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Проблема пов’язаної із парламентською діяльністю комунікації на даному етапі 

політичного розвитку є надзвичайно актуальною. З точки зору політичної раціональності, 
особливості сучасних політичних процесів у світі та в Україні обумовлюють неоднозначність і 
непередбачуваність відносин між владою та суспільством, а також у межах самих владних кіл. 
Це, у свою чергу, потребує посиленої уваги до того, яким чином відбувається обмін інформацією 
по відповідних напрямах. З точки зору наукової доцільності, наразі існує необхідність вивчення 
деяких явищ політичного життя на основі міждисциплінарного підходу. Такий висновок 
обумовлений неспроможністю інституційних теорій різнобічно описати та проінтерпретувати 
сутність багатьох феноменів, які функціонують не лише в межах владного поля. 

Відкритість парламенту передбачає доступність інформації про його процедури для 
громадськості. Незважаючи на актуальність питання безпеки у цьому контексті, більшість 
демократичних парламентів знаходять шляхи балансування між відкритістю та захистом 
внутрішньої інформації. Саме так вони утверджуються як інститути, що відображають інтереси 
всього населення, а не лише власних членів. 

Актуальність питання ефективності парламентської комунікації напряму пов’язана із 
традиційно низьким рівнем довіри населення до законодавчих органів, який є характерний для 
всіх регіонів світу. Так, наприклад, в країнах Африки та Східної Азії рівень довіри до 
законодавчого органу у 2010 році становив 41%, у Латинській Америці – 16%, у Європейському 
Союзі – 35%, у країнах Центральної та Східної Європи – 14%. Показово, що парламентам 
довіряють значно менше, ніж армії, поліції та судам. В Україні станом на лютий 2010 року 
повністю не довіряли Верховній Раді України 58,2%, в той час як частка осіб, які повністю або 
переважно довіряли парламенту становила лише 12,1% (повністю довіряли своєму парламенту 
всього 2,6% українців). Ситуація покращилася у вересні 2010 році: відсоток українців, які 
скоріше довіряють, ніж не довіряють парламенту, становив 21,4%, однак тенденційності явище 
наразі не набуло. Такий стан речей ставить питання не лише про ефективність законодавчої 
роботи парламенту, а й про особливість сприйняття його місця та функцій у суспільстві. 
Відповідно таке сприйняття напряму залежить від рівня обізнаності та якості інформації про 
парламент, яка поширюється, а також циркулює в межах самого законодавчого органу.     

Метою цього дослідження є вивчення основних способів інформування громадськості 
про парламентську роботу, шляхів забезпечення зворотного зв’язку, а також особливостей і 
каналів внутрішньої парламентської комунікації з метою пошуку напрямів підвищення якості 
здійснення парламентом його функцій. 

Використовувані протягом останніх років методологічні прийоми збору даних щодо 
характеру, якості, ефективності та впливу повідомлень про парламентську діяльність в 
основному передбачають збір та аналіз емпіричної інформації. Зокрема, йдеться про проведення 
масштабних опитувань громадян і парламентарів щодо відповідних питань. Однак сьогодні, у 
добу нестримного росту потенціалу новітніх технологій, контроль інформаційних потоків та їх 
якості став практично неможливим, що змушує більш широко подивитися на способи та якісні 
характеристики процесу забезпечення прозорості законодавчого органу.  

Таким чином, представлене дослідження передбачатиме вивчення моделей та 
особливостей інформаційного супроводу роботи парламентів світу по кількох параметрах: (1) 
огляд і систематизація основних принципів забезпечення прозорості функціонування 
законодавчих органів у сучасних політико-правових умовах; (2) аналіз механізмів 
парламентської комунікації; (3) ідентифікація та систематизація основних моделей 
функціонування парламентських дослідницьких і бібліотечних служб.   
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1. Прозорість як один із основних принципів функціонування сучасного 

демократичного парламенту 
 

Незважаючи на простоту описаної у вступі формули забезпечення прозорості роботи 
парламенту, сучасні особливості світових політичних процесів значно розширюють актуальний 
ще десять років назад інструментарій, яким послуговуються публічні органи для висвітлення 
своєї діяльності. Через глобальну інтерактивізацію інформаційного простору, сьогодні вже не 
можливо чітко відстежити та описати канали не лише інформаційних потоків про парламент, а й 
зворотного зв’язку від громадян – тобто того, яким чином (у який спосіб і з якими результатами) 
забезпечується вертикальна підзвітність законодавчого органу. Активного вжитку та 
популяризації по всьому світі набувають як уже звичні способи інформаційного обміну (веб-
сайти парламентів, парламентарів і парламентських комітетів, електронна пошта, парламентські 
телеканали та радіо тощо), так і відносно нові (веб-трансляції парламентських сесій і засідань 
комітетів, он-лайн опитування, дискусійні групи та консультації щодо законів або інших 
важливих питань, блоги, соціальні мережі). Така неконтрольована доступність інформації про 
парламент обумовлює першу проблему забезпечення прозорості парламентської роботи, 
а саме – розмитість інституційних рамок сучасного парламенту як об’єкту 
вертикальної відповідальності.    

Концептуально узагальнюючи досвід країн світу, парламентську прозорість можна 
розглядати у трьох вимірах. По-перше, йдеться про доступ медіа як «очей і вух» громадськості 
до інформації про нього. Відповідно сприяння та заохочення отримання такого доступу, а також 
оприлюднення та звітування має бути предметом зацікавленості парламенту, оскільки саме він є 
одним із центральних елементів у системі забезпечення свободи слова та вираження поглядів і 
регулювання засад функціонування медіа сфери. (Такий підхід прямо корелюється з концептом 
вертикальної підзвітності). В той же час, по-друге, прозорість передбачає безпосередні зусилля 
парламенту, спрямовані на інформування та громадянську освіту щодо його діяльності з метою 
стимулювання інтересу та привернення уваги. Виконання цього завдання включає пошук нових 
інтерактивних способів двосторонньої комунікації між виборцями та їхніми обранцями (зокрема, 
використання потенціалу мережі Інтернет). По-третє, якість парламентської роботи (планування 
політики, законотворення, контролю виконавчої влади) потребує певних зовнішніх контрибуцій: 
йдеться про потребу у належній внутрішній і зовнішній експертизі, а також інформаційне 
забезпечення парламентської роботи на рівні окремих парламентарів, комітетів, інших 
інституційних підрозділів, фракцій тощо. Відповідно актуальним є питання використання 
внутрішнього дослідницького та бібліотечного потенціалу законодавчих органів та залучення 
незалежних експертів до процесу стратегічного планування. 

Описані виміри розуміння парламентської прозорості ускладнюють визначення кола 
суб’єктів, причетних до процесів продукування та споживання інформації про парламент. У 
сучасних умовах, враховуючи різноманітність каналів донесення, відповідний обмін інформацією 
можливий між наділеними представницьким мандатом парламентарями (депутатами), між 
службовцями у межах парламентських апаратів, між депутатами та структурними підрозділами 
парламентських апаратів, між депутатами та окремими чиновниками, між парламентом та 
іншими органами, між парламентом і медіа, між парламентом і громадськістю, між медіа та 
громадськістю тощо. Масштаби такого можливого переліку засвідчують, що наразі досить 
широке коло суб’єктів задіяне до процесу вироблення інформації про парламент. Крім того, 
більшість із названих суб’єктів, що діють як у парламенті, так і за його межами, одночасно і 
виробляють, і споживають таку інформацію. Таким чином, другою проблемою забезпечення 
прозорості парламентської роботи є неможливість однозначної ідентифікації 
парламенту як суб’єкта горизонтальної відповідальності.     

Інший важливий момент – якісна неоднорідність інформації про парламент, яка 
поширюється. Оскільки парламент – це представницький орган, який покликаний виконувати 
суспільно значущі функції, його діяльність автоматично набуває ознак публічності. Відповідно 
публічність перетворює парламент на своєрідний майданчик для політичних дебатів щодо 
суспільно значущих проблем, а, отже, – на форум для узгодження різних групових інтересів. У 
цьому контексті, суспільна значущість проблем означає їх актуальність для широкого кола 
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суб’єктів (індивідів, соціальних груп, спільнот), а політичний характер дебатів – можливість їх 
вирішення у владний спосіб (тобто шляхом повноважного прийняття загальнообов’язкового 
рішення, за невиконання якого можливе настання відповідальності на основі законодавчих 
норм). Потенційно широке коло бенефіціаріїв парламентської роботи обумовлює необхідність 
продукування різної за змістом і формою інформації: від офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів – до будь-якого доступного способу комунікації депутатів з виборцями. Така 
широта можливої якості інформації про парламент породжує ряд проблем, пов’язаних із 
конфліктом інтерпретацій, а також формуванням іміджу законодавчого органу. А це, у свою 
чергу, напряму пов’язано із легітимністю парламенту як інституту та легітимацією 
парламентської роботи як імперативної діяльності. Враховуючи традиційно низький рівень 
довіри до законодавчого органу по всьому світу, дискурс легітимності в контексті 
парламентської роботи набуває все більшої актуальності. За таких умов, виправдана якісна 
неоднорідність поширюваної про парламент інформації стає третьою проблемою 
забезпечення прозорості його роботи.      

Підсумовуючи сказане вище, обмін інформацією про парламент, який є наріжним 
каменем при забезпеченні прозорості, став різноканальним, різновекторним і якісно 
неоднорідним. Тому методологічно грамотно при аналізі відповідних процесів послуговуватися 
поняттям комунікації як комплексним терміном, здатним зафіксувати більше незалежних 
зв’язків. Сама по собі поняття комунікації увійшло в дискурс суспільних наук шляхом 
актуалізації ряду філософських проблем, які сприяли виявленню схем та ідеальних моделей 
інформаційного обміну, базованих  на таких концептах як «комунікатор», «трансляція», «коди 
та кодування» тощо. Політичних рис комунікація набуває тоді, як перетворюється на основу 
політичних технологій – тобто більшою мірою орієнтується не на проблеми політичної структури, 
а не на специфікації персони. Такий соціокультурний ракурс дослідження політичних проблем 
виникає тоді, коли культура, її елементи та цінності стають факторами, що істотно впливають на 
політичну діяльність. При цьому, активне запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у політичну сферу не лише суттєво змінили старі уявлення, стереотипи та установки, 
а й стали активним фактором впливу на поведінку індивідів і діяльність політичних інститутів. 
Більше того, формування якісно нових каналів політичної комунікації в перспективі може 
змінити уявлення про традиційні інструменти політичної участі та систему забезпечення 
політичної дії. 

Незважаючи на те, що парламентська комунікація сама по собі ще не стала самостійним 
об’єктом і предметом політичних досліджень, вона потребує специфічного наукового вивчення 
як різновид політичної комунікації. Три окреслені проблеми розуміння прозорості парламенту 
ускладнюють визначення рамок останньої як предмету політичного дослідження. Викривлення 
суб’єкт-об’єктних зв’язків (парламент – одночасно і суб’єкт, і об’єкт вертикальної та 
горизонтальної відповідальності), а також якості інформації, що є предметом обміну, не 
дозволяють говорити виключно про доступ, інформування або інформаційний супровід роботи 
законодавчого органу (кожне із цих понять звужує або взагалі не розкриває зміст принципу 
прозорості в сучасних політичних умовах). Відповідно поєднання різних рівнів і механізмів 
парламентської комунікації з урахуванням політичних особливостей певної держави є 
запорукою ефективного забезпечення принципу парламентської прозорості.   

 
 

 
2. МЕХАНІЗМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 
 

2.1. Базові підходи до розуміння парламентської комунікації. 
 

Вчені підкреслюють, що природу демократичного парламенту можна розглядати як 
тектонічну пропорцію: оскільки поява значної кількості демократичних націй по всьому світові 
супроводжується їх подальшим стабільним існуванням, ми можемо спостерігати оформлення 
сильних парламентів, які потребують інформації, з одного боку, для якісного прийняття 
політичних рішень, а з іншого – для належного залучення громадян до політичного процесу з 
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метою забезпечення існування та підтримання представницького уряду, сформованого за 
результатами періодичних виборів.     

Представництво. Аналіз ролі парламенту у майбутньому показує, що одним із 
провідних факторів його ефективності має стати поява нової концепції представництва, яка 
має полягати у діяльності на користь тих, кого він представляє, шляхом постійного зв’язку з 
останніми. Таку повну інтегрованість громадян із парламентарями, яка передбачає постійний 
дискурс, дуже важко було уявити у добу до поширення Інтернет-технологій. Якщо припустити, 
що політики діють, більшою мірою, у відповідності з партійною позицією та актуальними 
політичними тенденціями, а не волею громадян, «політична сфера» як концепт має описувати 
новий простір взаємодії з політиками з метою забезпечити більш ефективне представництво. 
Таким чином, «політична сфера» передбачає можливість появи раціонального дискурсу та 
обговорень з метою залучення громадян і політиків. Цей дискурс напряму пов’язує демократію 
з громадською участю та забезпечує зв’язок між позицією громадськості та процесом 
прийняття рішень на національному рівні. Однак констатація безпосереднього зв’язку 
використання Інтернет-технологій і активності залучення громадян може бути оцінена по-
різному. З одного боку, оптимісти припускають, що нове он-лайн середовище створює умови 
для поширення демократичної комунікативної парадигми, чим сприяє втіленню публічності 
політики в систему врядування. З іншого боку, такий підхід може бути підданий критиці, 
оскільки призводить до залежності врядуванням від громадської думки, а тому он-лайн 
публічність політики не завжди обумовлюватиме адекватне сприйняття парламентами позицій 
громадян і формування широкого дискурсу про політику. З цього випливає, що нові 
альтернативні погляди на демократичну участь не повинні базуватися на абсолютних 
припущеннях, а мають розвивати наявні теорії демократії, а саме – врахування ролі інституцій 
законодавчого органу у забезпеченні парламентської комунікації, а також важливість, 
принаймні, часткової законодавчої регламентації її здійснення. 

Члени парламенту. Протягом останніх років, парламентарі пережили суттєві зміни 
формату їхньої роботи та ролі. Наразі вони усвідомлюють потребу бути обізнаними щодо 
багатьох політичних питань. Сучасні комунікаційні технології дозволяють громадянам і групам 
інтересів отримати доступ безпосередньо до суб’єктів прийняття рішень. Тому ефективна 
каналізація інформації навколо парламенту, а також використання нових технічних 
можливостей наразі є викликом часу.  

Законодавчій процес Протягом останніх років існує тенденція до збільшення кількості 
законодавчих актів, прийнятих парламентами. Наприклад, в Австралії за останнє десятиліття 
кількість прийнятих законів збільшилася на 20% (при цьому світова фінансова криза значно 
пожвавила роботу законодавчого органу). Такі тенденції ще більше підвищують роль 
дослідницьких служб і бібліотек у процесі оперативного консультування парламентарів з 
метою швидкого вироблення рішень.  

Консультації. Тенденція до більш тісної комунікації та безпосередньої взаємодії 
парламентарів з представниками громади набули особливої актуальності у зв’язку з 
підвищенням уваги до представницької ролі парламенту. Народні обранці дедалі частіше 
обирають особисті подорожі до виборчих округів з метою підтримки зв’язку з громадами. 
Наприклад, в Австралії у 2009-2010 роках видатки федерального бюджету на зустрічі 
політиків на рівні громад подвоїлися, як і сама кількість таких зустрічей; громадськими 
активістами були створені електронні консультаційні форуми Get-up і Open Australia з метою 
донесення позицій громадян до парламенту. Тематика таких форумів відображає актуальні 
політичні події, що оприлюднюються у новинах.  

В США поширеною є практика частих (в середньому – раз на тиждень) візитів членів 
парламенту до їхніх виборчих округів, під час яких активно обговорюються актуальні 
проблеми національного та місцевого розвитку: парламентарі відповідають на питання, 
пов’язані із актуальною діяльністю Конгресу, висловлюють свої оцінки щодо нагальних питань 
тощо. Інша технологія – телефонні зустрічі з виборцями, які передбачають телефонну 
комунікацію парламентарів з виборцями: у визначений час громадяни можуть зателефонувати 
своєму обранцю на централізований номер та поставити йому будь-які запитання. Зважаючи 
на те, що телефонний зв’язок у США є досить дешевим, такий канал комунікації є не лише 
ефективним, а й таким, що не потребує багато ресурсів.   
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З іншого боку, можливості комунікувати з парламентарями не лише у виборчий період, 
а постійно підтримувати зв’язок з ними он-лайн спонукає громадян формувати їхні власні 
позиції та оцінки на основі інформації, отриманої з медіа та інших джерел. Це перетворює їх на 
активних акторів вироблення політики та змушує шукати нові канали впливу на 
законотворчий процес. Тому майбутнє парламенту буде визначено з урахуванням нових форм 
неконтрольованої та неієрархічної взаємодії та комунікації. 

