яка є офіційною мовою Ради Європи; 

 Співпраця та комунікація — обмін інформацією, досвідом, знаннями, 

результатами діяльності серед працівників Апарату, між керівництвом Апарату та іншими 

працівниками. 

 Доброчесність — спрямованість дій працівника Апарату на захист публічних 

інтересів та відмова від превалювання приватного інтересу під час виконання посадових 

обов’язків; 

 Ефективність — раціональне й результативне використання працівниками 

Апарату свого робочого часу, інших ресурсів під час виконання посадових обов’язків; 

 Політична неупередженість — недопущення впливу політичних поглядів на 

дії та рішення працівників Апарату, а також утримання від демонстрації свого ставлення до 

політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових 

обов’язків; 

 

IV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

1. Удосконалення структури Апарату, покращення внутрішніх процедур і 

процесів, розбудова його кадрового потенціалу та вдосконалення системи управління 

людськими ресурсами. 

2. Забезпечення якісного аналітично-дослідницького та інформаційно-

технологічного супроводу законодавчого процесу у Верховній Раді України, з метою 

підвищення якості законопроєктів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України. 

3. Сприяння посиленню ефективності парламентського контролю за 

впровадженням ухвалених законів та за діяльністю органів виконавчої влади. 

4. Забезпечення відкритості Верховної Ради України та її Апарату, розвиток 

електронного парламентаризму, забезпечення ефективної взаємодії з громадянами, 

сприяння підвищенню рівня довіри громадян до Верховної Ради України. 

 

V. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

У рамках визначених стратегічних цілей розвитку Апарату планується виконання 

таких завдань: 

1. Удосконалення структури Апарату, покращення внутрішніх процедур і 

процесів, розбудова його кадрового потенціалу та вдосконалення системи управління 

людськими ресурсами. 

1) Упровадження нової структури Апарату, розвиток колективного 

стратегічного лідерства, удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності 

Апарату та його структурних підрозділів; 

2) Розбудова незалежної парламентської державної служби; 

3) Упровадження в Апараті системи управління якістю з урахуванням 

міжнародних стандартів та проведення регулярного щорічного обстеження системи 

управління якістю (відповідно до затверджених методичних рекомендацій); 

4) Розвиток системи управління персоналом в Апараті, зокрема шляхом 

розробки та впровадження інноваційних технологій добору кадрів, проходження державної 

служби в Апараті, підвищення мотивації працівників Апарату тощо; 

5) Розбудова інноваційної системи підвищення кваліфікації та професійного 

розвитку працівників Апарату, зокрема шляхом утворення Парламентського навчально-

тренінгового центру та впровадження нових форм навчання; 
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6) Упровадження стандартів гендерної рівності в діяльність Апарату 

(з урахуванням міжнародних та національних стандартів у цій галузі); 

 

2. Забезпечення якісного аналітично-дослідницького та інформаційно-

технологічного супроводу законодавчого процесу у Верховній Раді України, з метою 

підвищення якості законопроєктів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України. 

1) Покращення аналітично-дослідницького супроводу законодавчого процесу у 

Верховній Раді України шляхом утворення Парламентської дослідницької служби; 

2) Підвищення якості підготовлених народними депутатами України 

законопроєктів шляхом надання їм юридичної підтримки; 

3) Забезпечення переведення всіх етапів та стадій законотворчого процесу та 

законопроєктної роботи у цифровий формат; 

4) Забезпечення функціонування всіх виробничих процесів в Апараті на єдиній 

платформі інформаційно-комунікаційних технологій; 

5) Забезпечення безперебійної роботи Апарату в дистанційному режимі у 

випадку й на період надзвичайних ситуацій; 

6) Створення електронної платформи, яка забезпечить можливість усім 

структурним підрозділам Апарату брати участь у створенні, використанні, актуалізації, 

збереженні бази знань і аналітичної інформації Парламенту. 

 

3. Сприяння посиленню ефективності парламентського контролю за 

впровадженням ухвалених законів та за діяльністю органів виконавчої влади. 

1) Підвищення спроможності секретаріатів комітетів щодо забезпечення 

парламентського контролю за впровадженням ухвалених законів та за діяльністю органів 

виконавчої влади, інших державних органів; 

2) Упровадження в діяльність Апарату інструментів аналізу політики, 

стратегічного планування та оцінювання ефективності застосування законодавства. 

 

4. Забезпечення відкритості Верховної Ради України та її Апарату, розвиток 

електронного парламентаризму, забезпечення ефективної взаємодії з громадянами, 

сприяння підвищенню рівня довіри громадян до Верховної Ради України. 

1) Підвищення рівня обізнаності та довіри громадян до Верховної Ради України 

як ефективного законодавчого органу; 

2) Забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку Освітнього 

центру Верховної Ради України; 

3) Розбудова сучасного медіацентру Верховної Ради України; 

4) Створення власної автоматизованої аналітичної системи обробки 

контентаналізу висвітлення ЗМІ діяльності Верховної Ради України. 

 

 

VI. ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

Фінансування визначених Стратегічним планом пріоритетних завдань 

здійснюється за рахунок коштів, виділених на фінансування діяльності Апарату, а також 

інших коштів, не заборонених законом. 
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Додаток 13 

 
ПРОЄКТ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ НА 2021–2022 роки 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 

Завдання / заходи Показник виконання Строк виконання 
Відповідальні 

за виконання 

Стратегічна ціль 1. Удосконалення структури Апарату, покращення внутрішніх процедур і процесів, 

розбудова його кадрового потенціалу та вдосконалення системи управління людськими ресурсами. 

Пріоритет 1. Упровадження нової структури Апарату, розвиток колективного стратегічного лідерства, удосконалення нормативно-

правового регулювання діяльності Апарату та його структурних підрозділів 

1.1 Упровадження нової, сучасної структури 

Апарату Верховної Ради України.  

Розроблено та затверджено нову структуру 

Апарату Верховної Ради України, яка б виключала 

дублювання та невідповідність функцій; 2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Структурні підрозділи Апарату 

Офіс парламентської реформи 

Визначено стратегічні напрями діяльності та 

головні пріоритети розвитку державних 

підприємств, що належать до сфери управління 

Апарату Верховної Ради України. 

2021–2022 роки 

Керівництво Апарату 

Управління справами 

1.2 Приведення у відповідність нормативно-

правових актів до законодавства України з 

урахуванням європейських стандартів. 

Розроблено та затверджено нове положення про 

структурні підрозділи Апарату Верховної Ради 

України та посадові інструкції їхніх працівників; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Структурні підрозділи Апарату 

Офіс парламентської реформи 

1.3 Упровадження системи колективного 

лідерства в Апараті Верховної Ради України.  

Утворено Управлінську раду. 

2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Структурні підрозділи Апарату 

Офіс парламентської реформи 
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Пріоритет 2. Розбудова незалежної парламентської державної служби 

2.1 Створення системи відокремленої 

парламентської служби як окремого виду 

державної служби, враховуючи конституційний 

статус Верховної Ради України як єдиного органу 

законодавчої влади. 

Сприяння у підготовці та ухваленні Закону 

України «Про парламентську службу»; 

2021 рік 

Робоча група Комітету з питань 

організації державної влади, 

місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та 

містобудування з підготовки проєкту 

Закону України щодо парламентської 

служби 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Головне науково-експертне 

управління 

Головне організаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Підготовлено щорічну доповідь щодо розвитку 

парламентської державної служби. 
2021–2022 роки 

Управління кадрів 

Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків 

Офіс парламентської реформи 

2.2 Підготовка пропозицій для реалізації на 

законодавчому рівні системи відокремленої 

парламентської служби в Україні. 

