
СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ  

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  УКРАЇНИ



 В Апараті Верховної Ради України щорічно 
реалізується Програма стажування молоді

Учасниками Програми є громадяни з числа молоді, які 
не перебувають на посадах державної служби або на 

посадах в органах місцевого самоврядування

 Програма стажування започаткована у 1995 році за 
спільної ініціативи Верховної Ради України та Асоціації 

колишніх членів Конгресу США



МЕТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ:
надання можливості громадянам України з
числа молоді, які не перебувають на посадах
державної служби або на посадах в органах
місцевого самоврядування отримати знання з
питань:
 парламентаризму і демократії;
 експертно-аналітичного забезпечення 

законодавчого процесу; 
 набуття практичних навичок роботи в 

Апараті Верховної Ради України



Особливості проходження стажування

Можлива кількість учасників Програми – 50 осіб,
у тому числі за формами стажування: 

повний робочий час – 30 осіб;
неповний робочий час – 20 осіб 

Місце стажування – структурні підрозділи Апарату 
Верховної Ради України

Тривалість Програми - 6 місяців 
(як правило, січень – липень)

Учасникам Програми за формою стажування повного 
робочого часу виплачується стипендія у розмірі двох 

прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року



Відбір учасників Програми здійснюється на конкурсній 
основі Комісією з питань стажування молоді в Апараті 

Верховної Ради України

Конкурс на участь у Програмі проходить, як правило, 
у жовтні-грудні

ВІДБІР ВІДБУВАЄТЬСЯ У ДВА ТУРИ:
1) оцінювання анкет, визначення загального рейтингу

кандидатів та прийняття рішення щодо їх допуску до
наступного етапу конкурсного відбору;

2) проведення співбесіди членів Комісії з кандидатами
.



ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА УЧАСТЬ У 
ПРОГРАМІ:

 наявність громадянства України;
 рівень вищої освіти не нижче першого

(бакалаврського);
 вік до 35 років (на момент подання анкети);
 вільне володіння державною мовою;
 володіння однією з іноземних мов, яка є

офіційною мовою Ради Європи



НЕ МОЖУТЬ БУТИ КАНДИДАТАМИ НА УЧАСТЬ У
ПРОГРАМІ:

 державні службовці або посадові особи
органів місцевого самоврядування;

 працівники Апарату Верховної Ради України;
 помічники-консультанти народних депутатів 

України;
 особи, які проходять інше стажування в

Апараті Верховної Ради України або у
народного депутата України;

 учасники Програми попередніх років



СТАЖУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:
ознайомлення з особливостями роботи Верховної Ради
України та її Апарату, основними напрямами роботи
структурних підрозділів;
вивчення правової бази діяльності Верховної Ради
України та її практичного застосування;
роботу із законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами, опрацювання законопроектів,
підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів;
участь в організації проведення комітетських та
парламентських слухань, круглих столів, інших фахових
заходів;
залучення до дискусій з народними депутатами України,
семінарів, тренінгів, конференцій, засідань комітетів
Верховної Ради України та робочих груп з опрацювання
законопроектів



ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ:
 працюють майже у кожному структурному 

підрозділі Апарату Верховної Ради України,    
у тому числі на керівних посадах;

 демонструють грунтовні знання при проходженні 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної 
служби; 

 якісно виконують посадові обов’язки;
 займаються законопроектною роботою у 

секретаріатах комітетів Верховної Ради України та 
здійснюють фахову експертизу в інших структурних 
підрозділах Апарату; 

 організовують заходи просвітницького характеру в 
Освітньому центрі Верховної Ради України



ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ ТАКОЖ:
 є помічниками-консультантами народних депутатів 

України; 
 обіймають посади державної служби в різних органах 

державної влади та посади в органах місцевого 
самоврявання;

 працюють в аналітичних центрах, громадських 
організаціях, міжнародних проектах та програмах; 

 є фаховими експертами з питань здійснення реформ за 
різними напрямами, зокрема в Офісі парламентської 
реформи допомагають розробляти та впроваджувати 
реформи і новації у парламенті.

9 випускників Програми стали народними депутатами 
Верховної Ради України різних скликань



ЗА ПІДСУМКАМИ СТАЖУВАННЯ УЧАСНИКУ ПРОГРАМИ
ВИДАЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ


