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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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Французька Республіка 

1. Законодавство та ступінь інституційної незалежності парламентської служби 

Парламентські службовці є частиною системи державної служби. Вони користуються 
загальними принципами французького права й основними гарантіями, визначеними для всіх 
державних службовців.1  

Постанова №58-1100 «Про функціонування парламентських асамблей», 19582 містить 
положення щодо парламентської служби. Відповідно до ст. 8 Постанови, співробітники 
служб парламентських асамблей є державними службовцями, статус та пенсійний план 
яких визначає бюро палати парламенту після консультації з представниками профспілок 
персоналу. Державні службовці приймаються на службу відповідно до процедур, 
визначених компетентним органом палати парламенту. 

Парламентські службовці є державними службовцями, статус яких визначає Бюро Сенату/ 
Бюро Національної Асамблеї. 

Бюро Сенату визначає організацію та діяльність служб Сенату (ст. 102 Регламенту). Бюро 
оприлюднює положення про персонал; внутрішні правила, що встановлюють організацію, 
повноваження і завдання внутрішніх служб, а також положення про відносини між 
адміністраціями Сенату та Національною Асамблеєю. Бюро має право призначати 
генеральних секретарів, генеральних директорів та директорів.3 

Бюро Національної Асамблеї визначає організацію та діяльність служб Національної 
Асамблеї. Відповідно до ст. 15 Регламенту, відповідальність за діяльність фінансових і 
адміністративних служб покладено на квесторів, що діють під керівництвом Бюро. 
Відповідно до ст. 17 Регламенту, «бюро своїм внутрішнім регламентом визначає 
організацію та порядок роботи служб, правила застосування, тлумачення і виконання 
різними службами положень цього Регламенту, а також статус персоналу і відносини між 
адміністрацією Асамблеї та професійними організаціями персоналу».4 

2. Організаційна структура парламентської служби 

2.1 Сенат Французької Республіки 

Апарат Сенату ділиться на два директорати, кожний з яких складається з управлінь.5 

Відповідно до статті 101 Регламенту Сенату, за діяльність адміністративних служб 
відповідають квестори, які входять до складу Бюро Сенату.6,7 Бюро складається з 26 членів: 

 Президента Сенату 

 8 віце-президентів Сенату 

 3 квесторів 

 14 секретарів 

                                                           
1 Statut et carrière des fonctionnaires de l’Assemblée nationale — http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-
assemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale  
2 Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires — 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705067  
3 Le Bureau du Sénat — https://www.senat.fr/role/fiche/bur.html  
4 Règlement de l'Assemblée nationale — https://goo.gl/KDD5tt 
5 Annuaire des Directions — http://www.senat.fr/adresses/annuaire-des-services.html  
6 Le Bureau du Sénat — https://www.senat.fr/role/fiche/bur.html  
7 Règlement du senat et instruction generale du Bureau — http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html  

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/l-administration-de-l-assemblee-nationale/statut-et-carriere-des-fonctionnaires-de-l-assemblee-nationale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705067
https://www.senat.fr/role/fiche/bur.html
https://goo.gl/KDD5tt
http://www.senat.fr/adresses/annuaire-des-services.html
https://www.senat.fr/role/fiche/bur.html
http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html
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2.2 Національна Асамблея Французької Республіки 

Відповідно до статті 15 Регламенту Національної Асамблеї, відповідальність за діяльність 
фінансових і адміністративних служб покладено на квесторів, що діють під керівництвом 
Бюро Національної Асамблеї.8 До складу Бюро Національної Асамблеї входять 22 члени: 
президент, 6 віце-президентів, 3 квестори, 12 секретарів.9 Апарат Національних зборів 
розділена на законодавчі, адміністративні та загальні служби:10 

 

Станом на лютий 2017, в апараті Національної Асамблеї працювало 1132 державних 
службовців, з яких 49% — у законодавчих службах, 44% — в адміністративних, 7% — у 
загальних. Середній вік службовців — 50 років. Жінки становлять 36% службовців.11 