Розроблено та затверджено підзаконні 

нормативно-правові акти, спрямовані на 

впровадження положень Закону України «Про 

парламентську службу». 
2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Головне науково-експертне 

управління 

Головне організаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 3. Упровадження в Апараті системи управління якістю з урахуванням міжнародних стандартів та проведення регулярного 

щорічного обстеження системи управління якістю (відповідно до затверджених методичних рекомендацій) 

3.1 Упровадження в Апараті Верховної Ради 

України системи управління якістю. 

Проведено обстеження системи управління якістю 

відповідно до Методичних рекомендацій з 

проведення обстеження системи управління 

якістю в Апараті Верховної Ради України, 

затверджених розпорядженням Керівника 

Апарату від 28 лютого 2020 року № 429-к;  

2021 рік 

Управління кадрів 

 

Робоча група з питань проведення 

обстеження системи управління 

якістю в Апараті Верховної Ради 

України 

Офіс парламентської реформи 
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Розроблено та затверджено план дій з 

удосконалення системи управління якістю в 

Апараті. 
2021 рік 

Управління кадрів 

Робоча група з питань проведення 

обстеження системи управління 

якістю в Апараті Верховної Ради 

України 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 4. Розвиток системи управління персоналом в Апараті, зокрема шляхом розробки та впровадження інноваційних технологій 

добору кадрів, проходження державної служби в Апараті, підвищення мотивації працівників Апарату тощо 

4.1 Розбудова кадрового потенціалу. Затверджено Плани основних заходів на 2021 та 

2022 роки з реалізації Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради 

України до 2022 року; 

2021 рік 

Управління кадрів 

Структурні підрозділи Апарату 

Офіс парламентської реформи 

Утворено та забезпечено функціонування 

Координаційної групи із взаємодії з 

міжнародними донорськими організаціями з 

питань надання міжнародної технічної допомоги 

для реалізації Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 

2022 року. 

2021 рік 

Управління кадрів 

Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків 

Координаційна група 

Офіс парламентської реформи 

4.2 Приведення у відповідність нормативно-

правових актів до законодавства України з 

урахуванням європейських стандартів. 

Розроблено та ухвалено нормативно-правові акти 

з питань управління персоналом з метою 

врегулювання особливостей проходження 

державної служби в Апараті Верховної Ради 

України, у тому числі з метою узгодження їх із 

новим Законом України «Про парламентську 

службу». 

2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Офіс парламентської реформи 

4.3 Удосконалення системи управління 

персоналом в Апараті. 

Забезпечено вдосконалення системи відбору 

кандидатів на посади державної служби в Апараті 

відповідно до європейських стандартів належного 

адміністрування і найкращих практик шляхом 

проведення прозорих конкурсних процедур на 

основі професійних знань, заслуг та рівного 

ставлення; 

2021–2022 роки 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Розроблено та затверджено порядок проведення 

тестування як етапу конкурсного відбору на 

вакантні посади в Апараті; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 
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Організовано та проведено конкурси на вакантні 

посади в Апараті; 2021 рік 
Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено проведення тестування в рамках 

конкурсного відбору на вакантні посади в Апараті 

на базі Парламентського навчально-тренінгового 

центру та на навчальній онлайн платформі; 

2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено проведення оцінювання результатів 

службової діяльності працівників Апарату на 

навчальній онлайн платформі; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Здійснено кадрове забезпечення працівників 

Апарату, народних депутатів України, помічників-

консультантів народних депутатів України; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено розвиток корпоративної культури 

Апарату; 
2021 рік 

Об’єднаний профспілковий комітет 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Оновлено форму особової картки працівників 

Апарату; 2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено розробку та затвердження 

антикорупційних заходів з метою врегулювання та 

запобігання конфлікту інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави. 

2021 рік 

Відділ з питань запобігання корупції 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

4.4 Створення ефективної системи управління та 

розвитку персоналу Апарату Верховної Ради 

України на основі постійного прогнозування та 

планування роботи з персоналом. 

Удосконалено порядок вступу, проходження, 

припинення державної служби в Апараті, зокрема, 

порядок призначення, кар’єрного зростання, 

звільнення з посад, проведення оцінювання 

результатів службової діяльності працівників 

Апарату тощо; 

2021–2022 роки 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Офіс парламентської реформи 

 

Проведено прогнозування потреб у фахівцях 

відповідної кваліфікації у структурних підрозділах 

Апарату на середньострокову перспективу; 2021 рік 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 
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Забезпечено впровадження інноваційних практик 

з управління персоналом; 
2021–2022 роки 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Упроваджено систему управління талантами в 

Апараті; 2021 рік 
Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Упроваджено систему наставництва в Апараті; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Утворено мобільний банк талановитої молоді та 

інших фахівців (кадрового резерву) для заміщення 

посад патронатної державної служби та державної 

служби на конкурсній основі високопрофесійними 

спеціалістами, забезпечено його ефективне 

функціонування. 

2021 рік 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

4.5 Реформування системи оплати праці 

державних службовців Апарату Верховної Ради 

України з урахуванням Плану заходів з реалізації 

Концепції реформування системи оплати праці 

державних службовців, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27 травня 2020 року № 622-р. 

Переглянуто класифікації посад державної служби 

і критеріїв їх віднесення; 2021 рік 

Управління кадрів 

Управління справами 

Офіс парламентської реформи 

Підготовлено пропозиції для співставлення посад 

до класифікації посад державної служби. 
2021 рік 

Управління кадрів 

Управління справами 

Офіс парламентської реформи 

4.6 Запровадження сучасної автоматизованої 

системи управління персоналом. 

Забезпечено автоматизацію кадрових процесів у 

рамках функціонування інтегрованої 

автоматизованої системи управління людськими 

ресурсами в Апараті, здійснено її підключення до 

автоматизованої системи управління людськими 

ресурсами ЦОВВ (у разі необхідності); 

2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено поетапний перехід до діджиталізації 

кадрових процесів та навчання працівників з 

метою підвищення оперативності здійснення 

кадрових процесів та зменшення обсягів 

паперового документообігу. 

2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 
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4.7 Перехід до системи внутрішніх комунікацій 

Апарату Верховної Ради заснованої на принципах 

та цінностях корпоративної культури та розвитку 

лідерства в управлінській сфері. 

Розроблено план дій щодо реалізації Концепції 

внутрішніх комунікацій Апарату Верховної Ради 

України до 2024 року; 2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи 

Офіс парламентської реформи 

Розроблено методичні рекомендації щодо 

розвитку внутрішніх комунікацій Апарату 

Верховної Ради України. 2021 рік 

Управління кадрів 

Головне юридичне управління 

Інші структурні підрозділи 

Офіс парламентської реформи 

4.8 Впровадження в Апараті Верховної Ради 

Програми розвитку лідерства керівних кадрів і 

державних службовців, розробленої на основі 

моніторингу потреб щодо вдосконалення 

управлінської спроможності та результативності 

діяльності Апарату Верховної Ради, та з метою 

вдосконалення управління людськими ресурсами і 

професіоналізації державної служби в Апараті 

Верховної Ради. 

Розроблено Програму розвитку лідерства в 

Апараті Верховної Ради на період до 2024 року. 

2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

 

Пріоритет 5. Розбудова інноваційної системи підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників Апарату, зокрема 

шляхом утворення Парламентського навчально-тренінгового центру та впровадження нових форм навчання 
5.1 Забезпечення професійного розвитку 

працівників Апарату. 