На це впливають нові можливості мережі Інтернет і масштаби поширення користування 
ними. У 2009 році кількість Інтернет-користувачів у світі збільшилася приблизно у півтора 
рази у порівнянні з 2005 роком. Наприклад, в Латинській Америці комп’ютерно грамотні люди, 
в середньому, проводять 24.3 години на тиждень он-лайн, у той час як середній світовий 
показник – 22.6 годин. Інша тенденція – стрімкий ріст кількості користувачів соціальних 
мереж: за 6 років число активних користувачів порталом Facebook досягнуло 400 мільйонів, 
збільшившись зі 100 мільйонів до 350 мільйонів протягом 2008-2009 років.  

Враховуючи тенденції до інформатизації політичного процесу, основними тенденціями 
розвитку парламентської комунікації у майбутньому мають стати: 
• Масштабне оцифровування інформації від самого початку її продукування з активним 

використанням он-лайн сервісів і оперативним друком документів (у разі необхідності); 
• Висока інформаційна мобільність через ефективні мережі, а також ріст кількості 

безпосередніх зустрічей парламентарів з виборцями; 
• Взаємна інтеграція тих, хто продукує інформацію, та тих, хто її споживає 

(парламентарів і громадян); 
• Технічна підтримка буде гнучкою, забезпечуватиметься через швидку адаптацію 

новітніх технологій до потреб користувачів інформації. 
В цілому, роль технологічного потенціалу, спрямованого на максимальне поширення 

парламентської інформації, має оцінюватися з урахуванням того, що стимулювання 
інформаційній відкритості парламентів може сприяти змінам, однак не обумовлювати їх. 
Парламентарі більше схильні оприлюднювати (транслювати) результати власної роботи, аніж 
безпосередньо контактувати з мільйонним населенням. Однак он-лайн комунікація не може 
вичерпно покрити всі аспекти принципу прозорості та доступності роботи законодавчого 
органу. 

Інформаційні служби. Чимало парламентів світу мають автономну інформаційну 
службу, відповідальну за формулювання, поширення та менеджмент інформації про 
парламентську діяльність з метою формування позитивного іміджу цього органу. Зазвичай, 
інформаційні підрозділи відповідальні за досить широкий спектр питань: забезпечення медіа 
висвітлення парламентської діяльності, відповіді на інформаційні запити з боку громадськості, 
розробку друкованих та інших матеріалів про парламенти, організацію освітніх семінарів та 
екскурсійних турів по парламентам, підготовку регулярних звітів про парламентську діяльність 
тощо. В основному, інформаційні служби є складовою парламентської адміністрації, а не 
окремою парламентською інституцією. Їх кількісний склад коливається від 1 до 20 членів; 
оптимальна кількість співробітників – 5-9 осіб. Лише у незначній кількості парламентів 
інформування не виділяється в окрему функцію; для ряду парламентів характерна практика 
покладання цієї функцій на структурні підрозділи парламентів із більш широким колом 
обов’язків. Показово, що кожна палата більшості двопалатних парламентів має свою 
інформаційну службу. Однак можливе поєднання певних функцій: наприклад, у 
Великобританії освітні програми та трансляції організовуються спільно для обох палат. 
 

Особливості функціонування інформаційних служб у парламентах світу 
 
Наявність автономних 
інформаційних служб 

Австралія, Австрія, Білорусь, Бельгія, Бразилія, Великобританія, 
Замбія, Зімбабве, Естонія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, 
Ісландія, Іспанія, Італія, Корея, Канада, Македонія, Нідерланди, 
Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Південна Африка, Польща, 
Португалія, Румунія, Російська Федерація, Руанда, Сербія, 
Словенія, Таїланд, Того, Угорщина, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, 
Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція, Японія 
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Наявність окремих 
інформаційних служб 

у кожної палати 
двопалатних 
парламентів 

Австралія, Білорусь, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Індія, 
Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Пакистан, Польща, 
Словенія, Російська Федерація, Румунія, Таїланд, Філіппіни, 
Франція, ФРН, Чеська Республіка 

 
Надання інформації громадськості. Переважна більшість парламентів надають 

відвідувачам інформаційні матеріали, які включають брошури, тури, а інколи – мультимедійне 
інформування на дисплеях. Крім того, максимально доноситься інформація про регламенти та 
парламентські процедури. Значна кількість парламентів декларують, що публічна інформація є 
предметом законодавства про свободу інформації, а тому її не оприлюднення може негативно 
вплинути на популяризацію роботи парламенту.  

Незважаючи на поширеність практики загального інформування про парламентську 
діяльність, інформація про роботу конкретних парламентарів часто не оприлюднюється (або 
оприлюднюється лише у випадках, коли парламентар виступає від імені всього законодавчого 
органу). Практика інформування парламентом про представлені у ньому політичні партії є ще 
менш поширеною. В той час як партійна приналежність кожного члена є відкритою, його 
позиція щодо пріоритетів політичного розвитку та конкретних питань може бути оприлюднена 
конкретними партіями, але не парламентом безпосередньо. Варто відзначити, що інформація 
про доходи парламентарів оприлюднюється лише у не багатьох країнах і часто може бути 
надана лише на запит.  

Комунікація з громадськістю. Викликом сучасному парламентаризму є наближення 
парламенту безпосередньо до громадян на базовому рівні. Одним із способів досягнення цього 
є створення інформаційних точок на місцях, які або безпосередньо надають інформацію про 
парламент, або сприяють популяризації інформаційних он-лайн ресурсів про законодавчий 
орган. У цьому контексті, цікавим є досвід створення парламентських кафе в Уганді. 
«Парламентські кафе» – це новий спосіб підвищення суспільного інтересу до новітніх 
наукових розробок, який передбачає створення форуму для обговорення актуальних для 
парламентарів і громадськості питань. Такий форум передбачає дискусії парламентарів і 
звичайних громадян з експертами по конкретних питаннях у комфортному для вільної розмови 
громадському місці (зазвичай, поза аудиторіями та лабораторіями). Такий обмін інформацією 
передбачає визначення взаємно цікавих моментів для розмови, що сприяє освіті громадян і 
забезпечує відповідальність експертів і науковців перед суспільством. В Уганді Національна 
академія наук організовує зустрічі можновладців з науковцями з метою забезпечити 
позитивний вплив на процеси вироблення політики шляхом пошуку належного обґрунтування. 
Зазвичай, запрошення отримують близько сімдесяти політиків (обрані парламентарі, 
парламентські чиновники, урядові агенції, представники громадських організацій тощо). Це 
сприяє прийняттю поінформованих рішень щодо важливих суспільних проблем.     

Прямим обов’язком інформаційних служб є інформування громадськості щодо діяльності 
парламенту як законодавчого органу. Крім того, вони відповідальні за залучення 
громадянського суспільства (зокрема, в особі його організацій) що законотворчого процесу. 
Аналіз практик парламентів світу показує, що більшість з них проводять семінари та 
інформаційні сесії з метою підвищення обізнаності населення про парламентську діяльність. 

Значна кількість парламентів організовують і проводять виставки, які прямо або 
опосередковано стосуються парламентської діяльності. Йдеться про виставки мистецьких 
робіт, фотографій, музичних подій або інших заходів, спрямованих на підвищення рівня довіри 
населення до законодавчих органів. 

Якщо ефективність організації семінарів і проведення виставок як технології комунікації 
з громадськістю можуть бути оцінені неоднозначно, то масштаби впливу веб-сайтів на 
висвітлення діяльності парламентів мало в кого викликає сумніви. Для більшості країн 
(зокрема, великих за територією та неоднорідних за складом населення) Інтернет став більш 
популярним, ніж традиційні методи комунікації. Технології цифрових трансляцій створюють 
нові можливості для забезпечення інтерактиву, однак питання забезпечення максимально 
ефективного зв’язку з громадськістю зберігає актуальність. 
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Канали інформування про парламентську діяльність: зарубіжний досвід 
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Австрія + + Н.д. + + + - + - + 
Албанія + + - - + - - - - - 
Болгарія  + - + + + - + - - 
Боснія + + - + + + - + - + 

Великобританія + + + + + + - + - + 
Вірменія + + + Н.д. Н.д. + Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 
Естонія + + + + + + + + + + 

Ірландія + + - - + + - - - + 
Ісландія + + - - + + + + - + 

США + + - + + - - + - + 
Угорщина + + + + + + + - - + 

Чеська 
Республіка 

+ + + + + + - Н.д. Н.д. Н.д. 

 
Медіа відносини. Оприлюднення інформації про парламент через медіа є необхідною 

умовою забезпечення прозорості. Більшість парламентів використовують традиційні способи 
комунікації (рекламу, прес-релізи, брифінги, щоденні публікації). Інші популярні способи 
комунікації – друк журналів, відео трансляції, використання телетексту під час трансляцій на 
національному телебаченні. Чимало парламентів мають спеціалістів, відповідальних за медійні 
відносини, при цьому практика визначення спеціальних осіб, зобов’язаних виступати від імені 
парламенту, є менш поширеною. Важливо, що підставою для доступу журналістів до 
парламенту часто є процедура акредитації. 

Наявність медіа спеціалістів у комітетах не є поширеною практикою; можливість 
наймати незалежних консультантів також мають небагато комітетів. Однак часто голова 
парламенту може взяти слово з метою зробити заяву від імені комітету з того чи іншого 
питання. Оскільки, зазвичай, комітети не мають власних бюджетів, пов’язані з їхньою 
діяльністю публікації координуються парламентом централізовано.               

 
Доступність інформації про парламент 

 
Надання інформації 

про діяльність 
окремих 

парламентарів 

Бельгія, Білорусь, Бразилія, Великобританія, Зімбабве, Іспанія, 
Італія, Канада, Кіпр, Македонія, Хорватія, Естонія, Пакистан, 
Південна Африка, Португалія, Російська Федерація, Руанда, 
Румунія, Сербія, Словенія, Таїланд, Угорщина, Філіппіни, ФРН,  

Надання інформації 
про доходи 

парламентарів 

Бельгія, Білорусь, Бразилія, Естонія, Зімбабве, Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Корея, Македонія, Нідерланди, 
Норвегія, Пакистан, Південна Африка, Польща, Португалія, 
Румунія, Сербія, Словенія, Таїланд, Того, Хорватія, Чеська 
Республіка, Швеція, Фіджі, Фінляндія, Філіппіни, Франція, ФРН, 
Японія  

Декларування 
інтересів 

парламентарів 

Австралія, Бельгія, Зімбабве, Канада, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, 
Корея, Південна Африка, Філіппіни, Швеція 

Надання інформації Австрія, Білорусь, Бельгія, Бенін, Бразилія, Греція, Естонія, 
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про міжнародну 
діяльність парламенту 

та про парламенти 
інших країн 

Замбія,  Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Канада, Кіпр, Люксембург, Македонія, Норвегія, Пакистан, 
Південна Африка, Польща, Португалія, Російська Федерація, 
Руанда, Румунія, Сербія, Словенія, Таїланд, Того, Філіппіни, 
Фінляндія, Франція, ФРН, Чеська Республіка, Швеція, Шрі Ланка, 
Японія 

Механізми надання 
інформації щодо 

специфічних питань 

Австралія, Австрія, Бразилія, Греція, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, 
Індонезія, Індія, Ісландія, Канада, Південна Африка, Російська 
Федерація, Руанда, Румунія, Словенія, Таїланд, Філіппіни, 
Фінляндія, Франція, ФРН, Чеська Республіка, Швеція  

 
Незважаючи на широкі можливості, які відкривають нові способи поширення 

інформації, існує ряд загроз, що у підсумку можуть негативно вплинути на якість 
парламентської комунікації з точки зору ефективного залучення громадян до роботи 
законодавчого органу. 

1) Обмеженість цільової аудиторії. Незважаючи на стрімке поширення технологій та 
їхнє включення у політичний процес, не варто очікувати, що по всій території навіть однієї 
держави технологічні новинки спрацюють однаково ефективно. Наприклад, у сільській 
місцевості доступ до Інтернету може виявитися обмеженим. Ріст користування мобільними 
засобами зв’язку вражає, однак для значного відсотка населення вони все ще не є 
доступними. Таким чином, орієнтація на якісь одні способи інформування може призвести до 
виключення певних груп громадян (літніх людей, жителів сільської місцевості, домогосподарок 
тощо) з парламентської комунікації.   

2) Парадокс надмірного інформування. Поширення інформаційних технологій і 
можливостей громадян отримувати інформацію з різних джерел можуть поставити останніх 
перед проблемою визначення, яка саме інформація є найбільш адекватною їхнім запитам. 
Навіть інформація, яка оприлюднюється самим парламентом (законодавчі акти, опис 
процедур, новини, історія тощо) може виявитися надто складною для пересічного 
громадянина, а це призведе до втрати ним інтересу до відслідковування відповідних 
повідомлень. Саме тому ретельна робота над форматом і якістю поширюваної інформації про 
парламент є запорукою її реального впливу на позиції, поведінку та оцінки громадян.   

3) Не всі способи комунікації однаково ефективні. Зазвичай, вибір форматів 
інформування та роботи з громадянами є результатом дослідження потреб і очікувань. Крім 
того, демографічні та економічні характеристики тієї чи іншої групи населення часто 
впливають на оптимальні способи отримання інформації. Якщо, у державі або на її певній 
території (наприклад, у віддаленій сільській місцевості) практика безпосередньої комунікації з 
парламентарями є усталеною, то проведення безпосередніх зустрічей парламентарів з 
громадянами виявиться ефективною. І навпаки: якщо мешканці великих міст не часто 
проявляють свою громадську активність і, в основному, отримують інформацію про парламент 
через Інтернет, безпосередня комунікація з їхніми представниками виявиться менш 
ефективною. 

4) Загрози демократичному діалогу. Інформаційні технології не лише сприяють 
поширенню важливої для політичного розвитку інформації, а й дозволяють усім соціальним 
групам та індивідам (зокрема, незадоволеним певними аспектами політичного життя) бути 
присутніми в інформаційному просторі. В першу чергу, йдеться про екстремістів і тих, хто 
прагне дискредитувати парламент. За допомогою інформаційних технологій такі групи можуть 
змусити почути свій голос. Відповідно ефективна парламентська комунікація має передбачати 
відстеження деструктивних настроїв і тенденцій. 

5) Ресурсні затрати. В умовах світової фінансової кризи, коли операційні бюджети 
парламентів не збільшуються, вкладання коштів у нові комунікаційні можливості означає 
обмеження інших статей витрат, а саме – оплата праці, відрядження, обладнання приміщень 
тощо. Це може викликати невдоволення та опір інноваціям у середині парламентів. Крім того, 
запровадження нових інформаційних технологій потребує навчання персоналу користуватися 
ними, що також потребує значних ресурсних затрат.  
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6) Політичні, соціальні та культурні відмінності. Тут варто враховувати особливості 
виборчої системи (зокрема, пропорційна виборча система часто апріорі передбачає слабший 
зв’язок депутатів з виборцями і менш активну комунікацію з ними), ступінь розвиненості 
партійної системи, а також те, наскільки реально партії виконують функцію представництва 
інтересів громадян, традиції брати активну участь у політичному житті країни тощо. 

Отже, навіть найцінніша інформація, не включена у належний контекст, втрачає свою 
цінність і може залишитися непомітною. Відповідно створення простору для комунікації 
(безпосередньої або он-лайн) дозволяє контекстуалізувати інформацію, визначити позицію 
різних сторін. Такі можливості засвідчують не лише доступність необхідних технологій, а й 
готовність громадян брати участь у політичному процесі, а також інтерес членів парламенту 
створювати нові форми комунікації та, відповідно, новий парламент. 

 
2.2. Новітні інформаційно-комунікативні технології. 
 

Урядова та парламентська інформація формують основу комунікації з громадянами у 
сучасних демократіях. Однак так було не завжди. Історія формалізованого висвітлення роботи 
парламенту починається з офіційного опублікування опису обговорення у Британському 
парламенті у 1802 році, а у 1809 році була опублікована транскрипція парламентських 
дебатів, за що причетні до цього Корбетт і Томас Хенсард були звинувачені, визнані винними 
та ув’язнені.  