                                                           
8 Règlement de l'Assemblée nationale — https://goo.gl/KDD5tt  
9 Le Bureau de l'Assemblée nationale — http://www2.assemblee-nationale.fr/15/le-bureau-de-l-assemblee-nationale  
10 Structure des services de l’Assemblée nationale — https://goo.gl/JbGWGH  
11 Statut et carrière des fonctionnaires de l’Assemblée nationale — https://goo.gl/2broMX  

Бюро Сенату 

Генеральний директорат 
законодавчих служб 

1. Управління з питань законодавства 
та парламентського контролю 
2. Управління з питань організації сесій 
3. Управління з питань парламентських 
ініціатив та делегацій 
4. Управління з питань протоколу та 
міжнародних відносин 

Генеральний директорат 
ресурсів 

1. Управління кадрів та навчання 
2.  Управління з питань безпеки 
3. Управління з питань фінансів та 
соціального забезпечення 
4. Управління з питань зв'язку 
5. Управління інформаційних систем 
6. Управління з питань логістики 
7. Бібліотека та архів 
8. Управління з питань архітектури та 
ландшафтів 
9. Медичний кабінет 

Бюро 
Національної 

Асамблеї 

Законодавчі 
служби 

554 співробіт. 

1. Управління з питань 
проведення засідань 
2. Бібліотека та архів 
3. Управління з питань 
міжнародних відносин 
4. Юридичне управління та 
інші 

Адміністративні 
служби 

498 співробіт. 

1. Управління з питань безпеки 
2. Управління з питань логістики 
3. Управління з питань бюджету 
та фінансового контролю 
4. Управління з питань 
архітектури та ландшафтів 

Загальні служби 

79 співробіт. 

1. Управління з питань 
інформаційних систем 

2. Управління кадрового 
забезпечення  

https://goo.gl/KDD5tt
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/le-bureau-de-l-assemblee-nationale
https://goo.gl/JbGWGH
https://goo.gl/2broMX
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3. Порядок обрання, призначення та просування по службі 

3.1. Відбір кандидатів на державну службу 

Набір службовців здійснюється шляхом проведення конкурсу. Конкурсний відбір 
розпочинається із письмових іспитів, успіх на яких дає право бути допущеним до 
співбесіди. Форми іспитів можуть бути різними: завдання може полягати у редагуванні 
тексту, підготовці певної довідки тощо. На співбесіді оцінюється рівень загальної культури 
кандидатів, їхні спеціальні знання, а також здатність логічно викладати свої думки.12  

3.2 Категорії посад державної служби 

Система службових звань 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. В 
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, очікує на обґрунтоване 
підвищення підкласу.13 

3.3 Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців 

Існують кілька десятків шкіл та навчальних закладів, які спеціалізуються на підготовці 
державних службовців. Ці установи працюють за двома ключовими напрямками: 

1. Забезпечення тренінгів для кандидатів, які пройшли конкурсний відбір (практичні та 
професійні навички, що необхідні для посади) 

2. Організація безперервного навчання державних службовців 

За формування щорічного плану навчання відповідають управління кадрового 
забезпечення. Основні напрямки навчання: мовна підготовка, інформаційні технології, курси 
з написання звітів, курси з державних закупівель, комунікація та управління. Крім цього, 
деякі школи сприяють міжнародному співробітництву. 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.14 

 

Сполучене Королівство Великої Британії 

1. Законодавство та ступінь інституційної незалежності парламентської служби 

У Великій Британії немає окремого закону про парламентську та державну службу. Кодекс 
цивільного службовця15 визначає принципи діяльності державних службовців. Умови роботи 
на державній службі і правила управління людськими ресурсами були зібрані в Кодексі 
управління цивільною службою.16 Проте вказані кодекси, а також Кодекс поведінки та правил 
Палати громад,17 Кодекс поведінки Палати Лордів18 не містять положень щодо регулювання 
парламентської служби.  

