
ПРОГРАМА  СТАЖУВАННЯ  

В  АПАРАТІ  ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ  УКРАЇНИ 



Про Програму 

ПРОГРАМА  СТАЖУВАННЯ  В  АПАРАТІ  

ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ –  

 

6-місячне стажування у секретаріатах комітетів 

та структурних підрозділах Апарату ВРУ для 

молоді віком до 35 років. 



Ідея засновників  

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ  

 

Молодь, яка цікавиться суспільно-політичним 

життям нашої держави і прагне стати учасником 

державних перетворень, у тому числі через роботу 

в органах влади. 



Ідея засновників  

ЩО ДАЄ ПРОГРАМА?  

 

• практичний досвід роботи в Парламенті України;  

• участь у законотворчому процесі;  

• старт професійної кар’єри; 

• зв’язки та контакти. 





Ідея засновників  

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 

 

• Стажування (6 місяців,  січень – липень) 

• Навчання 

• Розвиток лідерського потенціалу  

• Дозвілля  



Ідея засновників  

СТАЖУВАННЯ – ПІДРОЗДІЛИ 

 

• секретаріати комітетів ВРУ; 

• структурні підрозділи  Апарату ВРУ; 

• Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ; 

• Європейський інформаційно-дослідницький центр 

ВРУ. 



Ідея засновників  

СТАЖУВАННЯ – ФОРМИ 

 

• повний день  

    (9:00 – 18:00) 

 

• неповний день  

    (9:00 – 13:00 або 14:00 – 18:00) 





Ідея засновників  

СТАЖУВАННЯ – ЗАВДАННЯ 

 

• законопроектна робота; 

• аналітичні дослідження;  

• переклади; 

• відповіді на звернення громадян; 

• організація комітетських засідань, 

парламентських слухань, круглих столів та ін.; 

• офісна робота; 

• інформаційний супровід діяльності підрозділу 

стажування. 



Ідея засновників  

НАВЧАННЯ 

 

Спрямоване на підвищення кваліфікації, освітнього 

та професійного рівня інтернів: 

 

• Орієнтаційний тиждень; 

• обов'язкові навчальні курси (законотворчий 

процес, Регламент ВРУ, Конституція України); 

• навчальні курси на вибір (аналіз політики, 

гендерний аналіз політики, культура мовлення); 

• тематичні тренінги, лекції, семінари. 





Ідея засновників  

РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА  

 

Зустрічі з народними депутатами України, 

політиками, громадськими діячами, експертами з 

різних сфер у форматі “питання – відповідь”.  

 

Гості  Програми 2017 р.: 

Олександр Черненко, Ганна Гопко, Андрій Магера, 

Павло Булгак, Олександр Доній, Олексій Толкачов, 

Євген Нищук, Ігор Лапін, Сергій Лещенко, Ігор Гузь, 

Павло Петренко, Єгор Соболєв, Надія Савченко, 

Олег Березнюк, Василь Гацько, Леонід Кравчук та ін.  





Ідея засновників  

ДОЗВІЛЛЯ 

 

Екскурсії:  
• Верховна Рада України; 

• Державна скарбниця Національного банку України;  

• Кабінет Міністрів України; 

• Конституційний Суд України; 

• Верховний Суд України;  

 

підтримка соціальних ініціатив інтернів; 

редколегія; 

футбольна команда; 

дебатні та кіноклуби. 





Ідея засновників  

ВИПУСКНИКИ 
 

Програма стажування у Верховній Раді України  

існує з 1995 року.  

 

За цей час її учасниками стало близько 1680 осіб, 

серед яких чотири народні депутати України різних 

скликань.  

 

Наші випускники продовжують свій професійних шлях у 

найрізноманітніших сферах – від роботи в державних 

установах, громадської діяльності до реалізації себе на 

викладацькій ниві чи комерційному секторі. 



Випускники 

Павло Булгак Андрій Магера Тарас Шевченко Валерій Карпунцов 

Наталія Микольська Степан Барна Володимир 

Омелян 

Павло Пинзеник 



КОНКУРСНИЙ  ВІДБІР 



Ідея засновників  

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ 
 

бути громадянином України; 

вік – до 35 років (у 2018 році не старші 1983 р. н.); 

вільно володіти українською мовою; 

володіти однією з іноземних мов, які є офіційними мовами 

Ради Європи, на рівні, достатньому для виконання завдань у 

підрозділі стажування; 

щонайменше освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

(або здобуття його в 2018–2019 н. р.); 

не бути учасником Програми в минулому; 

не бути державним службовцем; 

не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом 

народного депутата України. 



Ідея засновників  

І ТУР – АНКЕТА  

 

Заповнення аплікаційної форми  

на interns.org.ua 



Ідея засновників  

ІІ ТУР – СПІВБЕСІДА 

 

Індивідуальна співбесіда з Конкурсною комісією 

+ 

Тестування 



Ідея засновників  

ХТО РЕАЛІЗУЄ ПРОГРАМУ 
 

ГО “Ліга інтернів” 

Асоціація випускників Програми стажування, заснована в 2009 

році. Займається адмініструванням Програми.  

 

ВРУ / Управління кадрів Апарату ВРУ  

Куратор Програми стажування від Парламенту.  

 

20.11.2015 р. підписано Меморандум про співпрацю між Апаратом 

ВРУ та ГО “Ліга інтернів” щодо реалізації Програми стажування.  

 

З 2014 р. Програма стажування у Верховній Раді України 

реалізується за підтримки Програми USAID «РАДА: 

відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське 

представництво». 





Контакти 

Асоціація випускників Програми  
стажування у Верховній Раді України  

та інших органах влади –  
ГО «Ліга інтернів» 

 
 

liga.interniv@gmail.com 
http://interns.org.ua/ 

https://www.facebook.com/internsleague/ 
 

http://interns.org.ua/
http://interns.org.ua/
http://interns.org.ua/
https://www.facebook.com/internsleague/