З тих часів багато що змінилося: у 21-му столітті громадяни можуть комунікувати з 
урядом і парламентом більш активно, ніж в епоху друкованих матеріалів. Крім того, 
очікування від парламентів наразі дуже відрізняються від ситуації кінця 20-го століття: раніше 
законодавчі органи розглядали як незалежних постачальників публічних послуг, тиск на які з 
боку населення був дуже обмежений. Протягом останніх років, розвиток партійних систем 
світу, а також акцент на представницькій природі парламенту обумовили більш активне 
залучення громадян у процеси вироблення політики, а тому постала необхідність пошуку 
нових каналів комунікації між парламентом і громадськістю. Поширення Інтернету значно 
спростило доступ звичайних людей до інформації про роботу парламенту та створило 
можливості постійного відстеження процесу прийняття державно-владних рішень (зокрема – 
законодавчого процесу). Тим не менше, перспективи подальшого розвитку механізмів 
учасницької демократії все ще існують, оскільки лише за умов надання громадянам можливості 
максимально залучатися до законотворчого процесу демократичні процедури можуть бути 
здійснені повно та ефективно. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення політичної 
та операційної ефективності парламентів стало популярним протягом останніх років. 
Комп’ютери та інші способи дистанційної комунікації у парламентах багатьох країн світу 
використовувалися десятиліттями, однак, здебільшого, для виконання адміністративних або 
дуже конкретних завдань (обслуговування персоналу, листування тощо). В основному, 
відповіді системи базувалися на запатентованому програмному забезпеченні, що суттєво 
ускладнювало їх адаптацію до інших програм. Інформаційно-комунікаційні технології 
розглядалися як предмет відання вузького кола технічних спеціалістів, які забезпечували 
роботу парламенту в цілому, але були малодоступними для керівників і членів парламенту.  

Ріст масштабів використання комп’ютерів та Інтернету у світі обумовив більшу увагу до 
можливостей інформаційно-комунікаційних у сфері законотворення. Все більше членів, які 
потрапляють до парламентів по всьому світу, мають навички використання відповідних 
ресурсів, що приводить до усвідомлення дивідендів від такого використання (наприклад, у 
контексті виборів, вирішення питань місцевого значення, визначення національних пріоритетів 
політичного розвитку тощо). З іншого боку, падіння рівня довіри населення до парламентів, 
про що йшлося вище, спонукало замислитися, як нові можливості глобального інформаційного 
суспільства можуть бути використані для підвищення впливовості парламентів.  

В результаті, запровадження використання інформаційно-комунікаційних технологій 
при необхідному для цього стратегічному плануванні було визнано одним із ключових 
пріоритетів багатьох парламентів, оскільки могло б підвищити ефективність представництва, а 
також реалізації парламентом законодавчої функцій. 
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У контексті законотворення, варто пам’ятати, що одним із основних завдань парламенту 
є розгляд розроблених у парламенті або за його межами пропозицій, які у перспективі можуть 
стати національними законами. Відповідно способи використання нових технологій на етапі 
розробки законодавчих пропозицій можуть варіюватися. Наприклад, наявність зведеної 
електронної бази даних міжнародних стандартів по конкретних питаннях може суттєво 
допомогти відповідальним за проектування законів у самому парламенті; до того ж, це 
допоможе подальшому поширенню розробленої документації з метою її друку, оприлюдненні в 
Інтернеті, електронної розсилки тощо. Якщо ж законопроект розробляють поза парламентом, 
електронні механізми врахування всіх ідей і позицій спрощують процес уніфікації, а також їх 
поширення серед парламентарів. Базована на інформаційно-комунікаційних технологіях 
система електронного документообігу підвищує швидкість, точність і гнучкість обміну 
інформацією між комітетами та депутатами, а також допомагає збільшити час на безпосереднє 
вивчення пропозицій. Крім того, електронний збір інформації дозволяє отримати максимально 
повну інформацію про історію конкретної проблеми та оцінки виборців щодо того чи іншого 
варіанту її вирішення. Ще один позитивний момент – рівність доступу всіх парламентарів до 
потрібної інформації, що сприяє підвищенню якості парламентських дебатів у комітетах і в 
сесійній залі. Систематизація інформації про розгляд і проходження законопроектів дозволяє 
вести повний постійно доступний громадянам електронний архів законодавчого процесу, що 
спонукає динамічно оцінювати ефективність законодавчого органу. 

Аби задовольнити потреби та очікування громадян (можливість користуватися 
електронними ресурсами, отримання простих відповідей на запити при збереженні 
комплексності аналізу, навчання та тренінги), сучасні парламенти активно використовують 
різні канали інформування громадськості про свою діяльність, визначення яких відбувається з 
урахуванням національних та історичних особливостей. Наприклад, у Данії екскурсійні тури до 
парламенту мають місце з Другої Світової Війни, інформаційні памфлети про парламент 
готуються з 1926 року, парламентський веб-сайт функціонує з 1997 року, а парламентське 
телебачення, яке транслює пленарні та комітетські засідання – 2009 року; крім того, з 2002 
року Інформаційний офіс парламенту відкритий для запитів громадськості. В Ісландії 
стенограми парламентських засідань оприлюднюються протягом кількох днів після дати їх 
проведення; парламент відповідає на запити з боку громадськості, у чому йому допомагають 
бібліотека та дослідницькі підрозділи; транскрипти парламентських сесій і повна документація 
по законодавству з 1995 року, індексти всіх документів з 1928 року, а також від скановані 
документи з 1961 року доступні на парламентському веб-сайті. 

Парламентські веб-сайти. Оскільки веб-сайти являються одним із ключових джерел 
отримання інформації про роботу законодавчого органу, їх інструменти та наповнення повинні 
максимально відповідати очікуванням користувачів. Тому практика оновлення таких Інтернет 
ресурсів у країнах світу, зазвичай, включає: 
• вивчення очікувань громадян через соціологічне дослідження; 
• вивчення очікувань членів парламенту (сенаторів та обраних представників), а також 

чиновників парламентських апаратів шляхом проведення фокус-груп, інтерв’ю, 
зустрічей і семінарів; 

• вивчення очікувань безпосередніх користувачів конкретних інформаційних продуктів 
(веб-сайтів, публікації, відеозаписів тощо) через процес періодичних і системних 
консультацій, а також тестування різних моделей.  
За результатами проведення у 2009 році дослідження по всьому світу, у якому взяли 

участь 867 респондентів, найбільш затребуваними даними на парламентських сайтах є 
інформація про законодавство (її використовують 19% респондентів); далі – інформація про 
парламент в цілому (17%), інформація про парламентарів (12%); інформація про роботу 
комітетів (11%); парламентські новини (11%); освітні ініціативи (5%); дослідження (1%). 
Загалом, дослідження продемонструвало, що громадяни прагнуть оперативної, повної 
інформації, а саме – трансляцій у прямому ефірі засідань парламенту та комітетів. Крім того, 
прагнення швидко отримати інформацію про парламент і про поточні ключові політичні 
питання також були визначені одними із пріоритетних. Заклик до парламентарів підтримувати 
зв’язок з виборцями з метою забезпечення можливості останніх пролунав з боку тих, хто хоче 
бути активно залученими до законотворчого процесу, зокрема – до комунікації з 
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парламентарями та комітетами через ресурси парламентських веб-сайтів. Присутність 
парламентарів в Інтернеті також була оцінена як один з пріоритетів. Щодо самих членів 
парламенту, то вони висловили зацікавленість у доступності інформації про парламентські 
процедури он-лайн. Вони підкреслили необхідність урахування представницької ролі народних 
обранців і парламенту в цілому, наголосивши, що, крім ресурсів парламентського веб-сайту, 
політики мають забезпечувати принцип прозорості своєї роботи через потенціал соціальних 
мереж – блоги, персональні веб-сторінки та сайти політичних партій, які вони представляють, 
тощо. Враховуючи постійний ріст користувачів таких ресурсів, перспектива поширення 
відповідного підходу до комунікації може дуже позитивно вплинути на ефективність 
інформування про парламент. 

Наразі в усіх сферах суспільства можна спостерігати зсув у бік створення нових 
цінностей і виховання схильного до співпраці покоління через створення так званого 
«когнітивного надлишку». Цей феномен стає можливим завдяки активному використанню 
таких ресурсів як Вікіпедія, YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter та ілюструє, яким чином 
інформація та суспільний порядок денний можуть швидко поширюватися серед мільйонів 
населення. Сьогодні можна спостерігати дуже швидку революцію, яка відображає перехід від 
індивідуальних дій (таких, наприклад, як просто перегляд телевізора) до дій колективних, які 
спонукають людей використовувати їхній час для активного інформаційного обміну та 
обговорення спільних інтересів; це може бути використано як впливовий інструмент 
політичної участі. Тобто громадяни вже опанували комунікаційне середовище он-лайн – 
парламенти ж мають прислухуватися до ідей, висловлених громадянами з новими 
ідентичностями, які активно використовують нові доступні канали комунікації, та реагувати на 
індивідуальні запити. Оскільки такий виклик потребує ефективної каналізації інформації, роль 
парламентських бібліотек і дослідницьких служб суттєво росте.  

 
Досвід Конгресу Чілі 

 
2 роки назад у Чілі відбулися суттєві демографічні зміни, які супроводжувалися падінням 
рівня народжуваності. За оцінками експертів, до 2015 року 14.7% населення буде 60-річне 
та старше. Це надихнуло створити технологічну платформу, яка дозволить комуні кувати з 
відповідною групою населення з метою збору інформації про її інтереси та очікування. Таким 
чином, був створений своєрідний блог, який забезпечив не лише оцінку потреб літніх людей, 
а й сприяв вибудовуванню мереженого спілкування між ними та Конгресом Чілі. За 2 роки 
відповідній цільовій аудиторії була надана допомога по опануванню інформаційної 
грамотності, організовані зустрічі та семінари. В результаті, сьогодні приблизно 2000 людей 
користуються новим блогом, активно дописують і коментують ті чи інші питання. Зв’язок цієї 
ініціативи з законотворенням і традиційною діяльністю членів парламенту став очевидним 
зовсім нещодавно, коли в парламенті був створений Комітет з питань літніх людей, члени 
якого звернулися до користувачів блогу з проханням скласти список актуальних для них 
проблем, що потребують вирішення. Це стало основою порядку денного роботи Комітету при 
подальшій законотворчості. 

 
Отже, незважаючи на те, що парламентські веб-сайти досі залишають головним 

каналом донесення інформації про парламент, в умовах росту використання інформаційних 
технологій, виникає цілий ряд інших інтерактивних способів забезпечення комунікації. ЇХ 
основною метою наразі є не лише інформування громадян про роботу парламенту, а 
залучення до активної участі у такі роботі. Крім того, новітні технології дозволяють працювати 
з окремими «складними» групами громадян, які потребують специфічних способів комунікації.  
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3. ПАРЛАМЕНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ СЛУЖБИ 

 
 

3.1. Парламентські бібліотеки та дослідницькі служби у системі парламентської 
комунікації.  

 
Парламенти мають працювати з великим обсягом комплексних питань під час розробки 

та обговорення законодавства. Тому принципово важливо для них мати достатньо ресурсів 
(зокрема, кадрових) для забезпечення розробників політики якісним експертним знанням, 
необхідним для вирішення актуальних проблем суспільного розвитку. Ефективні 
парламентські служби, які здатні зробити корисний та об’єктивний внесок у процес 
вироблення політики, є надзвичайно важливими для сучасних парламентів. Крім того, 
розробники політики та громадяни мають знати, як використовувати результати роботи 
парламентських структурних підрозділів, а також те, які дивіденди та ризики породжує 
використання певної інформації. Лише так можлива базована на об’єктивних доказах розробка 
політики, важливим аспектом якої є ефективне використання експертних і наукових розробок 
для визначення програм і практик, що матимуть позитивні політичні наслідки. Досягнення цих 
завдань, значною мірою, залежить від ефективності роботи бібліотечних і дослідницьких 
служб парламентів. 

Бібліотеки та дослідницькі служби сучасних парламентів, зазвичай, розглядаються як 
єдиний предмет дослідження саме через суміжність їхніх функцій по забезпеченню 
змістовності законотворення. Традиційно вони були покликані забезпечувати парламентарів 
достатньою інформацією для ефективної законодавчої роботи шляхом її пошуку (підбір 
літератури щодо певної проблеми, відповіді на поставлені парламентарями запитання тощо) 
або продукування (підготовка аналітичних документів, надання експертних оцінок тощо). 
Сьогодні задача відповідних парламентських служб ускладнилася: наразі депутатам не цікаво, 
яка саме інформація може допомогти їм у роботі (старі наукові праці, останні публікації у 
періодичних журналах, результати соціологічних досліджень або моніторинг ЗМІ), а також 
яким чином вони її отримають (шляхом піднімання архівних матеріалів або з короткого прес-
релізу); головне – це можливість вчасно прийняти поінформоване рішення. За таких умов, на 
бібліотеки та дослідницькі служби парламенту покладається спільна першочергова місія – 
забезпечення внутрішнього інформаційного супроводу роботи законодавчого органу. Це не 
означає, що ці структурні елементи апарату парламенту не комунікують із зовнішніми 
клієнтами; однак їх основна задача – це забезпечення внутрішнього інформування народних 
обранців.  

Загалом, аналіз функцій парламентських бібліотек і дослідницьких дозволяє виділити 
кілька груп сервісів, які вони надають: 

1. Збір інформації. В першу чергу, йдеться про максимальну акумуляцію інформації про 
парламент: правової інформації (законопроектів і законів, важливої інформації про суспільно-
економічний розвиток і політичний процес тощо). Крім того, узагальнюється та 
систематизується інформація про парламентську діяльність інших країн, наукова та експертна 
література про парламентаризм і правові системи, законодавство зарубіжних країн, 
інформація про правові прецеденти. Додатково бібліотеки і дослідницькі служби підбирають і 
систематизують суспільну, історичну, політичну літературу, публікації про економіку, бізнес і 
міжнародні відносини. Часто створюються бази даних законодавства Європейського Союзу, а 
також інші міжнародні акти та договори. 

2. Створення системи посилань і ведення архівів. Така інформація є основою для 
формування каталогів і баз даних, присвоєння індексів, оцифровування даних. Подібні сервіси 
необхідні при створенні міжнародних інформаційних систем на базі національних парламентів, 
а також інших способів інформаційної інтеграції (наприклад, з базами даних університетів, 
наукових установ, аналітичних центрів тощо). Зазвичай, посиланнями та архівами (зокрема, 
тими, що перебувають у публічному доступі) можуть користуватися не лише парламентарі, а й 
звичайні громадяни.  
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3. Інформування. Основні завдання – реагування на запити від парламентарів та інших 
суб’єктів щодо правової, соціологічної, історичної та політичної інформації; сприяння пошуку 
відповідних даних; поширення базової інформації про парламент серед широкої аудиторії; 
сприяння пошуку інформації, не доступної у базах даних конкретного парламенту; у багатьох 
випадках – співпраця з медіа.  

4. Тренінги з інформаційного менеджменту. Передбачається навчання персоналу 
парламенту, а також інших користувачів (науковців, незалежних експертів, інтернів, 
представників парламентів інших країн та інших груп користувачів) ефективно 
використовувати ресурси парламентських бібліотек і дослідницьких служб, а також новітні 
інформаційні ресурси, опанування яких потребує специфічних навичок. Крім того, можливе 
проведення тренінгів щодо користування базами даних Європейського Союзу, інших 
міжнародних організацій, а також роботи з нормативно-правовими актами, законотворення. 

5. Підготовка та оцінка проектів законів та інших нормативно-правових актів. У 
багатьох парламентах саме за рахунок внутрішнього експертного потенціалу здійснюється 
розробка законодавчої бази. Ця функція може бути зведена до підготовки експертних 
висновків на законопроекти, підготовлені депутатами чи незалежними інституціями, або 
передбачати аналіз імплементації певного акту та виробленні пропозицій щодо внесення до 
нього необхідних змін з метою покращення регулювання. 

