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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Керівника Дослідницької служби  

Верховної Ради України  

від «09» січня 2023 року № 09-ОД 

 

Каталог * 

програм підвищення кваліфікації, семінарів і тренінгів  

Дослідницької служби Верховної Ради України 

на перше півріччя 2023 року ** 
 

№  Назва програми / семінару / 

тренінгу 

Цільова аудиторія Тривалість 

заходу 

Кількість осіб, 
які одночасно 

беруть участь у 

навчанні 

Програми професійного навчання (підвищення кваліфікації) 

1 «Актуальні питання 

законотворчої діяльності 

Верховної Ради України»  

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 10 днів  

(30 годин) 

до 60 осіб 

2 «Актуальні питання 

міжнародного гуманітарного 

права»  
(спільно з Делегацією МКЧХ) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 4 дні 

(24 години) 

до 100 осіб 

3 «Основи законодавчої 

лінгвістики» 

державні службовці категорії «А», «Б» і «В» 

Апарату ВРУ, працівники патронатних служб, 

помічники-консультанти народних депутатів 

України 

онлайн - 5 днів 

 (24 години) 

до 60 осіб 

                                                           

* Адаптовано до потреб народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України та працівників Апарату ВРУ 
** У каталозі можливі зміни й уточнення 
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4 «Ділова українська мова у 

професійній діяльності» 

державні службовці категорії «А»,«Б» і «В» 

Апарату ВРУ, помічники-консультанти народних 

депутатів України, працівники патронатних служб 

онлайн - 5 днів 

 (24 години) 

до 60 осіб 

5 «Європейське парламентське 

право. Наближення 

законодавства України до 

права ЄС» 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 10 днів 

(30 годин) 

до 60 осіб 

Семінари 

6 «Наближення законодавства 

України до права ЄС»  
(спільно з Європейським 

Парламентом) 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

до 40 осіб 

7 «Питання етики та 

запобігання корупції»  
(спільно з Європейським 

Парламентом) 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

до 40 осіб 

8 «Законодавчий процес» 
(спільно з Європейським 

Парламентом) 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 
онлайн - 1 день 

(4 години) 

до 40 осіб 

Тренінги 

9 «Діяльність народного 

депутата та його команди, 

виклики сьогодення»  
(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 
онлайн - 3 дні 

(13 годин) 

офлайн - 2 дні 

(20 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

10 «Законодавчий процес у 

Верховній Раді України» 

(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 3 дні 

(13,3 годин) 

офлайн - 1 день 

(10 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 
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11 «Кризові комунікації в окрузі» 

(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 
онлайн - 3 дні 

(18 годин) 

офлайн - 2 дні 

(20 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

12 «Практичні аспекти 

наближення законодавства 

України до права ЄС» 

(спільно з Програмою USAID 

RANG і Вестмінстерською 

фундацією за демократію) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А» та «Б» Апарату ВРУ (керівники 

структурних підрозділів) 

онлайн - 2 дні 

(10 годин) 

офлайн - 1 день 

(10 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

13 «Основи аналізу державної 

політики» 
(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 3 дні 

(16 годин) 

офлайн - 2 дні 

(20 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

14 «Участь громадськості в 

роботі парламенту та 

законотворчому процесі. 

Адвокація» 
(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 3 дні 

(18 годин) 

офлайн - 2 дні 

(20 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

15 «Гендерно-правова експертиза 

законопроектів» 
(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 3 дні 

(18 годин) 

офлайн - 2 дні 

(21 година) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

16 «Контрольна функція 

парламенту» 
(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 3 дні 

(18 годин) 

офлайн - 2 дні 

(20 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 
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17 «Повний цикл формування 

публічної політики» 
(спільно з Програмою USAID 

RANG) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 2 дні 

(10,5 годин) 

офлайн - 1 день 

(9,5 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

18 «Імплементація та виконання 

норм міжнародного 

гуманітарного права. Роль 

парламенту в процесі 

імплементації» 
(спільно з Делегацією МKЧХ) 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 1 день  

(3 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 40 осіб 

 

до 30 осіб 

19 «Комунікативні закони і 

публічний виступ» 

державні службовці категорії «А» та «Б» Апарату 

ВРУ (керівники структурних підрозділів) 
онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(4 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

20 «Культура усного та 

писемного професійного 

мовлення» 

державні службовці категорії «А», «Б» і «В» 

Апарату ВРУ, працівники патронатних служб, 

помічники-консультанти народних депутатів 

України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

21 «Стратегічні комунікації та 

парламентська дипломатія» 

народні депутати України помічники-

консультанти народних депутатів України, 

працівники патронатних служб 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

22 

 

 

«Професійне вигорання: 

діагностика, шляхи 

подолання» 

державні службовці категорії «А», «Б» і «В» 

Апарату ВРУ, працівники патронатних служб, 

помічники-консультанти народних депутатів 

України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 
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23 «Навички самодопомоги у 

кризових ситуаціях» 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

24 «Нормативно-стильові основи 

мовної компетентності» 

державні службовці категорії «А», «Б» і «В 

Апарату ВРУ, працівники патронатних служб, 

помічники-консультанти народних депутатів 

України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

25 «Мовленнєві інструменти 

публічної майстерності» 

народні депутати України, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

26 «Технології публічного виступу 

та ораторська 

майстерність» 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 
онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

27 «Розвиток особистісного 

потенціалу» 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(4 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

28 «Колізії та прогалини 

сучасного законодавства» 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В» Апарату ВРУ,  помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

29 «Вербальний імідж політика» народні депутати України, працівники 

патронатних служб, помічники-консультанти 

народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 
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30 «Психологічні аспекти 

професійної діяльності» 

державні службовці категорії «А», «Б» і «В» 

Апарату ВРУ 
онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

31 «Розвиток лідерських 

якостей» 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А» та «Б» Апарату ВРУ (керівники 

структурних підрозділів) 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(4 годин) 

до 20 осіб 

 

до 15 осіб 

32 «Риторика впливу (вербальні 

формули та паравербальні 

інструменти взаємодії у 

комунікативному процесі)» 

народні депутати України, державні службовці 

категорії «А», «Б» і «В Апарату ВРУ, помічники-

консультанти народних депутатів України 

онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

33 «Невербальні параметри 

конструювання позитивного 

іміджу» 

народні депутати України, помічники-

консультанти народних депутатів України 
онлайн - 1 день 

(4 години) 

офлайн - 1 день 

(6 годин) 

до 30 осіб 

 

до 25 осіб 

 