Сприяння у створенні нового Парламентського 

навчально-тренінгового центру; 
2021–2022 роки 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено проведення заходів з професійного 

розвитку та підвищення кваліфікації працівників 

Апарату (у т.ч. з покращення рівня володіння 

іноземними мовами) на базі Парламентського 

навчально-тренінгового центру, навчальної 

онлайн платформи та шляхом залучення проєктів 

міжнародної технічної допомоги; 

2021–2022 роки 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено ефективне функціонування 

Координаційної ради з питань навчальної 

діяльності при Апараті; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Координаційна рада 

Офіс парламентської реформи 
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Визначено загальні потреби в підвищенні 

кваліфікації працівників Апарату відповідно до 

індивідуальних програм професійного розвитку та 

на основі оцінювання професійної 

компетентності; 

2021 рік 

Управління кадрів 

Керівники структурних підрозділів 

Офіс парламентської реформи 

Розроблено нові навчальні курси з розвитку 

професійних знань та навичок працівників 

Апарату; 2021 рік 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено безперервність, обов’язковість, 

плановість організації професійного навчання 

працівників Апарату на навчальній онлайн 

платформі та на базі Парламентського навчально-

тренінгового центру; 

2021 рік 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Підготовлено методичні рекомендації щодо 

оцінювання результативності професійного 

навчання працівників Апарату; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Здійснено заходи щодо підвищення рівня 

академічної мобільності працівників Апарату 

шляхом підтримки професійного навчання 

обдарованої молоді у провідних вітчизняних та 

закордонних закладах вищої освіти у сфері 

парламентаризму та парламентської діяльності. 

2021 рік 

Управління кадрів 

Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків 

Пріоритет 6. Упровадження стандартів гендерної рівності в діяльність Апарату (з урахуванням міжнародних та національних 

стандартів у цій галузі) 

6.1 Упровадження стандартів гендерної рівності в 

діяльність Апарату; 

Проведено гендерний аудит відповідно до 

Методичних рекомендацій з проведення 

гендерного аудиту в Апараті Верховної Ради 

України, затверджених розпорядженням 

Керівника Апарату від 31 березня 2020 року 

№ 597-к;  

2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

 

Узагальнено результати гендерного аудиту і 

сформовано підсумковий звіт про проведення 

гендерного аудиту в Апараті; 
2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 
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Розроблено та затверджено план дій з 

упровадження комплексного гендерного підходу в 

діяльність Апарату. 2021 рік 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

 

Стратегічна ціль 2. Забезпечення якісного аналітично-дослідницького та інформаційно-технологічного 

супроводу законодавчого процесу у Верховній Раді України, з метою підвищення якості 

законопроєктів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України. 

Пріоритет 1. Покращення аналітично-дослідницького супроводу законодавчого процесу у Верховній Раді України шляхом утворення 

Парламентської дослідницької служби 

1.1 Аналітично дослідницький супровід 

законодавчого процесу у Верховній Раді України. 

Створення в Апараті Верховної Ради України 

Парламентської дослідницької служби. 2021–2022 роки 

Керівництво Апарату 

Відповідна робоча група 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 2. Підвищення якості підготовлених народними депутатами України законопроєктів шляхом надання їм юридичної 

підтримки 

2.1 Юридична підтримка народних депутатів 

України під час розробки ними законопроєктів. 

Утворено структурний підрозділ Апарату 

Верховної Ради України з питань 

нормопроєктування. 
2021 рік 

Керівництво Апарату 

Відповідна робоча група 

Головне юридичне управління 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 3. Забезпечення переведення всіх етапів та стадій законотворчого процесу та законопроєктної роботи у цифровий формат 

3.1 Запровадження інструментів електронного 

парламентаризму на постійній основі. 

Доопрацювано запроваджені в Апараті Верховної 

Ради України інструменти електронного 

парламентаризму з урахуванням зауважень та 

пропозицій народних депутатів України, 

структурних підрозділів Апарату Верховної Ради 

України. 

2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Пріоритет 4. Забезпечення функціонування всіх виробничих процесів в Апараті на єдиній платформі інформаційно-комунікаційних 

технологій 
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4.1 Цифровий формат діяльності Апарату 

Верховної Ради України: усі виробничі процеси 

функціонують на єдиній платформі інформаційно-

комунікаційних технологій, усі етапи та стадії 

законотворчої діяльності та законопроєктної 

роботи переведені в цифровий формат. 

Забезпечено розробку та впровадження: 

- Електронної зали пленарних засідань із системою 

електронного голосування нового покоління; 

- Електронної зали засідань кожного Комітету; 

- Електронної зали засідань Погоджувальної ради; 

- Електронного офісу народного депутата України 

(стаціонарного та мобільного); 

- Електронного офісу структурного підрозділу 

Апарату та їх інтеграцію з Єдиною 

автоматизованою системою роботи з документами 

у Верховній Раді України у складі: автоматизована 

система «Інтранет-портал електронного 

документообігу Верховної Ради України», 

автоматизована система «Електронний 

Законопроєкт» Верховної Ради України; 

2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

 

Управління справами 

 

Структурні підрозділи Апарату 

Розроблено і впроваджено модуль «Депутатські 

запити» Єдиної автоматизованої системи роботи з 

документами у Верховній Раді України з 

можливостями внесення проєктів депутатських 

запитів у електронному вигляді за встановленими 

вимогами, автоматичного формування переліку 

депутатських запитів для оголошення, 

формування супровідних листів до депутатських 

запитів в електронному вигляді, направлення 

оголошених депутатських запитів із супровідними 

листами адресатам в електронному вигляді, 

автоматичного контролю термінів розгляду 

депутатських запитів. 

2021 рік 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

 

Відділ контролю 

Пріоритет 5. Забезпечення безперебійної роботи Апарату в дистанційному режимі у випадку та на період надзвичайних ситуацій 

5.1 Безперебійна робота Апарату Верховної Ради 

України в дистанційному режимі для 

оперативного прийняття рішень (у випадку та на 

період надзвичайної ситуації: війна, стихійне 

лихо, пандемія). 

Створено захищену систему віддаленої роботи з 

проєктами документів і рішень та віддаленого 

прийняття рішень (відеоконференцзв’язок, 

підготовка та проведення засідань з електронною 

реєстрацією та голосуванням, спільна робота з 

електронними документами); 

2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

 

Управління справами 

 

Структурні підрозділи Апарату 
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Створено резервний центр обробки даних 

Верховної Ради України. 
2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління справами 

Структурні підрозділи Апарату 

Пріоритет 6. Створення електронної платформи, яка забезпечить можливість усім структурним підрозділам Апарату брати участь у 

створенні, використанні, актуалізації, збереженні бази знань і аналітичної інформації Парламенту 

6.1 Електронна дослідницька служба — усі 

структурні підрозділи Апарату Верховної Ради 

України беруть участь у створенні, використанні, 

актуалізації, збереженні бази знань і аналітики 

Парламенту. 

Розроблено спеціальне програмне забезпечення 

для автоматичного (машинного) перекладу текстів 

законопроєктів і законів, парламентських 

протоколів і стенограм (українська — англійська; 

англійська — українська) з використанням методів 

автоматичного перекладу або «нейронного» 

підходу, заснованого на методі глибокого 

засвоєння інформації; Розробити паралельні 

українсько-англійські корпуси і законодавчі 

глосарії;  

2022 рік 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління справами 

Структурні підрозділи Апарату 

Впроваджено систему машинного навчання для 

працівників Апарату з використанням технологій 

штучного інтелекту для обробки текстової, 

звукової, графічної та іншої інформації;  2022 рік 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління справами 

Структурні підрозділи Апарату 

Інтегруватися з Міжпарламентською хмарою 

відритих даних, що містить опубліковані  

англомовні набори даних законів і аналітики 

національних парламентів у форматах відкритих 

даних; Запровадити електронну парламентську 

бібліотеку й електронний архів. 

2022 рік 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління справами 

Структурні підрозділи Апарату 

Стратегічна ціль 3. Сприяння посиленню ефективності парламентського контролю 

за впровадженням ухвалених законів та за діяльністю органів виконавчої влади 

Пріоритет 1. Підвищення спроможності секретаріатів комітетів щодо забезпечення парламентського контролю за впровадженням 

ухвалених законів та за діяльністю органів виконавчої влади, інших державних органів 



 

 

307 
 

1.1 Посилення ефективності парламентського 

контролю за впровадженням ухвалених законів. 