6. Моніторинг і підготовка досліджень щодо актуальних питань державного життя. 
Часто це передбачає постійне відстеження з метою формування своєрідного профайла щодо 
того чи іншого питання. Результатом такої експертизи можуть стати законопроекти (із 
обґрунтуванням необхідності їх прийняття), концепції внесення законодавчих змін, аналітичні 
документи, підготовлені для депутатів, комітетів або інших структурних підрозділів, 
статистична інформація тощо. 

7. Підготовка інформаційних продуктів. Зокрема, на бібліотеки та дослідницькі служби 
покладається обов’язок готувати інформаційні матеріали про парламент, його місію та 
процедури. Також, у більшості випадків, ці підрозділи відповідають за підготовку 
парламентських публікацій, організацію та проведення виставок та екскурсійних турів у 
парламенті, організацію стажувань і візитів.  

Ще одна важлива причина того, що парламентські бібліотеки та дослідницькі служби 
розглядаються як єдиний предмет парламентської комунікації, – їхня організаційна 
спорідненість. Аналіз структури апаратів парламентів різних країн дозволяє виділити кілька 
моделей організаційного співвідношення бібліотек і дослідницьких служб: 

 
1) Бібліотека та дослідницька служба є незалежними структурними підрозділами 

апарату парламенту. 
 
Італія Бібліотека є одним зі структурних підрозділів Адміністративної Служби Палати 

Депутатів. Вона підконтрольна відповідальному за роботу всієї 
Адміністративної Служби Генеральному Секретарю. 
Дослідницький департамент є великим структурним підрозділом 
Адміністративної Служби, який включає 14 підрозділів (інститути, юстиція, 
міжнародні відносини, оборона, фінанси тощо) та активно співпрацює з 14-ма 
парламентськими комітетами.  

Норвегія Бібліотека є одним із шістьох підрозділів Департаменту Інформації та 
документації.  
Незалежна Дослідницька служба була створена у 1999 році за рекомендацією 
парламентської комісії, яка визначила, що більшість членів парламенту 
потребують експертної підтримки.  

Польща Бібліотека Сейму є одним із 22 організаційних підрозділів Канцелярії Сейму, 
підконтрольним Керівнику Канцелярії та його двом заступникам. Бібліотека 
підтримує роботу Бюро досліджень, надаючи власні ресурси для підготовки 
ефективних досліджень.  

Росія Парламентська бібліотека є підрозділом Апарату Державної Думи, а тому 
звітує керівнику Апарату. Вона здійснює аналіз і проводить дослідження у 
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виняткових випадках, оскільки не має достатьно кадрових і часових ресурсів 
для перебирання на себе відповідних обов’язків. Однак і Державна Дума, і 
Рада Федерації мають власні спеціальні дослідницькі служби, співробітники 
яких забезпечують необхідну експертизу. 

Словаччина Окремо функціонують: Департамент досліджень, аналізу та тренінгів; 
Парламентська бібліотека; Парламентський архів. 

Словенія Функції сектору досліджень і документообігу покладені на 2 департаменти: 
Департамент досліджень і Департамент документації та бібліотеки. 
Департамент документації та бібліотеки забезпечує надання інформації, яка 
вже існує; Департамент досліджень продукує нову інформацію (дослідження, 
аналітичні матеріали щодо конкретних важливих питань, експертний аналіз 
щодо питань, пов’язаних із функціонуванням парламенту та інших органів 
влади, порівняльні дослідження щодо різних аспектів законодавства та 
парламентських процедур, статусу депутатів, парламентських функцій тощо, 
які можуть бути використані парламентом, структурними підрозділами його 
апарату, конкретними депутатами та депутатськими групами у їх роботі). 

 
2) Бібліотека та дослідницька служба утворюють єдиний структурний підрозділ 

апарату парламенту. 
 
Ірландія Парламентська бібліотека та дослідницький департамент є частиною 

Аналітичного та бібліотечного Директорату Апарату парламенту. Керівник 
Бібліотеки та дослідницького департаменту відповідальний за стратегічний 
розвиток відповідних секторів; він відповідальний перед керівником апарату. 
Два старші менеджери (Керівник відділу колекцій і керівник дослідницької 
частини) звітують керівнику бібліотеки та дослідницького департаменту.  

 
3) Бібліотека та дослідницька служба входять до більшого департаменту апарату 

парламенту. 
 
Албанія Бібліотека та Дослідницька служба входять до Департаменту документації та 

інформації. Окрім них, до відповідного департаменту входять Технологічна 
інформаційна служба, Служба парламентських публікацій, а також ПР-відділ. 

 
4) Дослідницька служба входить до структури парламентської бібліотеки або 

бібліотека виконує дослідницькі функції. 
 
Угорщина У 2003 році бюджет парламенту передбачив створення дослідницького 

підрозділу в організаційних межах Парламентської бібліотеки (не була 
структурним підрозділом Апарату парламенту). У 2004 році бібліотечний 
департамент був створений як частина парламентського апарату; до його 
складу увійшло 7 членів, 5 з яких тривалий час пропрацювали у 
Інформаційній службі.  

Люксембург Бібліотека є частиною Адміністрації парламенту і входить до складу Служби 
управління знаннями. Ця служба такою відповідальна за Портал документації 
та архів. Рішення щодо функціонування бібліотеки готуються спеціалістами 
Служби управління знаннями, схвалюються керівництвом Адміністрації 
парламенту та є обов’язковими до виконання. Парламентська бібліотека є 
внутрішнім парламентським підрозділом, який обслуговує членів парламенту, 
співробітників парламентського апарату та політични групи. 

 
5) Парламентська бібліотека є елементом дослідницької служби або 

департаменту. 
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Австрія Бібліотека є центральною службою, яка створює інформаційні продукти та 
надає інформаційні сервіси (друковані та електронні). Бібліотека є частиною 
Правової, законодавчої та дослідницької служби, що відноситься до 
Законодавчої гілки парламентської адміністрації. 

Литва Бібліографічний інформаційний підрозділ (Бібліотека) входить до складу 
Парламентського дослідницького департаменту. Його іншими структурними 
підрозділами є Загальний інформаційний підрозділ, Економічний і соціальний 
підрозділ, Правовий і політичний підрозділ. Парламентський дослідницький 
департамент є незалежним елементом Апарату Сейму, що підпорядковується 
Загальному секретаріату. 

Нідерланди Функції бібліотеки та дослідницької служби виконує Відділ документації та 
досліджень, який прямо підпорядковується Загальному секретаріату. 

Румунія Бібліотека є частиною Директорату досліджень і документації Палати 
депутатів. Іншими департаментами є: Парламентська дослідницька служба та 
Служба документації. 

 
6) Бібліотека або дослідницька служба не входять до структури апарату 

парламенту. 
 
Естонія Національна бібліотека Естонії є незалежною організацією зі статусом 

юридичної особи публічного права. Її діяльність регламентується Актом про 
Національну бібліотеку Естонії 1990 року; вона виконує функції 
парламентської бібліотеки та спеціальної бібліотеки гуманітарних і соціальних 
наук. У канцелярії парламенту ж існують 2 департаменти, на які покладена 
функція інформування та дослідження, необхідних для підтримки 
законодавчого процесу: Правовий департамент (створений у 1992 році у 
складі 8 працівників) фокусується на юридичному аналізі правових актів, а 
Департамент економічної та соціальної інформації (створений у 1995 році у 
складі 8 працівників) працює з аналізом пов’язаної із законодавством 
економічної, соціальної та публічної інформації.  

 
7) Дослідницька служба відсутня. 
 
Вірменія Бібліотека є частиною Інформаційного департаменту. Його іншими частинами 

є Архів і Відділ забезпечення інформації. Інформаційний департамент є 
частиною Апарату парламенту. 

Фінляндія Бібліотека парламенту є частиною Інформаційного та комунікаційного 
департаменту Апарату парламенту. Бібліотека має Раду, яка обирається з її 
складу на один виборчий термін. До складу Ради бібліотеки входять 
депутати, 3 зовнішни експерти та бібліотечний персонал. Рада розглядає 
головні питання функціонування та розвитку бібліотеки. Вона готує щорічні 
звіти, які подаються до парламенту та є основою для складання річного 
бюджету бібліотеки. Парламентська бібліотека не займається аналітикою та 
дослідженнями. 

Португалія Директорат документації та інформації підпорядкований Генеральному 
секретаріату і включає такі служби: бібліотеку, Історичний і парламентський 
архів, Підрозділ правової та парламентської інформації, Редакторський 
підрозділ, Центр публічний відносин і забезпечення громадян інформацією.  

 
Загалом, сьогодні функції бібліотек і дослідницьких підрозділів відрізняються від задач, 

яки були на них покладені кілька років назад. Наразі вони повинні надавати актуальну 
інформацію для політичної роботи парламенту. І якщо раніше депутатам необхідно було 
працювати з великою кількістю книжок і періодичних видань для прийняття поінформованих 
рішень, то сьогодні доступ до інформації через бази даних і веб-сайти є значно простішим. 
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Тому актуальним для парламентських бібліотек і дослідницьких служб викликом є 
продукування та пошук найбільш підходящої та структурованої інформації, потрібної для 
роботи комітетів і депутатів. Отже, проблемою наразі є не брак інформації, а надання потрібної 
інформації потрібним особам.  

Незважаючи на наявні виклики, масштаби використання ресурсів парламентських 
бібліотек и дослідницьких служб є досить великими. Про це свідчить активність користування 
каталогами, веб-сайтами та електронними базами даних цих структурних підрозділів 
парламентів. 

 
Інтенсивність використання інформаційних ресурсів парламентських бібліотек і 

дослідницьких служб: приклади парламентів світу 
 

Країна Кількість читачів 
(завантажень інформації 

з веб-сайтів бібліотек і 
дослідницьких служб) на 

рік 

Кількість 
користувачів 

Кількість хітів 
каталогів на рік 

Вірменія 1 700 / 11 200  4 500 Н.д. 
Албанія 2 700 / 700  3 600 Н.д. 
Болгарія 19 500 на 53 600 

документів, 5 500 з яких - 
книги  
 

19 500 
 

1 750 (традиційні 
паперові каталоги) 
34 700 (електронні 
каталоги) 

Боснія 150 50 Н.д. 
Вірменія 7 925 317 1 710 
Естонія 20 251/112 342 51 346 Н.д. 
Ісландія 198 (дані на 2007 рік) 

 
200  

Чеська 
Республіка 

600/10 600 (дані на 2007 
рік) 
 

3 000 (дані на 
2007 рік) 
 

376 436 (дані на 2007 
рік) 

  
Враховуючи активність користування електронними ресурсами, випливає потреба 

бібліотекарів та експертів мати доступ до широкого спектру цифрових ресурсів, а також вміти 
визначати серед них найбільш відповідні запитам парламентарів і парламентських чиновників з 
точки зору якісного формулювання політики. Тому забезпечення постійного ліцензійного 
цифрового запису парламентської діяльності, який дозволить ретроспективно використовувати 
напрацювання законодавчого органу, є необхідною умовою ефективного використання 
парламентських ресурсів. 

Основний потенціал парламентських бібліотек пов’язаний з традиційними завданнями 
по пошуку, відбору, організації та менеджменту інформаційних ресурсів у контексті 
інформаційного перевантаження та нових цифрових інструментів. Оскільки з часом стає все 
більше і більше інформації, доступної у цифровій формі, проблема визначення максимально 
відповідної потребам громадян інформації стає тієї цінністю, яку бібліотеки, на відміну від 
інших джерел продукування даних, можуть додати. Крім того, бібліотекам зосереджуються на 
їхньому традиційному завданні: як зробити знання доступним (зокрема, оцифровані дані, які 
мають бути не лише донесені до цільової аудиторії, а й розтлумачені, позначені та організовані 
у зручному для пошуку порядку). Такі підходи є важливим, однак наразі вони не покривають 
усі інформаційні потреби громадян. 

Аналогічно питання стоїть і для дослідницьких служб. Так як максимальне 
поширення власних напрацювань не лише серед парламентарів, а й серед пересічних 
громадян (зокрема, в контексті парламентів, чиї інформаційні ресурси є відкритими для 
вільного доступу) є одним із ключових викликів, механізми та способи забезпечення 
прозорості та доступності експертизи наразі включено у концепції реформування 
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парламентських дослідницьких служб ряду країн. Прикладом стратегічного бачення даного 
питання є Дослідницький департамент Парламенту Швеції, чиї концептуальне бачення шляхів 
підвищення прозорості власної діяльності подане у таблиці нижче. 

 
 
 
 

Забезпечення відкритості парламентських дослідницьких служб:  
досвід Швеції 

 
НАПРЯМКИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЗОРОСТІ 

ЯКІ МЕХАНІЗМИ 
ДОСТУПНІ СЬОГОДНІ? 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ?

Відкритість шляхом 
поширення та 
доступності 
аналітичних 
продуктів 
 

• Поширення 
меморандумів, 
підготовлених у 
минулому. 

• Моніторинг медіа з 
метою відстеження заяв 
і меморандумів клієнтів 
у рамках різних 
кампаній, статей і 
бюлетенів. Такі 
матеріали можуть бути 
надані за вимогою. 

• Практична робота над 
поточними ініціативами: 
підготовка 
інформаційних пам’яток 
щодо актуальних 
політичних питань; 
підготовка статистичних 
матеріалів щодо 
актуальних питань 
(таких як злочини, 
робота парламенту, 
соціальний захист, 
економіка тощо) у 
зручному кишеньковому 
форматі. 

• Стимулювання підготовки та 
схвалення більшої кількості 
меморандумів для публікації. 
Політичні партії не вбачають у 
цьому нагальної потреби, однак, 
з іншого боку, це може створити 
«додаткову вартість» партійної 
інформаційної, оскільки 
сприятиме формуванню 
своєрідного банку знань про 
них. 

• Ряд інформаційних продуктів, 
які стимулюють проактивну 
діяльність, можуть бути 
підготовлені щодо законодавчих 
актів та інших досліджень з 
метою поширення інформації 
про актуальні процеси та 
проблеми. 

• Розробка нових методів роботи, 
які дозволять підвищити 
авторитет дослідницького 
підрозділу у парламентському 
апараті та парламенті в цілому. 
Це створить додаткові 
можливості для поширення 
інформаційних і аналітичних 
продуктів дослідницької служби. 

Відкритість у 
діалозі/комунікації з 
клієнтами 
 

• Фокусування на клієнтах 
у своїй діяльності. 

• Забезпечення орієнтації 
на надання послуг і 
ефективність у своїй 
діяльності при збереженні 
неупередженості та 
незалежності у роботі.  

• Залучення клієнтів у попередній 
діалог щодо питань, які 
потребують розгляду та аналізу 
альтернативних варіантів 
розвитку подій. 

• Готовність вчасно реагувати на 
будь-які виклики з урахуванням їх 
актуальності та складності. 

• Запити клієнтів мають визначати 
оперативність і характер відповіді 
з боку дослідників. Інша задача – 
стати своєрідним майданчиком 
для оприлюднення (озвучення) 
актуальних проблем.  
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Відкритість у 
створення 
ефективних мереж, 
спрямованих на 
розвиток  
 

• Створення мереж в 
урядових органах та 
інших адміністративних 
установах. 

• Створення мереж у 
дослідницькій громаді з 
метою обміну досвідом та 
експертизою. 

• Організація візитів 
представників 
парламентів інших країн. 

• Заохочення розвитку 
практичних навичок, 
участі у семінарах. 

• Налагодження та підтримка 
постійних контактів із зовнішніми 
(позапарламентськими) акторами 
та мережами національного 
парламенту. 

• Поглиблення співпраці з різними 
структурними підрозділами 
парламентського апарату 
(зокрема – секретаріатами 
комітетів). 

• Забезпечення 
міждисциплінарності досліджень і 
звітів. Це можливе за рахунок 
залучення різних фахівців до 
опрацювання одного і того ж 
питання (наприклад, економістів, 
юристів, соціологів, екологів 
тощо). 