                                                           
12 Прийняття на державну службу в країнах Європейського Союзу — https://goo.gl/fpS79L    
13 Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для. України — http://pravo.org.ua/img/books/files/publich-sluzhba-tymoschuk-2007.pdf   
14 Administration  and the Civil Service in the EU 27 Member States — https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/publications/etudes_perspectives/Administration_and_the_Civil_service_in_the_27_EU_Member_states.pdf  
15 Civil Service Code — https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-code/the-civil-service-code  
16 Civil Service management code — https://www.gov.uk/government/publications/civil-servants-terms-and-conditions  
17 Code of Conduct and Rules of the House — https://goo.gl/dT3pHJ  
18 Code of Conduct for House of Lords Members' Staff — https://goo.gl/ovdZwQ  

https://goo.gl/fpS79L
http://pravo.org.ua/img/books/files/publich-sluzhba-tymoschuk-2007.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/etudes_perspectives/Administration_and_the_Civil_service_in_the_27_EU_Member_states.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/etudes_perspectives/Administration_and_the_Civil_service_in_the_27_EU_Member_states.pdf
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://goo.gl/dT3pHJ
https://goo.gl/ovdZwQ
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2. Організаційна структура парламентської служби 

Парламентські офіси забезпечують роботу Палати громад та Палати Лордів. Також 
функціонують спільні двопалатні офіси, які організовують роботу обох палат.19  

Станом на 2017 рік, в адміністрації Палати Лордів працювало близько 500 співробітників.20 

 

3. Порядок обрання, призначення та просування по службі 

3.1 Відбір кандидатів на державну службу 

У Великій Британії для набору державних службовців проводяться конкурсні письмові 
іспити та співбесіди. Відбір проводять незалежні конкурсні комісії. Варто зазначити, що 
співбесідам надається визначальна роль. Британці вважають, що саме співбесіда дозволяє 
визначити справжній рівень претендентів на посаду.21  

3.2 Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців 

До завдань Департаменту з управління кадрами) належить відбір, підготовка, навчання та 
розвиток працівників парламенту. Із вступом на посаду працівник має пройти обов’язкове 
підготовче навчання, тип та тривалість якого залежить від підрозділу та особливостей 
посади. 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).  

Варто зауважити, що 10% від фонду заробітної плати йде на навчання та підвищення 
кваліфікації державних службовців.  

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.22  

                                                           
19 Parliamentary offices — http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/  
20 http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/lords/lordshro/faqs/  
21 Прийняття на державну службу в країнах Європейського Союзу — https://goo.gl/67VYNK  
22 Загальний огляд практики навчання та атестації державних службовців в країнах Європи — https://goo.gl/FbaQYS  

Парламентські 
офіси 

Парламентські 
офіси Палати 

громад 

1. Комісія Палати громад 
(відповідає за управління та 
обслуговування палати) 
2. Офіс спікера 
3. Інформаційна служба 
Палати громад та ін. 

Спільні 
двопалатні 

офіси 

1. Парламентська цифрова 
служба 
2. Служба з питань безпеки 
3.Служба закупок та 
комерційного забезпечення 
4. Освітня служба 
5. Парламентський архів 
6. Наукова служба та ін. 

Парламентські 
офіси Палати 

Лордів 

1. Управління з питань 
законодавства 
2. Управління з питань кадрів 
3. Бібліотека Палати Лордів 
4. Інформаційна служба 
5. Фінансовий відділ 
6. Служба зовнішніх 
комунікацій та ін. 

http://www.parli-training.co.uk/
http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/
http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/lords/lordshro/faqs/
https://goo.gl/67VYNK
https://goo.gl/FbaQYS
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Європейський парламент 

1. Законодавство та ступінь інституційної незалежності парламентської служби 

Правила та процедури Європейського парламенту23 не містять положень у частині 
регулювання парламентської служби, також відсутнє спеціальне законодавство.  

Державні службовці Європейського парламенту не мають особливого статусу. 

Правові підстави та особливості європейської державної служби було закріплено в 
Регламенті №259/68.24 Відповідно до цього акту з подальшими змінами і доповненнями, 
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. Пенсії та соціальне забезпечення державних 
службовців також регулюються нормами комунітарного права. 