Розроблено та затверджено нормативні, методичні 

та планові документи, спрямовані на посилення 

ефективності парламентського контролю; 
2021 рік 

Керівництво Апарату 

Відповідна робоча група 

Офіс парламентської реформи 

Організовано та проведено навчання працівників 

секретаріатів парламентських комітетів з метою 

посилення ефективності парламентського 

контролю.  

2021 рік 

Керівництво Апарату 

Відповідна робоча група 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 2. Упровадження в діяльність Апарату інструментів аналізу політики, стратегічного планування та оцінювання 

ефективності застосування законодавства 

2.1 Перехід до стратегічної моделі організації 

законодавчої роботи Верховної Ради України та її 

органів, яка передбачає декларування Верховною 

Радою України стратегічних цілей і завдань на 

період скликання, та політичну відповідальність за 

забезпечення їх реалізації. 

Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до 

окремих законодавчих актів України стосовно 

формування на законодавчому рівні Стратегії 

законодавчої роботи Верховної Ради України та її 

органів на період скликання; 2021 рік 

Комітети Верховної Ради України з 

урахуванням предметів відання 

Секретаріати відповідних комітетів 

Головне науково-експертне 

управління 

Головне юридичне управління 

Головне організаційне управління 

Підготовлено пропозиції щодо запровадження 

консультативно-координаційної парламентсько-

урядової платформи з питань реалізації Стратегії 

законодавчої роботи. 2021 рік 

Комітети Верховної Ради України з 

урахуванням предметів відання 

Секретаріати відповідних комітетів 

Головне юридичне управління 

Головне організаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Стратегічна ціль 4. Забезпечення відкритості Верховної Ради України та її Апарату, розвиток 

електронного парламентаризму, забезпечення ефективної взаємодії з громадянами, 

сприяння підвищенню рівня довіри громадян до Верховної Ради України 

Пріоритет 1. Підвищення рівня обізнаності та довіри громадян до Верховної Ради України як ефективного законодавчого органу 
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1.1 Сприяння підвищенню рівня обізнаності та 

довіри громадян до Верховної Ради України. 

Сприяти забезпеченню участі громадськості у 

процесі прийняття рішень у Верховній Раді 

України шляхом налагодження зворотного 

зв’язку, активного залучення до законотворчого 

процесу та поліпшення можливостей відвідувати 

Парламент (засідання комітетів, пленарні 

засідання, парламентські та комітетські слухання, 

екскурсії, заходи Освітнього центру), у тому числі 

й через реєстрацію онлайн. Розробка концепції 

Центру відвідування Верховної Ради України; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечення обізнаності громадян про процеси в 

парламенті шляхом надання повного доступу до 

публічної інформації про законодавчу діяльність 

парламентаріїв, депутатських комісій, фракцій та 

груп, Голови Верховної Ради України, заступників 

Голови, Апарату та комітетів Верховної Ради 

України у форматі відкритих даних; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечення обізнаності різних цільових 

аудиторій щодо устрою законодавчої влади (як 

працює український парламент, які функції 

народних депутатів, як громадяни можуть 

взаємодіяти з Верховною Радою) шляхом 

затвердження та імплементації комплексної 

програми парламентської просвіти; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Осучаснено приймальню Верховної Ради України 

та її облаштування новітніми інформаційно-

комунікаційними технологіями. 2021 рік 

Управління справами 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Відділ з питань звернень громадян 

1.2 Забезпечення відкритості, прозорості, 

зміцнення позитивного іміджу Парламенту 

шляхом повного й неупередженого інформування 

про діяльність народних депутатів України. 

Розроблено та імплементовано План дій 

відкритості парламенту на 2021–2023 роки; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Головне організаційне управління 
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Створено платформу цифрового представництва 

народних депутатів України на офіційному 

вебпорталі Верховної Ради України та забезпечено 

підтримку її в актуальному стані. 2021–2022 роки 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Управління справами 

Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого 

самоврядування 

 

Пріоритет 2. Забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку Освітнього центру Верховної Ради України 

2.1 Розвиток Освітнього центру Верховної Ради 

України 

Забезпечено ефективне функціонування та сталий 

розвиток Освітнього центру Верховної Ради 

України шляхом розвитку та підвищення 

ефективності зовнішніх та внутрішніх 

управлінських систем; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

Офіс парламентської реформи 

Забезпечено потреби різних категорій громадян у 

сфері парламентської просвіти шляхом розробки 

та впровадження нових інформаційно-

просвітницьких послуг базуючись на Стратегії 

розвитку Освітнього центру та комплексній 

програмі парламентської просвіти; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

Офіс парламентської реформи 

Організовано та проведено інформаційно-

просвітницькі заходи в Освітньому центрі 

Верховної Ради України, у регіонах та сприяння 

створенню мережі парламентської просвіти. 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

Офіс парламентської реформи 

2.2 Інформаційно-аналітичний супровід 

законотворчої роботи Верховної Ради України. 

Забезпечено повне та об’єктивне висвітлення 

діяльності Парламенту в медіа шляхом 

запровадження ефективних механізмів 

інформування ЗМІ та сприяння їм у зборі фактів та 

коментарів про діяльність депутатського корпусу, 

комітетів та Парламенту в цілому; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Офіс парламентської реформи 
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Проведено роботу з оцифрування бібліотечних 

фондів з метою збереження фонду та його 

доступності. Створення цифрових копій має 

відповідати міжнародним вимогам якості 

збереження цифрових документів; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

 

Модернізовано та вдосконалено інтер’єрне 

середовище читальної зали документних фондів 

відповідно до сучасних вимог. 
2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

 

2.3 Налагодження системи скоординованого і 

дієвого використання комунікаційних 

можливостей Верховної Ради України з метою 

підвищення рівня довіри громадськості до неї та 

сприйняття її як ефективного органу законодавчої 

влади (відповідно до Комунікаційної стратегії 

Верховної Ради України на 2017–2021 роки, 

затвердженої Розпорядженням Голови Верховної 

Ради України від 21.11.2017 року № 486). 

Сприяти позитивному іміджу Верховної Ради 

України через налагодження системних та 

скоординованих комунікацій, запровадження 

правил брендингу, розробку кодексу етики 

народного депутата; 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Імплементовано комунікаційну стратегію 

Верховної Ради України (комплекс заходів до її 

реалізації); 
2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Пресслужба 

Комітет з питань свободи слова 

Комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики 

Секретаріат Заступника Голови ВРУ 

Офіс парламентської реформи 

Підвищено кваліфікацію парламентських 

кореспондентів, зокрема шляхом проведення 

навчання (тренінги) для парламентських 

кореспондентів на базі «Школи парламентського 

кореспондента» 

- Розробка методичних матеріалів; 

2021–2022 роки 

Пресслужба 

Науково-експертне управління 

Головне юридичне управління 

Інститут законодавства 

Офіс парламентської реформи — 

проведення тренінгів 

Створено Асамблею парламентських 

кореспондентів; 

2021 рік 

Пресслужба 

Комітет з питань свободи слова 

Комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики 
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Розроблено та затверджено кодекс етики 

парламентських кореспондентів; 

2021 рік 

Пресслужба 

Комітет з питань свободи слова 

Комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики 

Медійні громадські об’єднання 

Посилено спроможність Парламенту України як 

послідовного, ініціативного та надійного учасника 

міжнародного діалогу; 
2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Офіс парламентської реформи 

Створено нову штатну одиницю в секретаріатах 

комітетів, на яку буде покладено функції фахівця з 

комунікацій. 
2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

Управління кадрів 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 3.  Розбудова сучасного медіацентру Верховної Ради України 

3.1 Якісне висвітлення діяльності Верховної Ради 

України з метою підвищення довіри до 

Парламенту України. 

Технічне облаштування пресцентру; 

2021 рік 

Пресслужба 

Інформаційне управління 

Управління справами 

Відділ зв’язку і радіосистем 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Телеканал РАДА 

Офіс парламентської реформи 

Запуск роботи оновленого пресцентру. Розробка 

та затвердження плану роботи пресцентру. 