   
Належне кадрове забезпечення парламентських інформаційних служб свідчить про 

важливість покладених на них функцій. Так, наприклад, у Данії персонал бібліотеки становить 
20 осіб (включно за Службою архіву та документообігу) зі 179 співробітників парламентського 
апарату при загальній кількості депутатів – 440 осіб; у Фінляндії – 200 осіб на 900 
співробітників Апарату (включно із помічниками депутатів) при 200 парламентарях; в Ісландії 
– 4 особи на 63 співробітників Апарату при 120 парламентарях. В Австрії у парламентській 
бібліотеці на регулярній основі працюють 3 бібліотекарі з університетським ступенем, 4 
бібліотекарі з дипломом вищої школи, 5 співробітників з дипломами коледжів, 1 співробітник є 
вільнонайманим. В Албанії персонал бібліотеки складають 6 осіб: директор (університетський 
диплом бібліотекаря), 2 бібліотекарі (університетські дипломи бібліотекарів), 3 юристи 
(університетські дипломи). У Боснії у Інформаційному та документальному департаменті 16 
співробітників. У Вірменії в Інформаційному департаменті працюють також 16 осіб, більшість з 
яких мають університетські дипломи бібліотекарів, а деякі – університетські дипломи з 
гуманітарних наук. 

Робота членів парламенту, їхні пріоритети, а також загальна динаміка парламентського 
розвитку визначають особливості форм і способів забезпечення комунікації бібліотеками та 
дослідницькими службами парламентів. Пріоритетним і найбільш очікуваним народними 
обранцями знанням є експертиза, спрямована на визначення проблеми у тому чи іншому 
питанні. Інструментом включення такої експертизи у контекст є створення мешапів – 
цифрових об’єктів з інформацією, поданою у різний спосіб (текст, таблиці, графіки, відео 
тощо), розроблених з метою інтегрувати роботу парламенту. Такий виклик для бібліотек 
змушує їх переглянути власну внутрішню структуру, оскільки нові пріоритетні для членів 
парламенту стратегічні теми потребують зусиль бібліотеки як цілісного парламентського 
підрозділу, а не як сукупності окремих співробітників. В цілому ж, ріст масштабів 
використання інформаційних технологій, а також необхідність реорганізації способів 
донесення знань змушує парламенти багатьох країн переглядати традиційні способи 
внутрішньої комунікації, а також комунікації з цільовою аудиторією. Приклади відповідних 
реформ подані у таблиці нижче.  
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Зміни форматів обміну інформації у межах парламенту: 
 приклади проведення реформ 
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Програма 
цифрового 
парламенту 
стартувала в 
середині 2009 
року.   

• Було оцифровано 600.000 сторінок 
• Запроваджено тендерну систему 

вибору підрядчиків, відповідальних за 
інформаційний супровід 

• Підготовлено комплексне бачення 
парламентської інформації, включаючи 
різні способи запису процедур 

• Придбано якісне обладнання для 
сканування 

• Запроваджено уніфіковану 5-тикрокову 
систему перевірки якості кожної 
оцифрованої сторінки (зміст, графіки, 
таблиці) 

• Створення індексів 
• Запровадження нової системи передачі 

інформації про парламентську роботу 
до системи пошуку інформації про 
парламент (ParlInfo Search) 

• Створення нового парламентського 
веб-сайту (2010 рік) 

- Вся парламентська 
інформація перебуває 
в одній базі даних, що 
уможливлює її пошук 
по даті, спікеру, 
питанню тощо 

- Дозволяє 
користувачам 
відстежувати 
актуальну та 
швидкоплинну 
інформацію (короткі 
виступи щодо 
політичних питань, 
стратегічне бачення 
парламентарів по 
глобальних 
політичних проблемах 
тощо) 
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1989 
 
 
1999 
 
2010 

• Створення інтерфейсу для 
забезпечення пошуку інформації на 
парламентському веб-сайті 

• Створення внутрішньої інформаційної 
мережі парламенту (інтранета) 

• Створення під керівництвом і 
адмініструванням Офісу менеджменту 
парламентської інформації єдиної 
цифрової панелі (digital desktop MOSS) 
з такою структурою: 
СТАРТОВА СТОРІНКА:  
- зміст, який можуть бачити всі 

користувачі; 
- Останні бюлетені та новини; 
- Подробиці зустрічей і подій; 
СЕРВІСИ: описи парламентських 
сервісів із посиланнями на структурні 
підрозділи; 
РОБОЧИЙ ПРОСТІР: 
- Спеціальний доступ до для 

користувачів до документації, 
розкладів роботи, інформації про 
команди та проекти, дискусійних 
майданчиків; 

НОВИНИ: внутрішні та інші бюлетені, 
посилання на інші ресурси новин. 

- Збільшення кількості 
користувачів 
парламентської 
мережі; 

- Покращення 
внутрішньої 
комунікації; 

- Можливості для 
використання 
потенціалу соціальних 
медіа; 

- Покращення 
візуального супроводу 
парламентської 
роботи; 

- Нові канали для 
поширення 
напрацювань 
парламентської 
бібліотеки; 

- Спрощення редакції 
документів і 
документообігу; 

- Можливість простого 
моніторингу подій. 
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В контексті роботи парламентських дослідницьких служб, актуальною є проблема 
продукування експертних знань, які б дозволили парламентарям прийняти рішення, що б мало 
оптимальні з точки зору ефективності політичні наслідки (задовольняло б максимально широкі 
верстви населення, не створювало б соціальну або економічну напругу, не було б надто 
витратним з точки зору затрачених ресурсів). Крім того, в умовах динаміки та 
непередбачуваності світових і національних політичних процесів, критичної актуальності 
набуває питання прогностичного передбачення ситуації, а також спроможність законодавчо її 
врегулювати з точки зору перспективної доцільності. Задля досягнення такої мети, парламенти 
деяких країн світу запроваджують новітні підходи та технології політичного аналізу, які 
дозволять нестандартно вивчати ту чи іншу проблему, а, отже, виробляти неочікувані 
рішення. 

 
Використання геопросторової інформаційної системи (ГІС)  

в Дослідницький службі Конгресу США 
 
ГІС є унікальною інформаційною системою, яка створює важливі механізми підтримки 
законодавчої роботи. Дослідницька служба Конгресу США активно використовує 
можливості ГІС для проведення комплексного аналізу та візуалізації з метою викладення 
складних політичних питань для Конгресу і простій формі, а також встановлення зв’язків 
між об’єктами, місцями, ефективним законодавчим регулюванням та політичними 
наслідками. 
Дослідницька служба Конгресу функціонує у рамках парламентської бібліотеки та 
обслуговує парламентарів і персонал і Палати Представників, і Сенату. Вона супроводжує 
законодавчий процес шляхом здійснення різнопланового та об’єктивного аналізу 
законотворення, а також сприяє вчасному, неупередженому та авторитетному 
інформуванню громадян про національне законодавство. 
Враховуючи потребу Дослідницької служби Конгресу в якісному геопросторовому аналізі 
можливостей і доступних ресурсів, на початку 2009 року фахівці ГІС були залучені до 
співпраці з парламентськими аналітиками з метою вироблення стратегії інтеграції підходів 
геопросторових досліджень в аналіз публічної політики. Експерти ГІС організаційно 
працювали у Групі служби аналізу разом з інформаційними спеціалістами, які забезпечують 
інформацією аналітиків, юристів і членів Конгресу. Доти, доки фінансування відповідної 
ініціативи було досить помірним, ентузіазм залучених осіб відігравав ключову роль. 
Аналітики ГІС разом із бібліотекарями почали працювати над кількома дослідницькими 
пілотними проектами. Презентація позитивних результатів цих проектів була проведена 
приблизно 30 разів для груп дослідників, що працюють у різних сферах Дослідницької 
служби Конгресу. Оскільки під час таких презентацій були представлені не технічні 
аспекти ГІС, а позитивні результати, до яких веде її запровадження, дослідники 
погодилися із її широкими можливостями та перспективами. Така підтримка експертів була 
доповнена якісним менеджментом і мотиваціями персоналу, що у підсумку справило 
значний вплив на ефективне запровадження інновації. 
ГІС являє собою поєднання апаратного та програмного забезпечення, а також масиву 
інформації, яке може бути використане для візуалізації аналітичних продуктів, базованих 
на просторовій інформації (такій як довгота, широта або розміщення вулиці). Типологізація 
геопросторової інформації враховую такі параметри як нерівності поверхні, офісні будівлі, 
ріки, шляхи торнадо, кордони районів тощо. Аналітики ГІС зіставляють різні пласти 
інформації з метою визначення ключових особливостей, тенденцій і взаємозв’язків аби 
виявити можливі результати та наслідки імплементації певної політики. 
Використання ГІС технології дозволяє різнобічно та ефективно інформувати законотворців. 
ГІС дозволяє візуалізувати, яким чином та чи інша законодавча опція може вплинути на 
виборчий округ конкретного депутата. Значні можливості соціально-політичного 
моделювання системи дозволяють ефективно оцінювати різні варіанти впливу політичних 
альтернатив (наприклад, як демографічні зміни можуть вплинути на торгівлю людьми або 
оподаткування; як шлях можливого шторму впливає на будівництво шкіл, жилих будинків, 
поштових відділень тощо). Більш конкретні приклади – вилив нафти у Мексиканській 
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затоці, який досі має дуже негативні наслідки для навколишнього середовища, або 
водопостачання у Каліфорнії, яке тривалий час було великою проблемою для федеральної 
влади США. Обидві ці проблеми могли би бути передбачені, а їхні негативні наслідки – 
зменшені, за умов використання ГІС.      
Створення своєрідних карт просторової інформації дозволяє встановити зв’язок між часом і 
простором. Реакція федерального уряду на природні катастрофи може бути більш 
ефективною за умов його обізнаності з особливостями розселення людей на певній 
території. У 2005 році узбережжя США постраждало від урагану Катріна, що мало суттєвий 
вплив на Новий Орлеан, штат Луїзіана. Демографія прилеглих територій була досліджена з 
метою визначення довготривалого ефекту катастрофи. ГІС був використаний для вивчення 
ситуації на прилеглих адміністративних територіях, що дало законодавцям змогу 
спрогнозувати наслідки лиха у перспективі.  
Загалом, вивчення демографічних особливостей є однією з ключових методик 
геопросторового аналізу. Наприклад, інформація про особливості студентської демографії, 
зазвичай, надається школам, однак без урахування географічного розташування цих шкіл 
така інформація може мати обмежене використання. Врахування ж географії може 
дозволити парламентарям більш повно визначити їхні потреби та врахувати їх у процесі 
законотворення. Крім того, це сприяє кращому розумінню зв’язків однієї групи населення з 
іншими (наприклад, з учнями шкіл інших міст або прилеглими районами). 
Інший важливий момент полягає в тому, що члени парламенту представляють конкретні 
виборчі округи, а тому врахування географії при визначенні потреб тієї чи іншої території 
сприяє визначенню реальних потреб певного виборчого округу, що робить діяльність 
депутата більш осмисленою та корисною. Наприклад, якщо йдеться про закриття поштових 
відділень, депутат може чітко спрогнозувати, яким чином це вплине на його виборців.  
Таким чином, складання карт і просторова візуалізація сприяють чіткому усвідомленню, як 
саме пропоновані законодавчі зміни можуть вплинути на населення, а також надають 
депутатам необхідну інформацію для прийняття виважених і продуманих політичних 
рішень. 

  
Організація знань є важливим аспектом у визначенні місії парламентських служб з 

точки зору донесення до громадськості правової та публічної інформації. Наприклад, в Чилі 
члени парламенту можуть звернутися до бібліотеки з проханням дати відповідь, як ті чи інші 
конкретні проблеми були вирішенні у законодавстві інших країн у різних регіонах світу. 
Незважаючи на відсутність мережі співпраці між країнами Латинської Америки, це стає 
приводом для активного пошуку підходящої та достовірної інформації. Для виконання подібних 
завдань парламентські бібліотеки активно використовують потенціал соціальних мереж з 
метою включення нової аудиторії у постійне спілкування та робочий простір і, таким чином, 
створення національної бази даних по правовій інформації. 

Інший важливий момент – простота зв’язку між різними країнами, структурними 
підрозділами парламенту, користувачами в інформаційну добу, яка, за певних умов, породжує 
виклики для роботи парламентських бібліотекі дослідницьких служб, оскільки може суттєво 
змінити фокус і призначення їх роботи. Наприклад, Латинська Америка традиційно страждала 
від географічної ізоляції від решти світу, однак нова епоха цифрової комунікації означає, що 
наразі парламенти та парламентські бібліотеки регіону можуть спокійно слідкувати за подіями 
закордоном і користуватися глобальними базами даних для національних потреб. Якщо 
враховувати компаративну природу політичного процесу у Латинські Америці, яка передбачає 
постійні спроби переймати успішні моделі розвитку від інших країн, прагнення парламентарів 
та інших чиновників отримувати доступну зараз інформацію щодо найкращих зарубіжних 
практик, законодавства та підходів до законотворення є дуже активним. За таких умов, 
основним викликом для парламентських бібліотек стає спроможність шукати, оцінювати та 
робити доступною інформацію на різних мовах, яка постійно змінюється та передбачає знання 
певного історичного, соціального, політичного та правового контексту. 

В контексті забезпечення обміну інформацією між різними парламентським бібліотеками 
та дослідницькими службами, цікавими є приклади створення інтегрованих баз даних, які 
дозволяють користуватися парламентськими інформаційними ресурсами всього світу, а також 
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доповнювати національні каталоги та бази даних за рахунок інформаційного та експертного 
потенціалу інших парламентів.   

 
Практика створення інтегрованих бібліотечних систем: КОХА 

 
КОХА – перша світова відкрита інтегрована бібліотечна система, яка забезпечує бібліотеки 
цілим спектром комп’ютеризованих сервісів для ведення каталогів, обміну та пошуку, а 
також систематизації та контролю інформації. Основною особливістю КОХА є наявність Он-
лайн Публічного Каталогу Доступу (ОПКД), який забезпечує доступ усіх користувачів до 
інтерактивного каталогу; через нього також можна перевіряти дані про певну інформацію, 
замовляти її, зазначати, які книжки було б бажано мати у доступі, а також додавати книжки 
та матеріали, які хотілося б отримати через систему глобального пошуку. Оскільки ця 
система має дуже зручний інтерфейс, користувачі мають можливість з легкістю 
використовувати широкі можливості бази даних, включно зі змогою шукати інформацію як 
серед всього обсягу інформації, так і по конкретних сферах. Наявність повного каталогу 
даних дозволяє працівникам бібліотек знаходити бібліотечні дані щодо будь-якої 
каталогізованої інформації, а це відкриває доступ до джерел і ресурсів багатьох бібліотек, 
доступних завдяки одному інтегрованому ресурсу. МАРК (автоматичний каталог читання) – 
це міжнародний стандарт для створення комп’ютеризованих бібліотечних записів. Завдяки 
його використанню, бібліотекарі можуть автоматично імпортувати інформацію з інших 
систем замість її простого копіювання, що знімає проблему дублювання даних. Це дозволяє 
зберегти час, який витрачається на створення каталогів. 
Модуль поширення. Цей можуть дозволяє бібліотекарям вільно виконувати їхні завдання 
по поширенню інформації, включаючи опцію резервування та контролю повернення. Він 
відміняє необхідність використання карток користувачів, оскільки всі операції відбуваються 
автоматично, а це суттєво зменшує часові затрати, яких потребує ручна система управління 
(зокрема – коли користувачі вказують неправдиві імена, підписи тощо). Крім того, система 
обслуговування користувачів інтегрована з каталогом публічного доступу, завдяки чому 
кожен може перевірити, які книжки є у доступі у будь-який момент. У свою чергу, 
бібліотекарі можуть контролювати потік резервів на ту чи іншу книгу. Система відправляє 
автоматичні нагадування користувачам про умови та терміни користування наданою 
інформацією. 
Модуль надходжень. Цей модуль дозволяє бібліотекарям удосконалити систему 
придбання книжок для бібліотеки та, відповідно, оптимізувати використання доступних на 
для цього кошів. Він повністю інтегрований з модулем каталогів і забезпечує можливість 
отримання інформацій із пошукової системи безпосередньо від користувачів. У рамках 
роботи цього модуля готуються замовлення на нові придбання; при цьому нові надходження 
не потребують окремого внесення даних про них до системи, оскільки інформація вже 
наявна у інтегрованій системі. 
Звіти. Цей модуль дозволяє бібліотекарям готувати статистику щодо використання та 
управління бібліотечними ресурсами – тобто вони можуть готувати звіти про кількість 
книжок позичених і повернутих по конкретних датах, кількість зарезервованих книжок 
тощо.    
Переваги використання КОХА: 
1. Вчасний доступ до інформації з огляду на те, що пошук і отримання відбуваються дуже 
швидко. 
2. Зменшена потреба у втручанні бібліотечного персоналу, оскільки система повідомляє і 
вимагає його залучення лише у випадках затримок або інших порушень. 
3. Зменшення часових затрат на комплектацію бібліотечних ресурсів. 
4. Контроль надання бібліотечних послуг можуть здійснювати керівники підрозділів 
бібліотек он-лайн, що суттєво скорочує ресурсні затрати. 
5. Можливість підготовки статистики по бібліотечним послугам, що спрощує управління 
системою надання послуг. 
6. Контроль витрат: завдяки роботі модуля надходжень, система дозволяє контролювати та 
унормовувати бібліотечні бюджети. 
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7. Можливість підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, оскільки використання 
нової системи обумовлює необхідність проведення тренінгів і навчання. 
8. Система дозоляє користувачам самостійно відслідковувати історію своїх замовлень, 
оновлювати інформацію про себе, висловлювати побажання щодо нових надходжень тощо. 
Серед інших переваг КОХА – відкритість системи, що знімає необхідність сплачувати кошти 
за ліцензоване користування; адаптованість до будь-яких операційних систем і браузерів; 
можливість інтеграції з будь-якими веб-сайтами; можливість користуватися он-лайн і оф-
лайн ресурсами однаково повно; можливість користувачів поширювати інформацію про 
себе; простий і зрозумілий пошуковий інтерфейс для всіх користувачів; спрощена система 
оновлення. 