2. Організаційна структура парламентської служби 

2.1 Штатна структура Європейського парламенту 

Станом на 2015 рік, кількість державних службовців, тимчасових співробітників та 
співробітників за контрактом, що працювали в Європарламенті, становила 6 739 осіб:25

 

                      

Більшість співробітників парламенту становлять жінки — 56 %. Станом на 2016 рік, кількість 
державних службовців, тимчасових співробітників та співробітників за контрактом, що 
працювали в Європарламенті, становила 7 606 осіб. Більшість із них працює у Брюсселі:26 

Всього Брюссель Страсбург Люксембург Інші міста 

7 606 4 741 296 2 317 252 

2.2 Секретаріат Європейського парламенту 

Секретаріат Європарламенту очолює Генеральний секретар, якого призначає Бюро 
Європейського парламенту. Склад та організація Секретаріату також визначаються Бюро 
(ст. 222 Правил процедур Європейського парламенту).27  

                                                           
23 Rules of Procedure of the European Parliament — http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-207  
24 Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of 
Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission — 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1515012385214&uri=CELEX:31968R0259(01)  
25 How many people work for the EU? — http://theconversation.com/how-many-people-work-for-the-eu-59702  
26 How many people work in the Parliament? — https://goo.gl/6tCHqz  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1515012385214&uri=CELEX:31968R0259(01)
http://theconversation.com/how-many-people-work-for-the-eu-59702
https://goo.gl/6tCHqz
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Завдання Секретаріату — координувати роботу парламенту та організовувати пленарні 
засідання. Секретаріат також надає технічну, юридичну та експертну допомогу 
парламентським органам і депутатам Європарламенту.28 Секретаріат складається з 
Юридичної служби та 12 генеральних директоратів:29 

 

3. Порядок обрання, призначення та просування по службі 

3.1 Відбір кандидатів на державну службу 

Відбір на державну службу здійснюється через відкриті конкурси, які проводяться 
Європейською службою з відбору персоналу (European Personnel Selection Office, EPSO).30 
Інформація про конкурси публікується в Офіційному журналі та на веб-сайті EPSO. У рамках 
процедури відбору кандидати проходять серію тестів для оцінки їх загальних і професійних 
навичок (приклади тестів). 

3.2 Категорії посад державної служби 

Державні службовці поділяються на «групу управлінців-адміністраторів» (ADM) та «групу 
асистентів» (AST). Група ADM включає 16 категорій (зарахування в ту чи іншу категорію 

                                                                                                                                                                                                      
27 Rules of Procedure of the European Parliament — http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=RULE-222  
28 The European Parliament: organisation and operation — http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.3.html  
29 Directorates-General — http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation/directorates-general  
30 European Personnel Selection Office — https://epso.europa.eu/  

Ге
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р

ал
ьн

и
й

 С
е

кр
ет

ар
іа

т 
Юридична служба 

Директорат з питань головування  
(допомога країнам-членам у розробці законодавства, міжпарламентське 

співробітництво)  

Директорат з питань внутрішньої політики ЄС 
(організація роботи парламенту у сфері внутрішньої політики ЄС) 

Директорат з питань зовнішньої політики ЄС 
(організація роботи парламенту у сфері зовнішньої політики ЄС) 

Парламентська дослідницька служба 
(дослідження за запитами, аналітичні та інформаційні матеріали) 

Директорат з питань комунікації  

Директорат з питань персоналу 
(управління кадровими ресурсами, розробка кадрової політики) 

Директорат з питань логістики та інфраструктури 

Директорат з питань перекладу 

Директорат з питань фінансів 

Директорат з питань безпеки 

Директорат з інноваційної та технологічної підтримки 
(надає послуги у сфері ІКТ) 

Директорат з питань конференцій та зустрічей  
(надає підтримку для організації парламентських та політичних зустрічей) 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=RULE-222
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.3.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation/directorates-general
https://epso.europa.eu/
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залежить від наявності диплома певного рівня, практичних та професійних навичок, 
отриманих в ході попередньої роботи). Група AST включає 11 категорій.31  

3.3 Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців 

Головним та основним критерієм кар'єрного росту 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 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.32 

 

 

                                                           
31 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00046/Recruitment   
32 Европейская гражданская (публичная) служба — http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/004_entinml_abramovyar.pdf  

Анастасія Паршикова, 
аналітик Європейського інформаційно-дослідницького центру 

aparshykova@radaprogram.org 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00046/Recruitment
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/004_entinml_abramovyar.pdf