2021 рік 

Пресслужба 

Інформаційне управління 

Управління справами 

Відділ зв’язку і радіосистем 

Управління комп’ютеризованих 

систем 

Телеканал РАДА 

Офіс парламентської реформи 

Пріоритет 4.  Створення власної автоматизованої аналітичної системи обробки контентаналізу висвітлення ЗМІ діяльності Верховної 

Ради України 
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4.1 Формування сталого позитивного сприйняття 

суспільством Верховної Ради України, як 

ефективного законодавчого органу. 

Створено власну автоматизовану аналітичну 

систему обробки контентаналізу висвітлення ЗМІ 

діяльності Верховної Ради України (діяльність 

народних депутатів України, законопроєкти, 

аналіз реалізації ухвалених законодавчих актів); 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

 

Забезпечено аналітичний моніторинг із 

висвітлення у ЗМІ реалізації ухвалених 

законодавчих актів (показати, як вони 

реалізуються на практиці) з метою отримання 

меседжів від суспільства для народних депутатів 

України, секретаріатів Комітетів парламенту, 

структурних підрозділів Апарату про ухвалені 

закони. 

2021–2022 роки 

Інформаційне управління 

 

Офіс парламентської реформи — 

проведення тренінгів для відділу 

моніторингу 
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 Додаток 14 

 

 
ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ В.О. КЕРІВНИКА АПАРАТУ  

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 
З метою визначення Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради 

України уповноваженим структурним підрозділом з питань стратегічного планування 

діяльності Апарату Верховної Ради України внести до Положення про Головне 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України, затвердженого 

розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату П. Боднарем від 20 червня 

2019 року № 917-к, такі зміни: 

 

1. Пункт 4 Розділу І «Загальні положення» доповнити новим підпунктом такого 

змісту: 

«3) відділ з питань стратегічного планування діяльності Апарату». 

 

2. У Розділі ІІ «Основні завдання, функції та права Головного управління»: 

1) пункт 6 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«8) організація стратегічного планування діяльності Апарату, підготовка 

стратегічного плану діяльності Апарату, плану заходів з його реалізації та моніторинг їх 

виконання.»; 

2) пункт 7 після підпункту 15 доповнити новими підпунктами такого змісту: 

«16) координує діяльність структурних підрозділів Апарату та секретаріатів 

комітетів і депутатських фракцій (депутатських груп) у рамках організації стратегічного 

планування діяльності Апарату; 

17) надає консультативну та організаційну допомогу структурним підрозділам 

Апарату та секретаріатам комітетів і депутатських фракцій (депутатських груп) з питань 

стратегічного планування діяльності Апарату; 

18) здійснює організаційний супровід діяльності Робочої групи зі стратегічного 

планування діяльності Апарату; 

19) узагальнює пропозиції структурних підрозділів Апарату, секретаріатів комітетів 

і депутатських фракцій (депутатських груп) та інших зацікавлених суб’єктів до проєктів 

стратегічного плану діяльності Апарату та плану заходів з його реалізації; 

20) готує проєкт стратегічного плану діяльності Апарату та плану заходів з його 

реалізації; 

21) готує щорічний звіт за наслідками виконання стратегічного плану діяльності 

Апарату та плану заходів з його виконання;». 

У зв’язку з цим підпункт 16 вважати підпунктом 22. 

 

3) пункт 8 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«6) отримувати від структурних підрозділів Апарату, секретаріатів комітетів і 

депутатських фракцій (депутатських груп) та інших зацікавлених суб’єктів, залучених до 

стратегічного планування діяльності Апарату, інформацію, необхідну для підготовки 
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стратегічного плану діяльності Апарату, плану заходів з його виконання та щорічного звіту 

за наслідками їх виконання.». 

 

3. Розділ ІІІ «Функції підрозділів Головного управління» доповнити новим пунктом 

такого змісту: 

 

«15. Відділ з питань стратегічного планування діяльності Апарату: 

1) здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Апарату та 

секретаріатів комітетів і депутатських фракцій (депутатських груп) у рамках організації 

стратегічного планування діяльності Апарату; 

2) надає консультативну та організаційну допомогу структурним підрозділам 

Апарату та секретаріатам комітетів і депутатських фракцій (депутатських груп) з питань 

стратегічного планування діяльності Апарату; 

3) надає пропозиції щодо залучення зацікавлених суб’єктів до процесу стратегічного 

планування діяльності Апарату; 

4) здійснює організаційний супровід діяльності Робочої групи зі стратегічного 

планування діяльності Апарату; 

5) здійснює збір та узагальнення пропозицій структурних підрозділів Апарату, 

секретаріатів комітетів і депутатських фракцій (депутатських груп) та інших зацікавлених 

суб’єктів до проєктів стратегічного плану діяльності Апарату та плану заходів з його 

реалізації; 

6) здійснює підготовку проєкту стратегічного плану діяльності Апарату та плану 

заходів з його реалізації; 

7) здійснює підготовку щорічного звіту за наслідками виконання стратегічного 

плану діяльності Апарату та плану заходів з його виконання.». 

 

В.о. Керівника Апарату М.О. Теплюк 
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Додаток 15 

 
ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ В.О. КЕРІВНИКА АПАРАТУ  

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ПРО УТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ РАДИ В АПАРАТІ  

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 
З метою подальшого розвитку в Апараті Верховної Ради України системи 

колективного управління, обговорення актуальних та стратегічних для Апарату питань 

перед прийняттям відповідних рішень, обговорення наявних та потенційних проблем і 

загроз для Апарату, парламентської служби та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення, 

а також виходячи з положень підпунктів 2 та 4 пункту 14 Положення про Апарат Верховної 

Ради України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України 

від 25 серпня 2011 року № 769: 

 

1. Утворити Управлінську раду в Апараті Верховної Ради України. 

 

2. Затвердити Положення про Управлінську раду в Апараті Верховної Ради України, 

що додається. 

 

3. Затвердити стратегічний склад Управлінської ради в Апараті Верховної Ради 

України, що додається. 

 

4. Затвердити розширений склад Управлінської ради в Апараті Верховної Ради 

України, що додається. 

 

 

 

В.о. Керівника Апарату М.О. Теплюк 
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 Додаток 

до проєкту розпорядження  

в. о. Керівника Апарату Верховної Ради України 

від __________ 2021 р. № _______ 

 

 
Положення 

про Управлінську раду в Апараті Верховної Ради України 

 

1. Завданням Управлінської ради є колективне обговорення визначених Керівником 

Апарату питань перед прийняттям відповідних рішень, обговорення наявних та 

потенційних проблем і загроз для Апарату Верховної Ради України (далі — Апарат), 

парламентської служби та пошук оптимальних шляхів їх вирішення. 

2. Управлінська рада має стратегічний склад та розширений склад. 

3. До стратегічного складу Управлінської ради входять: Керівник Апарату та 

заступники Керівника Апарату. За рішенням Керівника Апарату до стратегічного складу 

Управлінської ради також можуть входити керівники / заступники керівників структурних 

підрозділів Апарату та керівники / заступники керівників секретаріатів комітетів Верховної 

Ради України. 

4. До розширеного складу Управлінської ради, крім членів стратегічного складу, 

входять керівники структурних підрозділів Апарату, керівники секретаріатів комітетів 

Верховної Ради України, а також, за рішенням Керівника Апарату, інші працівники Апарату 

та незалежні експерти. 

5. Формою роботи Управлінської ради є засідання, що проводяться за рішенням 

Керівника Апарату. 

6. Засідання Управлінської ради веде Керівник Апарату, а за його відсутності його 

заступник. 

7. Засідання стратегічного складу Управлінської ради в період сесії Верховної Ради 

України проводяться щотижня, а в міжсесійний період у міру необхідності. 