  
3.2. Реформа парламентської бібліотеки та дослідницької служби: досвід 
Великобританії. 

 
Парламентські вибори 2010 року створили сприятливі умови для перегляду підходів до 

оцінки якості роботи парламентських служб: 200 нових народних обранців, які прийшли у 
парламент, дали змогу апарату переглянути його розуміння роботи на користь основних 
реципієнтів послуг. З іншого боку, таке оновлення депутатського корпусу (а, отже, і уряду) 
істотно змінило склад користувачів парламентських сервісів (тобто парламентські спеціалісти 
втратили частину своїх «найкращих користувачів»). Ще однією передумовою стали фінансові 
виклики, що обумовили необхідність максимально ефективного використання доступних 
ресурсів, оскільки, в умовах дефіциту коштів, потреба доведення депутатам важливості та 
необхідності роботи апарату постала особливо гостро.  

Ініціатива, спрямована на удосконалення роботи парламентських служб, стартувала у 
2009 році. Були організовані інтерактивні сесії, метою яких став збір інформації про 
очікування парламентарів від апарату, а також вироблення шляхів оптимізації відповідної 
співпраці. Кілька невеликих ініціатив щодо цього були реалізовані під кураторством окремих 
парламентських спеціалістів. Окрім цього, депутати підготували короткі есеї, в яких вони 
описали, яким чином робота парламентських служб може адаптуватися до сприйняття молодих 
і комп’ютерно грамотних людей. Основним параметром оцінки був ступінь залучення апарату 
до парламентського процесу.     

Особливістю роботи апарату парламенту Великобританії була його орієнтація на 
досягнення результатів, а не на реальний вплив, які ці результати могли б мати. Тобто 
чиновники більше концентрувалися на дотриманні стандартів у своїй діяльності, а не на 
потребах споживачів цих результатів – парламентарів. Відповідно, контекст проведення 
реформ включав таке: 
• Високий ступінь схвалення та позитивні відгуки на роботу апарату з боку 

парламентарів. Хоча позитивна реакція є однією із задач, які ставлять перед собою 
парламентські служби, він може спровокувати низку проблем, пов’язаних із тим, що 
схвальні відгуки часто не дозволяють знайти шляхи для удосконалення, а також 
визначити, які ділянки процесу співпраці потребують більш ретельного підходу до 
виконання. 

• Інтенсивне залучення чиновників апарату до парламентського процесу. Це обумовлює 
масштабні та активні дискусії щодо перспектив подальшого розвитку апарату, однак, з 
іншого боку, результати таких дискусій часто дуже важко практично імплементувати. 

• Члени парламенту, зазвичай, є зайнятими та потребують оперативної інформації. Крім 
того, вони мають бути обізнаними щодо багатьох питань. З одного боку, це потребує 
активної роботи апаратчиків по наданню депутатам необхідних даних; з іншого боку, 
часу на ретельну обробку та презентацію інформації інколи не вистачає, що може 
негативно вплинути на якість. 
Протягом останніх років були чимало спроб реформувати роботу парламентської 

бібліотеки. Саме ця реформа була однією із ключових на порядку денному, оскільки від якісної 
роботи бібліотеки напряму залежить політична діяльність депутатів. Стартом масштабної 
діяльності у відповідному напрямку стала ініціатива одного із спеціалістів з розробки політики 
Арабелли Торп, а також інших фахівців бібліотеки. Принципово, що ця ініціатива, на відміну 
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від попередніх, керувалася з середини – самим апаратом. Такий напрямок реформи був 
названий «удосконаленням, що триває». Його основною рисою стала орієнтація на відкритість, 
навчання та ретельну експертизу, а не на просто використання наявних ресурсів задля 
досягнення визначених процедурою результатів. 

 
Перша робоча сесія: липень 2009 року. 
 
Перша сесія включила 20 спеціалістів парламентської бібліотеки. Під час роботи були 

використані різні техніки, спрямовані на стимулювання творчого мислення. У ході роботи були 
дані відповіді на ряд питань: 

1. Що собою являє постійне удосконалення? 
- Постійних рух, спрямований на покращення якості роботи; 
- Універсальні фундаментальні зміни, а не набір конкретних рекомендацій щодо 

застосування доступного інструментарію; 
- Реакція на виклики, які можуть бути адекватно зустрінуті лише за умов відповіді на 

питання «яким чином щось може бути зроблено найкраще?»  
2. Чому необхідні зміни? 

- Якою б ефективною не була організація, вона періодично піддається загрозі погіршення 
якості її роботи: оскільки потреби та очікування парламентарів завжди змінюються, 
організація повинна еволюціонувати, аби відповідати оновленим запитам; 

- Організація, яка постійно удосконалюється, є привабливим і цікавим місцем роботи; 
- Кількісні показники ефективності та обліковувані цілі важливі, однак вони можуть 

стримувати розвиток, оскільки не беруть до уваги якість роботи в цілому. 
3. Чому зміни потрібні саме зараз? 

- Вибори створюють можливості та відкривають шляхи для змін, однак вони можуть 
привести у парламент ряд людей, які мало уявляють, що саме їм потрібно для 
ефективної роботи; 

- Актуальні дослідження показали, що, незважаючи на високі оцінки якості роботи 
парламентських служб Великобританії, вона має певні недоліки: (1) інколи чиновники 
надто покладаються на офіційну документацію та прес-релізи; (2) не завжди апарат 
дає однозначні відповіді на конкретні питання; 

- Робота апарату передбачає приділення значної уваги кількісним показникам за рахунок 
ігнорування якості; 

- Нові підходи до внутрішнього менеджменту, а також запровадження системи винагород 
можуть сприяти прагненню постійного удосконалення. 
4. Які є виклики удосконаленню? 

- Створення сприятливого для змін середовища може виявитися досить складним 
завданням з огляду на особливості політичної культури; 

- Як заздалегідь визначити, що нововведення виявляться ефективними? 
Наступним кроком стало співставлення того, що вже було зроблено з точки зору 

реформи бібліотеки, а також визначено, що все ще має подальші перспективи удосконалення. 
В результаті, було виділено 50 сфер, які потребують подальших змін. Перелік з 50-ти пунктів 
звузили до 20 проектів або алгоритмів діяльності, за кожен з яких хтось взяв на себе 
відповідальність. Ці ініціативи включили: організовані депутатами візити у виборчі округи; 
інтерв’ювання деяких парламентських чиновників з метою дати глибокі відповіді на питання 
про актуальні проблеми та очікування; ретельне вивчення моделей та особливостей роботи 
бібліотек і дослідницьких служб парламентів інших країн; узагальнення проблем, виявлених 
під час роботи з конкретними парламентськими комітетами. Окрім визначення, яких саме змін 
слід очікувати від реформи, підхід, відповідно до якого загальна діяльність була поділена на 
невеликі проекти, допоміг забезпечити спільне розуміння важливості та перспектив 
удосконалення роботи парламентської бібліотеки.     
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Друга робоча сесія: Рух назустріч новому парламенту. 
 
Друга робоча сесія була організована у грудні 2009 року та була спрямована на 

визначення потреб парламентарів. Із цією метою, на основі особистих профайлів депутатів, 
були підготовлені їх своєрідні характеристики. Ідея полягала у тому, щоб визначити потреби 
кожного парламентаря окремо, а не розглядати парламентський корпус в цілому. 
Координатори реформи визначили групу «адвокатів», кожен з яких на основі 10-ти 
характеристик мав визначити, яких саме сервісів бракує депутатам. Незважаючи на розмаїття 
отриманих відповідей, було виділено кілька спільних для всього корпусу моментів: 
o Активне донесення інформації до «клієнтів» (парламентарів), а не очікування, що 

останні самі з’являться по неї; 
o Приділення уваги персональному роз’ясненню значення та потенціалу парламентських 

служб (зокрема, дослідницької) депутатам; 
o Більш активне навчання (тренінги); 
o Більше практичних рекомендацій щодо використання доступних ресурсів (зокрема, 

процедур); 
o Презентація бібліотеки як сучасної організації, що постійно еволюціонує. 

Результатом другої робочої сесії став список рекомендацій. Незважаючи на цікавий 
процес їх вироблення, це стало не простою задачею, оскільки потребувало примусу депутатів 
більш глибоко подивитися на специфіку та проблематику їхньої роботи. Однак значні затрати 
часу та інших ресурсів виявилися необхідними для ефективного проведення реформи. 

Принциповою задачею у ході вироблення стратегії удосконалення було забезпечення 
провідної ролі конкретних фахівців парламентських служб (а не парламентських підрозділів у 
цілому), оскільки надмірне залучення компоненту менеджменту у процес могло б змінити саму 
природу ініціативи. Тобто важливо було посприяти тому, аби конкретні індивідууми взяли на 
себе відповідальність за її реалізацію. 

В результаті, на основі принципів системи Всезагального Управління Якістю було 
визначено 4 основні сфери діяльності: 
1) залучення та оптимізація роботи парламентського апарату; 
2) орієнтація на «клієнтів» (тих, хто безпосередньо використовує результати конкретної 

роботи); 
3) сприяння ефективній роботі системи внутрішнього менеджменту; 
4) постійне удосконалення. 

 
Стратегія постійного удосконалення 

 
Які наші 

пріоритети? 
Які вихідні умови? Що нас може 

зупинити? 
Що саме ми 
збираємося 

роботи? 
Залучення та 
оптимізація роботи 
парламентського 
апарату: 
чиновники мають 
усі необхідні 
ресурси для 
ефективної роботи 
та підвищення 
ефективності 
власної діяльності; 
вони відчувають 
себе 
відповідальними за 
роботу всього 
апарату, а не лише 

- Проведення 
тренінгів щодо 
ефективного 
використання 
ресурсів; 

- Обмін досвідом між 
різними командами 
(структурними 
підрозділами) у 
парламенті;  

- Чітке розуміння мети 
змін; 

- Усвідомлення 
досягнень; 

- Впевненість; 
- Вільне 

- Опір, 
обумовлений 
специфікою 
політичної 
культури 
парламентарів; 

- Намагання 
захистити старе; 

- Надмірне 
навантаження на 
чиновників. 

 

- Постійний збір 
відгуків щодо 
запроваджених 
інновацій; 

- Заохочення 
перспективного 
мислення 
чиновників; 

- Забезпечення 
розуміння роботи 
«інших» у 
парламенті»; 

- Взаємний обмін 
досвідом; 

- Заохочення 
впевненого 
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свою власну.  
 

запровадження 
інновацій; 

- Нові підходи до 
кадрової політики. 

обґрунтування 
позицій апарату 
перед 
парламентарями. 

Орієнтація на 
потреби «клієнта»: 
кожний підрозділ 
максимально 
враховує 
індивідуальні 
потреби та 
очікування 
парламентарів;  
загальна мета – 
забезпечувати 
максимально 
ефективний 
супровід 
парламентського 
процесу. 
 

- Повне розуміння 
потреб «клієнта»; 

- Продуктивний 
діалог; 

- Коректне ставлення 
до критики; 

- Анонімні аналіз і 
вивчення зворотного 
зв’язку; 

- Зацікавленість 
парламентарів 
роботою апарату 
над постійним 
удосконаленням 
роботи; 

- Дотримання 
стандартів 
ефективної 
діяльності. 

- «Клієнти» надто 
зайняті, аби 
приєднатися до 
процесу 
реформування; 

- Задіяність різних 
структурних 
підрозділів 
парламенту, що 
може ускладнити 
комунікацію; 

- Вірність минулим 
принципам 
комунікації. 

- Забезпечення 
грамотного 
використання 
інформації; 

- Дипломатичні 
стосунки; 

- Використання 
механізмів 
ефективної участі 
у процесі 
вироблення 
рішень; 

- Вироблення та 
поширення 
рекомендацій щодо 
ефективної 
співпраці апарату 
та парламентів. 

Ефективний 
внутрішній 
менеджмент: 
менеджмент на 
всіх рівнях з 
розумінням 
ставиться та 
зацікавлений у 
ефективності 
ініціатив, які 
імплементує 
апарат. initiatives 
or provide 
an excellent service 
 

- Наявність цілісного 
бачення; 

- Ефективне 
використання 
наявних ресурсів; 

- Заохочення; 
- Сприяння: 

визначення, що 
заважає активному 
залученню до 
реформи та 
усунення факторів 
негативного впливу; 

- Залежність від 
громадської оцінки 
діяльності. 

- Менеджмент 
зайнятий іншими 
ініціативами 
(питаннями, 
завданнями); 

- Недовіра з боку 
менеджерського 
персоналу. 

 

- Візуалізація та 
захист якості; 

- Запровадження 
стандартів. 

 

Постійне 
удосконалення: 
навчання на основі 
будь-якого досвіду 
із можливістю 
швидко 
запроваджувати 
нововведення. 
 

- Інформування щодо 
діяльності; 

- Відкритість: 
готовність до 
зовнішніх впливів; 

- Обмін найкращими 
практиками; 

- Багато невеликих 
ініціатив; 

- Впевненість, що 
завжди є простір для 
удосконалення. 

- Брак 
орієнтованого на 
«клієнта» підходу 
у діяльності; 

- Самодостатність 
окремих 
підрозділів; 

- Брак інформації. 
 

- Постійний збір 
відгуків щодо 
діяльності; 

- Вироблення 
рекомендацій щодо 
можливих шляхів 
удосконалення; 

- Поширення 
інформації про 
кращі практики та 
способи вирішення 
проблем; 

- Пояснення 
особливостей 
парламентського 
процесу всім 
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зацікавленим. 
 

Результати. 
 
Зусилля, спрямовані на покращення роботи парламентських служб, виявилися досить 

успішними. За 2 місяці був установлений контакт з майже всіма новими депутатами. Більшість 
були ознайомлені із засадами діяльності апарату, а дві третини з них застосували нові підходу 
у своїй роботі. Відгуки про нововведень були дуже позитивними. 

Ще одним завданням було вибудовування зовнішніх зв’язків. Парламентські чиновники 
отримали можливість відвідати та ознайомитися із роботою інших інституцій: одна група 
відвідала Економічний Інтелектуальний Союз з метою ознайомлення з його роботою; інші 
відвідали ряд організацій, аби ознайомитися з їхніми підходами до орієнтованої на «клієнта» 
діяльності; ряд фахівців ознайомилися із роботою академічних і дослідницьких установ. Крім 
того, був проведений тренінг щодо основ ефективного парламентського менеджменту, що 
дозволило поглянути на актуальні проблеми управління із нестандартної точки зору. 

Після проведення виборів парламентська бібліотека опублікувала бюлетень «Ключові 
виклики для нового парламенту», який включив 60 коротких описових матеріалів щодо 
ключових питань для політичного вирішення, які будуть актуальні протягом наступних років. 
Ці матеріали містили графіки та таблиці, не мали зносок і були ретельно відредаговані. Метою 
публікація стала презентація бібліотеки новим членам парламенту у спосіб, який дозволив 
переконати останніх в успішності та високій ефективності цього підрозділу. Відгуки на 
бюлетень засвідчили, що спосіб викладення інформації виявився дуже зручним і зрозумілим 
для парламентарів, а тому вони б хотіли, аби такий формат використовувався у майбутньому. 
Оскільки цей компонент є надзвичайно важливим, групу спеціалістів буде направлено на 
тренінг з метою опанування навичками ефективного написання, оформлення та редагування 
таких текстів, які дозволять зібрати ілюстративні відгуки; після участі у такому тренінгу, ці 
спеціалісти повинні будуть поширити нові знання серед усіх співробітників бібліотеки. Крім 
того, планується проведення ще серії тренінгів щодо актуальних питань, описаних у бюлетені 
із залученням «зовнішніх» (не парламентських) експертів.  