8. Засідання розширеного складу Управлінської ради проводиться в міру 

необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць. 

9. Засідання Управлінської ради також проводиться за рішенням Голови Верховної 

Ради України або його заступників. 

10 Участь у засіданні Управлінської ради беруть члени відповідного складу 

Управлінської ради, представник (и) Головного організаційного управління Апарату, інші 

запрошені особи, а також, за бажанням, Голова Верховної Ради України та його заступники. 

11. Питання, які обговорюються на засіданні Управлінської ради, не потребують 

голосування, а вирішуються загальним обговоренням та досягнення консенсусу. 

12. За рішенням Керівника Апарату питання, які обговорюються на засіданні 

Управлінської ради, можуть бути винесені на голосування членів Управлінської ради. 

Рішення Управлінської ради приймається більшістю присутніх на засіданні членів 

Управлінської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

13. За рішенням Керівника Апарату під час засідання Управлінської ради може 

проводитися аудіофіксація засідання, а результати обговорення відображатися у протоколі 

засідання Управлінської ради. 

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Управлінської ради забезпечує Управління кадрів Апарату (Головне організаційне 

управління Апарату). 
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Додаток 16 

 
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, 

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ СЛУЖБУ»72 

 
Акти Верховної Ради України та її Апарату 

1. Рішення про утворення Комісії з питань добору парламентських державних 

службовців категорії «А».  
Законопроєктом пропонується утворення Керівником Апарату Верховної Ради 

України (далі — Керівник Апарату) Комісії з питань добору парламентських державних 

службовців категорії «А» (крім Керівника Апарату), основною функцією якої є організація 

та проведення конкурсу на зайняття посад парламентської державної служби категорії 

«А», а саме на посади першого заступника (перших заступників) та заступників Керівника 

Апарату. 

 

2. Положення про Комісію з питань добору парламентських державних 

службовців категорії «А». 

Функціонування Комісії з питань добору парламентських державних службовців 

категорії «А» потребує регламентації її діяльності, а відповідно розробки та 

затвердження Керівником Апарату положення про неї. Крім того, це потребує внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016  року № 243 «Про 

затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби» з 

метою виключення зі сфери її регулювання проведення конкурсу на зайняття посад 

парламентської державної служби категорії «А». 

 

3. Порядок відбору та включення до складу Комісії з питань добору 

парламентських державних службовців категорії «А» представників закладів вищої 

освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, 

та громадських об’єднань і організацій. 

Законопроєктом пропонується включення до складу Комісії з питань добору 

парламентських державних службовців категорії «А» представників закладів вищої 

освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, та 

громадських об’єднань і організацій. Порядок відбору та включення представників 

вказаних суб’єктів визначається Головою Верховної Ради України. 

 

4. Типові вимоги до професійної компетентності парламентських службовців, 

які займають посади парламентської державної служби категорії «А». 

Законопроєктом пропонується визначити, що типові вимоги до професійної 

компетентності парламентських службовців, які займають посади парламентської 

державної служби категорії «А», розробляються службою управління персоналом 

Апарату та затверджуються Головою Верховної Ради України. 

Крім того, це потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2016 року № 448 «Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на 

                                                           
72 Ухвалення Верховною Радою України проєкту Закону України «Про парламентську службу» за 
реєстр. № 4530 потребуватиме внесення змін до низки актів Кабінету Міністрів України та Національного 
агентства України з питань державної служби, а також розробки та затвердження Головою Верховної Ради 
України та Керівником Апарату Верховної Ради України актів, спрямованих на регулювання особливостей 
організації парламентської державної служби та правового статусу парламентських державних службовців. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF
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зайняття посад державної служби категорії «А» з метою виключення зі сфери її 

регулювання парламентських державних службовців категорії «А». 

 

5. Рішення про утворення Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на 

зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В». 
Законопроєктом пропонується утворення Керівником Апарату Конкурсної комісії, 

яка проводить конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В», що 

потребуватиме розробки та затвердження відповідного рішення. 

 

6. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад парламентської 

державної служби. 

Особливості організації діяльності Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на 

зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» та процедури проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади парламентської служби визначається відповідним 

положенням. 

Зазначене потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби» з метою виключення зі сфери її регулювання проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади парламентської служби категорії «Б» і «В». 

 

7. Порядок просування парламентських державних службовців. 

Законопроєктом передбачається затвердження Керівником Апарату порядку 

просування парламентських державних службовців шляхом зайняття вищої посади 

парламентської державної служби наступної підкатегорії в межах однієї категорії «Б» 

або «В», а також шляхом зайняття парламентським державним службовцем, який займає 

посаду найвищої підкатегорії категорії «В», посади найнижчої підкатегорії категорії «Б». 

 

8. Порядок укладання контракту про проходження парламентської 

державної служби 

Законопроєктом передбачено, що з особою, яка призначається на посаду 

парламентської державної служби, може бути укладено контракт про проходження 

парламентської державної служби. Зазначена процедура потребуватиме розробки та 

затвердження відповідного порядку, який затверджується Керівником Апарату і визначає 

зміст, процедуру укладення, зміни та розірвання контракту про проходження 

парламентської державної служби як строкового трудового договору, укладеного між 

Апаратом та особою, яка призначається (переводиться) на посаду парламентської 

державної служби категорії «Б» або «В». 

Зазначене потребуватиме внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2020 року № 494 «Про затвердження Порядку укладення контрактів про 

проходження державної служби» з метою виключення зі сфери її регулювання питання 
укладання контракту про проходження парламентської державної служби. 

 

9. Віднесення посад парламентської державної служби до посад, призначення 

на які здійснюється з укладанням контракту про проходження парламентської 

державної служби. 

Передбачена законопроєктом процедура укладання контракту про проходження 

парламентської державної служби також передбачає визначення Керівником Апарату 

посад парламентської державної служби, призначення на які може здійснюватися з 

укладанням контракту про проходження парламентської державної служби. 
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10. Типовий контракт про проходження парламентської державної служби. 

Законопроєктом також передбачено затвердження Керівником Апарату типового 

контракту про проходження парламентської державної служби, який включатиме, 

зокрема: посаду; спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду; дату набрання 

чинності та строк дії контракту; права та обов’язки сторін; завдання і ключові показники 

результативності, ефективності та якості їх виконання, строки їх виконання; режим 

праці та відпочинку; умови оплати праці; відповідальність сторін та порядок вирішення 

спорів; підстави зміни умов, припинення дії та розірвання контракту тощо. 

 

11. Порядок оцінювання результатів службової діяльності парламентських 

державних службовців. 

Законопроєктом передбачено, що оцінювання результатів службової діяльності 

парламентських державних службовців проводиться в порядку, який затверджується 

Керівником Апарату за погодженням із Головою Верховної Ради України. Метою 

оцінювання є визначення якості виконання парламентським державним службовцем 

поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування 

службової кар’єри тощо. 

Затвердження такого порядку також потребуватиме внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Порядку 

проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» та 

Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 24 жовтня 

2018 року № 245-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення 

результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «А» з метою виключення зі сфери їх регулювання 

питання оцінювання результатів службової діяльності парламентських державних 

службовців. 

 

12. Положення про форми, організацію та строки професійного навчання 

парламентських державних службовців. 

Законопроєктом визначено право Апарату самостійно вирішувати питання 

професійного навчання парламентських державних службовців. 

У зв’язку з цим Керівником Апарату затверджується відповідне Положення, яке 

визначає порядок підвищення рівня професійної компетентності парламентських 

державних службовців (в тому числі вперше призначених на посаду) шляхом стажування, 

підвищення кваліфікації, самоосвіти, навчання парламентського державного службовця за 

індивідуальною програмою, його участі у тренінгах, семінарах, інших індивідуальних та 

колективних формах навчання, у тому числі через систему професійного навчання, зокрема 

у сфері публічного управління та адміністрування, у встановленому законодавством 

порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які 

мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном. 

Затвердження такого Положення потребуватиме внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження 

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад» з метою виключення зі сфери її регулювання 

питання професійного навчання парламентських державних службовців. 

Аналогічних змін потребуватиме Наказ Національного агентства України з питань 

державної служби від 03 березня 2016 року № 48 «Про затвердження Порядку 

стажування державних службовців», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

23 березня 2016 року за № 439/28569. 

 

https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resourses/43.pdf
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resourses/43.pdf
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resourses/43.pdf
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/human%20resourses/43.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
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13. Типова угода про проходження професійного навчання з відривом від 

служби на посаді парламентського державного службовця. 

Враховуючи можливість професійного навчання з відривом від служби на посаді 

парламентського державного службовця на строк більше ніж два місяці (у тому числі за 

кордоном) Керівником Апарату укладається угода, типова форма якої потребує 

затвердження. 

 

14. Положення про Тренінговий центр Апарату Верховної Ради України. 

Законопроєктом передбачено, що для організації професійного навчання в Апараті 

(у тому числі дистанційного навчання), розробки та опрацювання навчальних і методичних 

матеріалів функціонує тренінговий центр. Статус тренінгового центру, порядок його 

формування, компетенція потребують вирішення шляхом затвердження відповідного 

Положення. 

 

15. Порядок закуповування у підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності, фізичних осіб послуг, необхідних для забезпечення підвищення 

кваліфікації парламентських державних службовців. 

Законопроєктом передбачено право Керівника Апарату закуповувати послуги, 

необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації парламентських державних службовців 

у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і фізичних осіб. 

Відповідно потребують затвердження правила закуповування таких послуг. 

 

16. Порядок підготовки пропозицій щодо професійного навчання або 

підвищення кваліфікації парламентських державних службовців на наступний 

календарний рік з урахуванням результатів оцінювання їхньої службової діяльності. 

Законопроєктом передбачено, що Служба управління персоналом Апарату щорічно 

подає посадовим особам, які приймають рішення про необхідність професійного навчання 

або підвищення кваліфікації парламентських державних службовців, пропозиції щодо 

професійного навчання або підвищення кваліфікації парламентських державних 

службовців на наступний календарний рік з урахуванням результатів оцінювання їхньої 

службової діяльності. Організація зазначеної діяльності потребує регламентації, яка 

може бути затверджена рішенням Керівника Апарату. 

 

17. Порядок проходження стажування громадян України з числа молоді, які не 

перебувають на посадах державної служби. 

Законопроєктом передбачено, що з метою набуття практичного досвіду та 

ознайомлення з діяльністю Верховної Ради Україні в Апараті може проводитися 

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, 

строком до шести місяців з можливим призначенням стипендії. Порядок проходження 

стажування молоді в Апараті затверджується Керівником Апарату. 

 

18. Положення про преміювання в Апараті Верховної Ради України. 

Законопроєктом передбачено, що парламентським державним службовцям 

відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи Апарату може 

встановлюватися місячна або квартальна премія. У зв’язку з цим Керівником Апарату 

затверджується відповідне положення про преміювання за погодженням із виборним 

органом первинної профспілкової організації. 

Крім того, законопроєктом визначаються особливості формування розміру 

заробітної плати парламентських службовців, що потребує внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів». 
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19. Положення про встановлення виплат за додаткове навантаження 

парламентських державних службовців. 

Законопроєктом передбачено, що парламентським державним службовцям за 

поданням керівника структурного підрозділу може встановлюватися виплата за 

додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього 

парламентського державного службовця та виплата за додаткове навантаження у 

зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою парламентської державної служби. 

Встановлення та виплата зазначених виплат потребує відповідного правового 

регулювання. 

 

20. Порядок надання парламентським державним службовцям службового 

житла. 

Законопроєктом передбачено, що парламентським державним службовцям у 

випадках і порядку, визначених Керівником Апарату, може надаватися службове житло. 

Таким чином, потребує затвердження відповідний порядок та визначення житлового 

фонду. 

 

21. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно 

парламентських державних службовців. 

Законопроєктом передбачено, що Головою Верховної Ради України за поданням 

Керівника Апарату затверджується порядок здійснення дисциплінарного провадження 

стосовно парламентських державних службовців. 

Вказаним порядком, зокрема повинні бути врегульовані питання: прийняття 

рішення про порушення дисциплінарного провадження; формування дисциплінарної комісії 

та її склад; визначення повноважень дисциплінарної комісії; визначення основних засад 

роботи дисциплінарної комісії; формування дисциплінарної справи; прийняття рішення за 

результатами розгляду дисциплінарної справи; обліку та роботи з дисциплінарними 

справами. 

 

22. Про посади парламентських працівників, які виконують функції з 

обслуговування. 

Законопроєктом передбачено, що Керівником Апарату визначаються посади 

парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування, що потребує 

затвердження переліку відповідних посад. 

 

23. Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад 

парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування. 

Законопроєктом передбачено, що Керівник Апарату затверджує вимоги до осіб, що 

претендують на зайняття посад парламентських працівників, які виконують функції з 

обслуговування. 

 

24. Порядок залучення науковців та інших фахівців, які мають спеціальний 

досвід роботи для виконання окремих завдань в Апараті. 

Законопроєктом передбачено можливість залучення на умовах строкового 

трудового договору або цивільно-правового договору на виконання робіт науковців та 

інших фахівців, які мають специфічний досвід роботи для виконання окремих завдань з 

розроблення, проведення експертизи законопроєктів, підготовки аналітичних матеріалів, 

а також в інших випадках, коли для виконання завдань необхідні спеціальні наукові та 

професійні знання. Зазначене потребує затвердження Керівником Апарату відповідного 

порядку та типових договорів. 
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25. Порядок делегування Керівником Апарату своїх повноважень першому 

заступнику (першим заступникам), заступникам Керівника Апарату, керівникам 

структурних підрозділів Апарату. 

Законопроєктом передбачено, що Керівник Апарату за погодженням з Головою 

Верховної Ради України та у визначеному ним порядку може делегувати окремі свої 

повноваження першому заступнику (першим заступникам), заступникам Керівника 

Апарату, керівникам структурних підрозділів Апарату. Зазначене потребує розробки та 

затвердження відповідного порядку. 

 

26. Порядок організації роботи Апарату Верховної Ради України щодо 

забезпечення діяльності Верховної Ради України на особливий період. 

Законопроєктом передбачено, що у разі скликання Головою Верховної Ради України 

позачергової сесії Верховної Ради України, позачергового засідання Верховної Ради 

України, оголошення указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного 

стану в Україні або окремих її місцевостях, інших випадках службової необхідності, 

пов’язаних із забезпеченням роботи Верховної Ради України та її органів, Керівник 

Апарату невідкладно видає розпорядження, про яке повідомляється виборному органу 

первинної профспілкової організації Апарату, про необхідність парламентським 

службовцям стати до роботи та працювати в режимі, встановленому цим 

розпорядженням. 

Зазначене потребує завчасної підготовки порядку роботи Апарату на особливий 

період з метою оперативного реагування на вказані випадки. 

 

27. Про перелік тестових питань для проведення конкурсу на зайняття посад 

парламентської державної служби. 

Законопроєктом передбачена незалежність Апарату в організації та проведенні 

конкурсів на зайняття посад парламентської державної служби, що потребує розробки 

та затвердження переліку тестових питань, які відповідали б особливостям роботи 

Апарату та сфери діяльності його окремих структурних підрозділів, а також 

секретаріатів комітетів. 

 

28. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад 

парламентської державної служби. 

Законопроєктом передбачено, що Керівник Апарату затверджує спеціальні вимоги 

до осіб, які претендують на зайняття посад першого заступника (перших заступників), 

заступників Керівника Апарату, керівників структурних підрозділів. З точки зору 

дотримання принципу правової визначеності такі вимоги мають бути затверджені й 

опубліковані до проведення відповідних конкурсів. 