Ще одним важливим кроком стало проведення серії робочих семінарів, спрямованих на 
ознайомлення чиновників з усіма видами та форматами функціонування парламенту. 
Головною метою таких робочих семінарів стало ознайомлення чиновників із діяльністю всіх 
підрозділів парламенту, а також забезпечення обміну знаннями та досвідом між різними 
підрозділами.        

Нарешті, бібліотека започаткувала програму підвищення інформаційної грамотності із 
простою назвою «Знайди це!» Замість того, аби вчити парламентарів користуватися різними 
інформаційними ресурсами, програма передбачила опитування депутатів щодо їхніх потреб і 
можливостей апарату, які могли би бути використані для задоволення цих потреб. Такий 
підхід перетворює бібліотеку на «внутрішнього аутсайдера», який не лише надає послуги, а 
вирішує проблеми. 

 
Що далі? 
 
Концепція постійного удосконалення передбачає системну роботу над змінами 

ставлення до роботи парламенту на рівні культурних орієнтацій. Наразі існує загроза 
надмірної зайнятості парламенту, що може призвести до неготовності чиновників і депутатів 
настільки ж активно долучатися до ініціатив по удосконаленню, наскільки це має місце зараз. 
При цьому, єдиним способом забезпечити успіх розпочатої ініціативи – поєднати зусилля 
максимальної кількості фахівців.   

Інша загроза – втрата ентузіазму основними задіяними особами, на що може суттєво 
вплинути скорочення фінансування їхньої роботи у зв’язку з фінансовою кризою. Тим не 
менше, інновації, спрямовані на удосконалення всіх елементів системи (від чиновника – до 
парламентаря) можуть бути запроваджені лише за умов високої вмотивованості всіх учасників 
процесу. 
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В цілому, реформування інформаційних служб парламенту на сьогодні зіштовхується з 
цілим рядом викликів, які суттєво ускладнюють зміни у бік підвищення ефективності їх роботи. 
Зокрема, такими викликами є: складний менеджмент інформації під час її поширення серед 
різних користувачів; недостатня якість документації, яка стосується опису проектів по 
забезпечення роботи нових систем доступу до інформації; часто – орієнтація на документи, а 
не на аналітичні матеріали. Способами подолання таких складнощів можуть бути: проведення 
тренінгів і забезпечення технічної підтримки реформ; підбір супровідної інформації для 
кожного тематичного робочого простору; оцінки та ставлення до технологічних нововведень з 
боку користувачів; необхідність виховання нової культури комунікації; необхідність 
популяризації дискусійних форумів. Основними ж напрямами подальшого розвитку є технічне 
удосконалення новинок, використання потенціалу Вікіпедії та соціальних мереж, перенесення 
всієї інформації про парламент країни до нових інформаційних систем, робота з особливими 
групами користувачів (молодь, пенсіонери, люди з особливими потребами тощо). 

 
 

 
4. ПАРЛАМЕНТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 
 

4.1. Виклики ефективній парламентській комунікації в Україні. 
 
Оцінюючи ситуацію із парламентською комунікацією в Україні, необхідно враховувати 

історичну та соціальну специфіку державотворення, а також національні особливості 
політичного процесу. Загалом, для України актуальні виклики ефективній розбудові 
парламенту, визначені для країн, що демократизуються, а саме: політичний ландшафт, який 
перебуває у стані постійних змін; нерозвинена партійна система; пробіли у технологічному 
розвитку; вплив історичного (зокрема, радянського) спадку; нестабільна демографічна 
політика. Відповідно, існує потреба у зрілих і підготовлених членах парламенту, високо 
професіональних чиновниках парламентського апарату, рості довіри до парламенту з боку 
населення, а також стабільна парламентська модель. 

В умовах політичної напруги та нестабільності, парламентські бібліотеки покликані 
формувати та підтримувати нейтральний і вільний від конфронтації буденного політичного 
життя простір, а також стати незалежним гравцем у збереженні політичної історії, брати 
активну участь у законотворенні, намагатися окреслювати перспективи майбутнього розвитку 
парламентаризму в цілому. Враховуючи інтенсивність змін політичного простору, а також нові 
можливості, парламентські бібліотеки повинні намагатися виконувати своє призначення по 
таких напрямках: 
• Реагувати на запити всієї парламентської спільноти (персоналій і структурних 

підрозділів), пропонуючи різнопланові та нейтральні відповіді щодо глобальних 
тенденцій з урахуванням національної специфіки; 

• Сприяти тісним зв’язкам і співпраці між парламентом та громадянами, а також 
адекватним визначенню та оцінці реальних потреб і запитів останніх; 

• Вчити громадян використовувати потенціал соціальних мереж з метою виховання 
розуміння актуальних національних питань, а також ролі кожного у виробленні 
спільного знання; 

• Займатися активної громадянською освітою з метою забезпечення розуміння 
законодавства, основ публічної політики та особливостей функціонування держави; 

• Генерувати простір для визначення можливих напрямків перспективного розвитку та 
привертати увагу до нових актуальних питань; 

• Підтримувати та вести історію законодавства; 
• Встановлювати та підтримувати відносини з іншими парламентами з метою 

забезпечення інформаційного обміну та вироблення спільних стандартів, що повинно 
сприяти співпраці подібних інституцій у різних країнах. 
Для виконання цих завдань варто слідувати таким стратегічним лініям діяльності, а 

саме: 
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1. Передача міждисциплінарного, нейтрального, високоякісного експертного знання 
членам парламенту, комітетам та іншим органам шляхом надання різних інформаційних 
продуктів і послуг, які відповідають потребам парламентарів; 

2. Залучення громадян з метою забезпечення суспільного розуміння правових і 
парламентських знань, процедур роботи парламенту, ролі парламентарів, важливості 
демократичних принципів, а також сприяння формуванню каналів участі та формування 
мереж навколо ключових національних і глобальних питань; 

3. Забезпечення доступності знання через оцінку, збір та організацію офіційної інформації, 
а також результатів спільної роботи мереж громадської участі з метою підвищення 
ефективності законодавчої роботи; 

4. Сприяння вироблення орієнтованого на споживача стилю управління та людського 
розвитку задля розвитку бібліотек і парламентів у цілому, а також покращення якості 
сервісів, які вони надають; 

5. Запровадження належної інформаційної та технологічної інфраструктури з метою 
передачі передового досвіду користувачам. 
 

4.2. Прозорість українського парламенту: законодавство та практика. 
 
Принципи гласності і відкритості роботи парламенту закріплено на законодавчому рівні. 

Засідання ВРУ за загальним правилом проводяться відкрито; закриті засідання проводиться 
лише за рішенням більшості депутатів від складу парламенту. Закони, постанови ВРУ (у тому 
числі – порядок денний сесій), тексти ратифікованих міжнародних договорів, стенографічні 
бюлетені відкритих засідань парламенту, рішення про проведення парламентських слухань, 
стенограми парламентських слухань підлягають оприлюдненню. На веб-сайті ВРУ мають 
оприлюднюватись стенограми і розклад відкритих засідань, усі зареєстровані законопроекти та 
проекти інших актів разом із супровідними матеріалами, інформація про стан проходження 
законопроектів, результати поіменних голосувань, відомості про депутатів, комітети, фракції та 
Апарат ВРУ, інформація про поточну діяльність комітетів ВРУ. 

Національна радіокомпанія України зобов’язана здійснювати у прямому ефірі 
трансляцію пленарних засідань ВРУ, парламентських слухань, забезпечувати трансляцію 
щотижневих тематичних передач про роботу ВРУ, а Національна телекомпанія – трансляцію 
щотижневих телепередач про роботу ВРУ, трансляцію інформаційних програм 
„Парламентський день”. Право ЗМІ висвітлювати діяльність парламенту та народних депутатів 
закріплено на законодавчому рівні, ЗМІ можуть мають право транслювати засідання ВРУ 
безкоштовно. Водночас умовою допуску журналістів до парламенту є їх акредитація, яка 
проводиться прес-службою Апарату ВРУ і дає право на доступ до ложі для преси і кулуарів 
сесійної частини будинку ВРУ, інших будинків парламенту під час проведення у них публічних 
заходів, відкритих засідань комітетів. 

Відвідування громадянами пленарних засідань парламенту здійснюється на підставі 
тимчасових перепусток, які видаються лише за поданнями народних депутатів і на строк, що 
не перевищує одного пленарного тижня. 

Закон покладає на народних депутатів України обов’язок підтримувати зв’язки з 
виборцями, інформувати про свою діяльність через ЗМІ та на зборах виборців (двічі на рік), 
розглядати звернення виборців, проводити особистий прийом громадян у дні, відведені ВРУ 
для роботи з виборцями. Кожен громадянин має право отримувати інформацію про діяльність 
парламенту, комітетів, окремих депутатів через звернення та інформаційні запити. Надання 
відповіді за результатами розгляду запитів і звернень є  обов’язковим. 

Водночас належний і своєчасний доступ громадян до інформації ускладнюється низкою 
прогалин та інших недоліків у законодавстві. Так, законом недостатньо чітко визначено, яка 
саме інформація про діяльність комітетів парламенту підлягає оприлюдненню; трансляція 
засідань комітетів, здійснення на них звукозаписів, відео зйомки здійснюється лише за 
дозволом головуючого на засіданні комітету або за рішенням комітету. Матеріали до 
парламентських слухань і слухань у комітетах надаються їх учасникам (крім народних 
депутатів) лише у день їх проведення, що ускладнює ознайомлення з такими матеріалами. 
Створення веб-сторінок депутатських фракцій, комітетів, тимчасових комісій, структурних 
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підрозділів Апарату ВРУ, здійснюється лише за поданнями відповідно керівників фракцій, 
комітетів, комісій, Керівника Апарату ВРУ; при цьому обсяг такої інформації на кожній сторінці 
не повинен перевищувати 2 мегабайт, а доступ до них може бути обмежений за 
розпорядженням Голови ВРУ. Періодичність оновлення цих веб-сторінок (як і веб-сайту ВРУ 
загалом) законодавчо не визначено. Окремі рішення, пов’язані з організацією роботи 
парламенту, Апарату Верховної Ради України (наприклад, акти Голови ВРУ, Керівника Апарату 
тощо),  тексти депутатських запитів та відповідей на них, декларації депутатів, працівників 
Апарату ВРУ про доходи і майно не підлягають обов’язковому оприлюдненню. Доступ до 
інформації про діяльність парламенту певною мірою ускладнюють також недоліки 
законодавства про доступ до інформації, зокрема – відсутність чіткого переліку підстав для 
відмови у доступі до інформації, можливість віднесення інформації до конфіденційної на 
власний розсуд органу, тривалий строк розгляду інформаційних запитів (30 днів) тощо. 

Загалом, громадськість має достатній доступ до інформації про діяльність парламенту як 
органу. На веб-сайті ВРУ розміщено коротку інформацію про кожного депутата і його 
діяльність у ВРУ, інформацію про фракції (склад, керівництво, контактні дані секретаріатів, 
адреса веб-сайту), комітети (склад, контактні дані секретаріатів), структурні підрозділи 
Апарату ВРУ (назви, контакти), повні тексти законопроектів, висновки структурних підрозділів 
Апарату ВРУ на них, інформацію про стан проходження законопроектів, результати поіменних 
голосувань щодо законопроектів; порядки денні сесій, розклади, порядки денні і стенограми 
пленарних засідань; стенограми і матеріали парламентських слухань; базу законодавства 
України; новини про роботу парламенту і його органів. 

Парламент інформує про свою діяльність не лише через власний веб-сайт (щомісячна 
відвідуваність – близько 1 700 000 відвідувачів), але і через канал супутниково-кабельного 
мовлення „Рада” (технічне покриття - 18 089 400 осіб в усіх регіонах); власну газету – „Голос 
України” (виходить 5 разів на тиждень, наклад – 170 000 примірників). Робота парламенту 
також активно висвітлюється комерційними ЗМІ; акредитовані журналісти можуть безкоштовно 
здійснювати фото- та відеозйомку в сесійній частині будинку ВРУ. Всі законопроекти, що 
вносяться до ВРУ, оприлюднюються на веб-сторінці парламенту до їх розгляду, хоча остаточні 
тексти (з усіма змінами, внесеними під час їх розгляду парламентом) в поодиноких випадках 
відображуються на веб-сторінці парламенту недостатньо оперативно. Наприклад, остаточні 
тексти законопроектів „Про здійснення державних закупівель”, „Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів” з’явились на веб-сайті парламенту лише після їх підписання Президентом. Порядки 
денні сесій, заплановані парламентські слухання, плани засідань комітетів, комітетських 
слухань оприлюднюються заздалегідь; стенограми засідань парламенту оприлюднюються на 
веб-сторінці ВРУ у день проведення засідань або наступного дня, результати голосувань – у 
день голосування. 

Протягом тривалого часу була актуальною проблема прозорості фінансування 
парламенту (кошториси Верховної Ради не оприлюднювались), однак у 2010 році вона 
зрештою була вирішена (кошторис вперше було оприлюднено на веб-сайті ВРУ). Фізичний 
доступ громадян до парламенту не є складним (громадяни можуть отримати перепустки через 
депутатів або працівників Апарату ВРУ), на засіданнях комітетів часто присутні акредитовані 
журналісти, представники громадських організацій, окремі громадяни. 

Робота комітетів парламенту є недостатньо прозорою: лише 10 з 27 комітетів мають 
власні веб-сторінки; при цьому на веб-сторінках протоколи засідань, результати голосувань, 
дані про присутність депутатів на засіданнях не оприлюднюються взагалі (окрім Комітету з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності), звіти про діяльність комітетів 
– оприлюднюються далеко не завжди, а порядки денні засідань комітетів у деяких випадках 
оприлюднюються у день проведення засідань. 

Інформація про діяльність уряду (у тому числі звіти) окремо не оприлюднюється, але її 
можна знайти у стенограмах тих засідань парламенту, на яких вона представляється. Не 
оприлюднюються також декларації про доходи, майно і фінансові зобов’язання депутатів. 

Як і багато інших органів влади, парламент не завжди надає інформацію за 
інформаційними запитами та зверненнями. Так, народний депутат України Андрій Шевченко 
відзначив, що журналісти за зверненнями не змогли отримати інформацію про обсяг 
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фінансування парламентської газети „Голос України”. Депутати часто не можуть відповісти на 
звернення громадян через неможливість отримання необхідної інформації від органів влади.  

 
4.3. Бібліотечне та експертно-правове забезпечення діяльності Верховної Ради 
України. 

 
Бібліотека Верховної Ради України за своїм призначенням є спеціальною 

бібліотекою, яка забезпечує формування, зберігання та ефективне використання бібліотечного 
фонду як упорядкованого зібрання документів з питань права та парламентаризму, політики 
та економіки, науки, освіти, культури та інших питань функціонування та розвитку 
українського суспільства та інших країн світу. Народним депутатам України, їх помічникам-
консультантам, які кадрово-фінансово обслуговуються в Апараті Верховної Ради України та 
працівникам Апарату надаються документи на паперових та електронних носіях, а також 
мікрофішах.  