Крім того, Керівник Апарату затверджує спеціальні вимоги і щодо інших посад 

парламентської державної служби за погодженням із головою відповідного комітету та 

керівником відповідного структурного підрозділу Апарату. Зазначена процедура також 

потребує правового регулювання. 

 

29. Перелік посад в Апараті Верховної Ради України, на які може проводитися 

закритий конкурс. 

Законопроєктом передбачено, що на посади парламентської державної служби, 

пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та 

національної безпеки, може проводитися закритий конкурс. Перелік відповідних посад 

визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Керівника Апарату. 
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30. Внесення змін до Положення про Апарат Верховної Ради України, 

затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України. 

Оскільки законопроєктом розширюється обсяг повноважень, зокрема Керівника 

Апарату, який виконуватиме функцію керівника державної служби, це потребує внесення 

відповідних змін до Положення про Апарат Верховної Ради України. 

 

31. Внесення змін до Положення про Управління кадрів Апарату Верховної 

Ради України. 
Оскільки законопроєктом розширюється обсяг повноважень Управління кадрів, 

зокрема в частині організації та проведення конкурсів на заняття посад парламентської 

державної служби, це потребує внесення відповідних змін до Положення про Управління 

кадрів Апарату Верховної Ради України. 

 

32. Внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України «Про 

розподіл обов’язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та 

заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України». 
Оскільки законопроєктом розширюється обсяг повноважень Керівника Апарату, 

який виконуватиме функцію керівника державної служби, це потребує внесення 

відповідних змін до відповідного розпорядження Голови Верховної Ради України. 

 

 

Акти Кабінету Міністрів України, які потребують внесення змін 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243 «Про 

затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби» з 

метою виключення зі сфери її регулювання проведення конкурсу на зайняття посад 

парламентської державної служби категорії «А». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 448 «Про 

затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорії «А» з метою виключення зі сфери її регулювання парламентських державних 

службовців категорії «А». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 494 «Про 

затвердження Порядку укладення контрактів про проходження державної служби». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про 

затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про 

затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» з метою виключення зі сфери її 

регулювання питання професійного навчання парламентських державних службовців. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання 

оплати праці працівників державних органів». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 «Про умови 

оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних 

органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 «Про 

затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження». 

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974-р 

«Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF
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службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». 

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р 

«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад». 

 

Акти Національного агентства України з питань державної служби (далі — НАДС), 

які потребують внесення змін 

1. Наказ НАДС від 24 жовтня 2018 року № 245-18 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо визначення результатів оцінювання службової діяльності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А». 

2. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 48 «Про затвердження Порядку 

стажування державних службовців», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

23 березня 2016 року за № 439/28569. 

3. Наказ НАДС від 15 жовтня 2019 року № 188-19 «Про затвердження Методики 

визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

13 листопада 2019 року за № 1157/34128. 

4. Наказ НАДС від 12 квітня 2016 року № 76 «Про затвердження Порядку обрання 

представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на 

зайняття посад державної служби», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 

2016 року за № 786/28916. 

5. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 49 «Про затвердження Порядку обліку 

та роботи з дисциплінарними справами», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

25 березня 2016  року за № 456/28586. 
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Додаток 17. Сучасна структура Апарату 

  

Керівник Апарату Верховної Ради України 

Секретаріат Голови 

Верховної Ради України 

Секретаріат Першого 

заступника Голови 

Верховної Ради України 

 

Секретаріат заступника 

Голови Верховної Ради 

України 

 

Управління кадрів 

Перший відділ 

Сектор мобілізаційної роботи 

Відділ з питань запобігання 

корупції 

Перший заступник 

Керівника 

Апарату — 

керуючий справами 

Перший заступник 

Керівника Апарату 

Заступник Керівника 

Апарату — керівник 

Головного юридичного 

управління 

Заступник 

Керівника Апарату 

Заступник 

Керівника Апарату 

 

Заступник 

Керівника Апарату 

 

Управління 

справами 

Підприємства й 

організації 

Головне 

організаційне 

управління 

 

Головне управління 

документального 

забезпечення 

Управління 

комп’ютеризованих 

систем 

Секретаріати комітетів, 

секретаріати депутатських 

фракцій (груп) 

 

Управління 

забезпечення 

міжнародних 

зв’язків 

Інформаційне 

управління 

Пресслужба 

Парламентський 

телеканал РАДА 

Видавництво 

Верховної Ради 

України 

Управління по 

зв’язках з 

місцевими 

органами влади і 

органами 

місцевого 

самоврядування 

Управління з 

питань звернень 

громадян 

Відділ контролю 

Головне юридичне 

управління 

Головне 

науково-експертне 

управління 

Відділ зв’язків 

з органами 

правосуддя 

Інститут 

законодавства 

Верховної Ради 

України 
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Додаток 18 

 
 

ПРОЄКТ ПЛАНУ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ НА 2021–2022 РОКИ 

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДО 2022 РОКУ 

(розроблено на виконання Стратегії розбудови кадрового потенціалу  

Апарату Верховної Ради України до 2022 року) 

 

 

№ Найменування заходу Відповідальний за виконання Строк виконання 

 

1.  Утворення нормативно-правової основи для реалізації на 

законодавчому рівні парламентської державної служби в Україні, яка 

задекларована в Постанові Верховної Ради від 17 березня 2016 року 

№ 1035-VIII «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо 

внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності 

Верховної Ради України», прийнятої на підставі рекомендацій Місії 

Європейського Парламенту 

Комітет Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

Головне науково-експертне управління 

Головне юридичне управління 

 

ІV квартал 

2021 року 

 

2.  Перегляд та затвердження посадових інструкцій працівників 

Апарату на базі профілів професійної компетенції, необхідних для 

виконання завдань на відповідних посадах 

Управління кадрів 

Керівники структурних підрозділів 2022 рік 

3.  Розроблення та впровадження нової навчальної онлайн платформи 

«Управління знаннями» з метою підвищення якості і доступності 

освіти працівникам Апарату, забезпечення здобуття якісної освіти 

протягом життя 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих систем ІV квартал 

2021 року 

4.  Розроблення спеціальних професійних і короткострокових програм 

підвищення кваліфікації працівників Апарату на основі уніфікації 

форм і методів навчання та з урахуванням особливостей роботи 

Верховної Ради України та її Апарату 

Управління кадрів 

 ІV квартал 

2021 року 
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5.  Здійснення заходів щодо підвищення рівня академічної мобільності 

працівників Апарату шляхом підтримки професійного навчання 

обдарованої молоді у провідних вітчизняних та закордонних 

закладах вищої освіти у сфері парламентаризму та парламентської 

діяльності 

Управління кадрів 

Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків 2022 рік 

6.  Забезпечення розробки та затвердження антикорупційних заходів з 

метою врегулювання та запобігання конфлікту інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

Відділ з питань запобігання корупції  
ІV квартал 

2021 року 

7.  Проведення (у співпраці з Національною академією державного 

управління при Президентові України, іншими навчальними та 

науковими закладами, громадськими організаціями тощо) системних 

досліджень та підготовка щорічної доповіді щодо розвитку 

парламентської державної служби 

Управління кадрів 

Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків 
ІV квартал 

2021 року 

8.  Розроблення нової автоматизованої системи управління людськими 

ресурсами в Апараті 

Управління кадрів 

Управління комп’ютеризованих систем 
2022 рік 

9.  Проведення на постійній основі гендерного аудиту кадрових потреб 

Апарату 

Управління кадрів 

 
Щороку 

10.  Розроблення внутрішньої системи управління якістю в Апараті (на 

засадах міжнародної системи якості, найкращих вітчизняних та 

зарубіжних практик 

Управління кадрів 

 
ІV квартал 

2021 року 

 

 

 