Основими видами бібліотечних послуг є:  
- надання можливості  замовляти книги через мережу Інтернет;  
- надання документів на паперових та інших носіях інформації з фондів БВРУ та з фондів 

бібліотек інших систем і відомств України;  
- складання тематичних добірок документів;  
- виконання бібліотечних довідок з питань порядку дня засідань сесії, комітетів і фракцій 

та з інших питань, що безпосередньо належать до діяльності Верховної Ради України;  
- здійснення інформаційно-бібліографічного пошуку з використанням паперових та 

електронних (в тому числі Інтернет) вітчизняних та зарубіжних  бібліотечних ресурсів;  
- підготовка бібліографічних покажчиків до законопроектів та з проблем парламентської 

діяльності;  
- підготовка щотижневих оглядів публікацій в центральній пресі, пов’язаних з діяльністю 

Голови Верховної Ради України;  
- підготовка щоденних анотованих оглядів центральної преси;  
- підготовка регулярних повнотекстових «Оглядів регіональної преси»;  
- інформування про нові надходження документів до фондів бібліотеки;  
- допомога користувачам у виборі відповідних інформаційно-пошукових засобів;  
- проведення екскурсій  для відвідувачів Верховної Ради України з історії і сьогодення 

українського парламентаризму, архітектури сесійного будинку Верховної Ради України;  
- читачам пропонуються віртуальні виставки Нових надходжень до бібліотеки Верховної 

Ради України і  віртуальні виставки, які присвячено знаменним датам, ювілеям, окремим 
темам, визначним подіям вітчизняної та світової історії, науки і культури  
 

Кадрове забезпечення 12 осіб (з університетським ступенем, повна зайнятість) 
8 осіб з 12-ти пройшли спеціальні тренінги по забезпеченню 
бібліотечної діяльності  

Бюджет  За 2007 рік: 396 000 гривен (приблизно 50 000 євро) 
Можливість отримувати додаткове зовнішнє фінансування 
відсутня. 

Приміщення для 
проведення тренінгів 

Відсутнє. 

Приміщення вільного 
доступу 

Наявне. 

Число робочих місць 5 робочих місць, обладнаних комп’ютером 
Законодавче 
забезпечення 
діяльності 

Законодавча основа функціонування: Положення про 
інформаційне управління Апарату Верховної Ради України 
Регулювання порядку користування: Правила користування 
Бібліотекою Верховної Ради України 
Регулювання можливості доступу громадськості до документів: 
відсутнє. 

http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/virt_vist_index.html
http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/virt_vist_index.html
http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/virt_vist_index.html
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Можливість доступу 
громадськості до 
документів 

Відсутня. 

Веб-сайт Існує з 1997 року (http://lib.rada.gov.ua)   
Технічні послуги 
(фотокопіюванню, 
сканування) 

Відсутні. 

Виставки Виставки нових надходжень проводяться щомісячно. Тематика 
виставок визначається у відповідності з планом. 

Екскурсійні тури Проводяться в середині будівлі Верховної Ради України 
Тренінги Проводяться регулярно. Наразі керівництво Апарату Верховної 

Ради України працює над розробкою довготривалої стратегії 
оцифровування інформації.  

 
Література бібліотеки покриває часовий період з 1928 року і до нині. Станом на 1 січня 2010 
року парламентський бібліотечний фонд становив близько 69.000 документів українською, 
російською та іншими мовами. В тому числі: книг і брошур - понад 47 000 примірників; 
журналів - близько 15 000 примірників (280 назв), газет - близько 1 032 місячні підшивки 
(107 назв); аудіовізуальних матеріалів - понад 700 одиниць; перекладів - близько 3 000 
примірників (794 назви); аналітичних матеріалів - близько 2 000 примірників. Обсяг щорічного 
оновлення – приблизно 7 000 найменувань (статистика за 2007 рік).  

 
Цифрові файли 3 500 цифрових файлів 
Фотографії Відсутні. 
Мультимедійна 
продукція 

Наявна. 

Твори мистецтва Відсутні. 
Документи 
Європейського Союзу 

17 копій 

Електронний Інтернет 
каталог 

Наявний. 

Внутрішній мережений 
каталог 

Електронний бібліотечний каталог. 

 
ВИДАННЯ 

 
Офіційні видання - Стенографічні звіти  сесій Верховної Ради УРСР;  

- Бюлетені сесій Верховної Ради України;  
- Відомості Верховної Ради України;  
- Голос України: газета Верховної Ради України;  
- Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал;  
- звіти про роботу парламентських комітетів;  
- матеріали парламентських слухань (з 1995 року);  
- систематичне зібрання актів чинного законодавства України, 

Росії, Білорусії та інших країн СНД;  
- колекція текстів конституцій країн світу;  
- переклади нормативно-правових актів та аналітико-правові 

документи країн світу. 
Інші видання - авторські праці народних депутатів України, політиків та 

державних діячів - дарунки бібліотеці від їх авторів;  
- видання Iнституту законодавства, Парламентського 

видавництва, Рахункової палати та Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини;  

- видання парламентів країн світу;  
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- видання Державного комітету статистики України, індекси 
моніторингів соціологічних опитувань, вітчизняні і зарубіжні 
універсальні та галузеві енциклопедії, енциклопедичні 
словники тощо;  

- видання Національної української академії державного 
управління при Президентові України, Національного інституту 
стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, 
Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді 
національної безпеки та оборони України;  

- монографічні виданная інститутів Національної академії наук 
України (держави і права ім. В.Корецького, соціології, 
філософії, економіки, економічного прогнозування, економіки 
промисловості, світової економіки і міжнародних відносин, 
національних відносин і політології, реґіональних досліджень, 
історії України, українознавства ім. І Крип’якевича, 
народознавства і української мови);  

- видання зарубіжних інформаційних центрів і програм в Україні 
(Програми сприяння парламентові України, Бюро інформації 
Ради Європи, Ресурсно-інформаційного центру Британської 
Ради, Центру інформаційних ресурсів Посольства США, Центру 
інформації та документації НАТО та ін.).  

Електронні ресурси - тексти виступів Голови Верховної Ради України, Першого 
заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови 
Верховної Ради України;  

- тексти парламентських слухань;  
- тексти законів Європейського Союзу, США та Росії (на CD-

ROM); переклади нормативно-правових актів та аналітико-
правові документи  країн світу;  

- публікації парламентів Болгарії, Великої Британії, Греції, 
Німеччини, Польщі, Росії, США, України, Швейцарії та ін. (на 
CD-ROM);  

- універсальні видання - енциклопедії, словники та довідники; 
бібліографічні покажчики "Виступи Президента України, Голови 
Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України", “Актуальні 
проблеми законотворення”, “Політика і політики України в 
дзеркалі періодичних видань”, “Бібліотечні колекції”;  

- каталоги Бібліотеки Конґресу США, Національної бібліотеки 
Нідерландів, офіційних публікацій Великобританії та ін. (на CD-
ROM);  

- публікації популярних періодичних видань світу з питань 
права, політики, економіки, науки (на CD-ROM). 

  
Незважаючи на постійний розвиток парламентської бібліотеки, за оцінками депутатів, її 

ресурси залишаються обмеженими. Крім того, більшість депутатів мають слабке уявлення про 
доступні інформаційно-аналітичні та бібліотечні ресурси або не вміють ними користуватися. 
Ще однією перешкодою на шляху до активного використання потенціалу бібліотеки 
парламентарями є те, що більшість ресурсів не переведено в електронний формат, що часто 
ускладнює доступ. 

Функції правового забезпечення діяльності Верховної Ради України де-факто 
здійснюють два управління (Головне науково-експертне управління та Головне юридичне 
управління відповідно до їх компетенції) та Відділ зв’язків з органами правосуддя, який 
структурно не входить до жодного із зазначених управлінь. Інформаційні функції Апарату 
Верховної Ради здійснюються Інформаційним управлінням, Управлінням по зв’язках з органами 
влади і органами місцевого самоврядування, Відділом з питань звернень громадян, які не 
входять до жодного з головних управлінь. Такий підхід до визначення структури Апарату може 

http://portal.rada.gov.ua/libora/index.jsp
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призводити до декількох негативних наслідків, зокрема – до зростання кількості працівників 
Апарату, послаблення управлінських зв’язків між структурними підрозділами Апарату та 
збільшення видатків на утримання Апарату. 

Що стосується безпосередньої експертизи, то стаття 103 Регламенту передбачає, що за 
дорученням Голови Верховної Ради, його заступників або за рішенням головного комітету 
законопроект направляється на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення 
інформаційного чи наукового дослідження, при цьому предмет і мета експертизи, пошуку, 
дослідження повинні бути чітко визначені. Цією ж статтею Регламенту передбачено, що 
зареєстровані і включені до порядку денного законопроекти до першого читання 
направляються для наукової експертизи, при підготовці до наступних читань – для проведення 
юридичної експертизи та редакційного опрацювання, здійснення яких покладається на 
відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради. Відповідні експертні висновки мають 
бути надані не пізніше 14 днів з дня надходження звернення про їх надання. Ряд положень 
статті 103 Регламенту зумовлює виникнення низки проблем: 
• предмет наукової експертизи у Регламенті чітко не визначений. На практиці це 

призводить до того, що Головне науково-експертне управління змушене проводити 
також юридичну експертизу (у тому числі і постатейну), що не повністю узгоджується зі 
змістом процедури першого читання законопроекту (обговорення основних принципів, 
положень, структури законопроекту), а також основним завданням Управління; 

• юридична експертиза в обов’язковому випадку проводиться перед другим читанням, 
хоча необхідність її проведення перед першим читанням є очевидною (зокрема – на 
предмет оцінки основних принципів і положень законопроекту вимогам Конституції, 
міжнародним зобов’язанням України); 

• результати експертизи і зміст можливих висновків за результатами експертизи 
Регламентом чітко не визначено, що створює умови для затвердження різних за змістом 
висновків щодо аналогічних за змістом проектів. Так, один законопроект може бути 
рекомендований для прийняття за основу попри наявність у ньому низки недоліків, в 
той час які інший законопроект, з аналогічними недоліками, – рекомендований до 
повернення суб’єкту права  законодавчої ініціативи; 

• встановлений Регламентом 14 денний термін підготовки висновків щодо законопроектів 
не враховує зміст та обсяг законопроектів, щодо яких мають даватись висновки, рівень 
існуючого навантаження на структурні підрозділи Апарату. Фіксація у Регламенті 
граничного строку підготовки висновків, без можливості перегляду таких строків, на 
практиці може призвести або до надання недостатньо опрацьованих висновків, або до 
порушення встановлених строків їх підготовки. 
Незважаючи на наявність експертно-аналітичних підрозділів, у структурі Апарату 

Верховної Ради України відсутня дослідницька служба, яка б відповідала за стратегічне 
планування та аналіз політики, а не працювала виключно із законопроектами. Зокрема, 
йдеться про підготовку розгорнутих досліджень і коротких аналітичних матеріалів щодо 
актуальних питань політичного, економічного та соціального розвитку, розробку концепцій 
політики по конкретних сферах, оцінку ефективності тієї чи іншої політики, проведення 
перспективної оцінки ефективності прийняття певного законодавчого акту, відстеження 
політико-правової історії певного питання тощо. Тобто характерна для парламентських 
апаратів більшості країн світу дослідницька функція в Україні не виконується. З одного боку, 
це створює додаткове навантаження на всі підрозділи Апарату парламенту, відповідальні за 
правову експертизу, оскільки експертиза кожного окремого законопроекту (а не концепції 
правового регулювання певної сфери або питання)  потребує значних часових і кадрових 
зусиль. З іншого боку, у багатьох випадках, це позбавляє Верховну Раду України можливості 
продукувати та використовувати внутрішній аналітичний продукт, наявність якого могла б 
суттєво спростити законотворчу роботу. 

Враховуючи досвід зарубіжних країн, а також наявні в українському парламенті 
ресурси, доцільним видається поєднання функції бібліотеки Верховної Ради України та її 
експертно-аналітичних управлінь в одному дослідницькому підрозділі із покладанням на нього 
функції здійснення політичного аналізу. В цілому, Литовська модель інформаційного 
забезпечення парламентської діяльності, за якою бібліотека входить до складу Дослідницького 
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департаменті разом із Загальним інформаційним, Економічним і соціальним, а також 
Політичним і правовим підрозділами, видається підходящою. Запровадження такого підходу: 
- дозволить максимально використати наявний ресурсний потенціал парламентської 

бібліотеки без масштабного додаткового вливання коштів у її реформу (модель, 
відповідно до якої дослідницька служба входить до складу парламентської бібліотеки, 
видається менш привабливою, оскільки кадровий і функціональний потенціал 
підрозділів правової експертизи наразі видається більш потужним); 

- частково зніме проблему структурної розгалуженості Апарату Верховної Ради України; 
- зменшить навантаження на ряд підрозділів парламентського Апарату, оскільки , по-

перше, сприятиме чіткішому та більш збалансованому розподілу обов’язків між різними 
структурними підрозділами, а по-друге – у перспективі, зменшить кількість 
зареєстрований законопроектів, оскільки зробить реальний законодавчий процес більш 
продуманим і передбачуваним. 
Таким чином, зміна підходів до парламентської комунікації та балансу у системі 

інформаційного забезпечення роботи українського парламенту є актуальним викликом часу. З 
метою вирішення ряду проблем забезпечення прозорості Верховної Ради України необхідною є 
структурна реорганізація інформаційних та експертно-аналітичних підрозділів Апарату 
парламенту. Паралельно ресурсне забезпечення парламентської бібліотеки має бути 
збільшено з метою підвищення активності та ефективності її використання.          

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ: 
 
1. До Регламенту Верховної Ради України та Закону про комітети Верховної Ради 

України варто внести зміни, які передбачатимуть посилення прозорості 
діяльності Верховної Ради України, зокрема:  

 
а) створення всіма комітетами власних веб-сторінок як складової частини веб-
порталу Верховної Ради України;  
б) обов’язкове включення до протоколів засідань комітетів результатів поіменних 
голосувань;  
в) оприлюднення на веб-сторінках комітетів планів роботи відповідних комітетів 
протягом чергової парламентської сесії, звітів про діяльність комітетів; планів-
графіків роботи над законопроектами та проектами актів парламенту; інформації 
про дату, час, місце проведення відкритих засідань комітетів та слухань у комітетах; 
річних звітів про діяльність комітетів; протоколів відкритих засідань та результатів 
голосувань з питань порядку денного відкритих засідань; матеріалів та стенограм 
слухань у комітетах, а також рішень, прийнятих за результатами слухань;  
г) оприлюднення кошторису Верховної Ради України та результатів його виконання;  
д) оприлюднення всіх висновків щодо законопроектів, які надавались за рішеннями 
комітетів або зверненнями окремих народних депутатів-членів комітетів тощо (більш 
детально див. п. 6 „Зведений перелік рекомендацій”). 
 
2. Повноваження Апарату Верховної Ради України в частині перевірки 

законопроектів на предмет відповідності вимогам статей 90 та 91 Регламенту 
слід уточнити, передбачивши зокрема, проведення відповідним структурним 
підрозділом Апарату оцінки внесених законопроектів лише вимогам до їх 
оформлення (зміст пояснювальної записки, наявність порівняльної таблиці 
тощо). Перевірка законопроектів на предмет відповідності вимогам до їх змісту 
(фінансово-економічне обґрунтування, необхідність прийняття проекту на 
референдумі і т.п.), визначеним статтями 90 та 91 Регламенту, має 
здійснюватись безпосередньо комітетами Верховної Ради України. 

 
3.  До статті 103 Регламенту слід внести зміни, які передбачатимуть: 
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• закріплення принципу, у відповідності до якого зміст і обсяг експертизи 

законопроекту має визначатись цілями першого, другого і наступних читань 
законопроекту; 

• обов’язковість здійснення юридичної експертизи перед розглядом 
законопроекту у першому читанні. Суб’єктами здійснення такої експертизи 
можуть бути: а) Головне юридичне управління; б) Комітет з питань правової 
політики. При цьому така експертиза не повинна мати „всеохоплюючого” 
характеру – її предметом має бути оцінка загальної структури законопроекту, 
відповідності основних принципів і положень законопроекту вимогам 
Конституції, міжнародних договорів. Роль Головного науково-експертного 
управління на цьому етапі доцільно переглянути – Управління, наприклад, 
може давати наукові висновки щодо соціальних, економічних та інших 
наслідків прийняття законопроекту як закону, потенційного впливу проекту на 
об’єкти регулювання, актуальності проекту, ступеня вирішення проектом 
існуючих проблем у тій чи іншій сфері тощо; 

• доцільно передбачити можливість продовження строків надання висновків 
щодо законопроектів за поданням керівників відповідних структурних 
підрозділів Апарату Верховної Ради, наприклад – до 30 днів; 

• слід визначити можливі види висновків та підстави ухвалення того чи іншого 
виду висновку за результатами експертиз законопроектів. 

 
На перспективу – у відповідності до практики європейських країн слід 

розглянути можливість підпорядкування відділу інформаційно-бібліотечного 
забезпечення інформаційного управління Апарату Верховної Ради України 
структурному підрозділу, відповідальному за наукове забезпечення діяльності 
парламенту. 
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