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ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАДУ
Основи аналізу державної політики. Підготовка аналітичних документів

Олександр Кілієвич, Валерій Тертичка
Основні питання теми
1.АДП як прикладена суспільна наука, сфера професійної діяльності і навчальна дисципліна.
2.Зміст державної політики (ДП). ДП як процес. Ефективність і результативність політики
3.Етапи АДП (цикл політики). Середовище і учасники процесу ДП. Стейкхолдери.
4.Аналіз регуляторних впливів політики
5.Документування досліджень й аналізу державної політики (ДП). Типи документів в аналізі ДП
6.Впровадження процедур АДП в Україні.
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прикладних досліджень. Зб. докум. і матеріалів /Укл. О.Кілієвич, В.Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2004.
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Економічні аспекти аналізу політики
9. Аналіз вигід і витрат. Практ. посіб./Наук. ред. пер. англ. О.Кілієвич. – К.: Основи, 1999.
10. Аналіз вигід і витрат: Концепції і практика: Пер. з англ./ Ентоні Е.Боардмен, Девід Х.Грінберг, Ейдан
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державна політика України в перехідній економіці. Навчальний посібник. В двох книгах /Ю.Бажал,
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13. Кілієвич О.І., Мертенс А.В. Мікроекономіка для аналізу політики. Підручник. – К.: Вид-во Соломії
Павличко "Основи", 2005. – 655 с.
14. Регуляторна   політика: Нові можливості. / За ред. К.Ляпіної, Д.Ляпіна і Я.Демченкова. – Київ.: Інститут
конкурентного суспільства; 2004. – 170 с. ( http://www.ics.org.ua/ua/publication.php?id=12 )

Підготовка аналітичних документів
15.Вироблення державної політики. Аналітичні записки / Укл. О.Кілієвич, В.Романов.– К.: Вид-во
“К.І.С.”,2003.
16.Державна політика: аналітичні документи: підготовлені в межах проекту “Створення груп аналізу
політики та Центру інформаційних ресурсів в уряді України”. – К., 2002.
17.Розробка державної політики. Аналітичні записки/ Укл. О.Кілієвич. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.
18.Скот, Грегорі М. Документи з аналізу політики // Розробка державної політики. Аналітичні записки/
Укл. О.Кілієвич. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.
19.Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практ. посіб.
для радників з держ.політики у Центр.і Східн.Європі/ Наук.ред.пер.О.Кілієвич. – К.: “К.І.С.”, 2003.
20.Державне регулювання енергетики України. Біла книга. Національна комісія регулювання
електроенергетики України // http://www.nerc.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=47238

Нормативно-правові акти
21.Про електроенергетику. Закон України від 16.10.1997 № 575.
22.Про природні монополії. Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ.
23.Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ.
24.Про теплопостачання. Закон України від 02.06.2005 № 2633- IV.
25.Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу. Закон України від 05.04.2005 № 2509- IV.
26.Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Закон України від
05.04.2007 № 877
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27.Про державні цільові програми. Закон України від 18.03.2004 №1621-IV.
28.Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Закон України від
11.09.2003 № 1160-15.
29.Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України. Указ Президента України від 14.03.1995 № 213/95
30.Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій. Указ Президента України
від 19.08.1997 № 853/97
31.Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України. Указ Президента України від
30.10.2000 № 1167/2000
32.Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта. Постанова
КМУ від 11.03.2004 № 308.
33.Порядок розроблення та виконання державних цільових програм.  Постанова КМУ від 31.01.2007 №106.
34.Регламент Кабінету Міністрів України. Постанова КМУ від 18.07.2007 № 950
35.Типовий регламент місцевої державної адміністрації. Постанова КМУ від 11.12.1999 №2263 (у редакції
постанови КМУ від 31.10.2007 №1270).
36.Типовий регламент центрального органу виконавчої влади. Постанова КМУ від 19.09.2007 №1143.
37.Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів). Постанова КМУ від 25.12.1996 № 1548
38.Державна цільова програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2008–2011 роки. Постанова КМУ від 02.07.2008 № 594
39.Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України. Схвалено
Постановою КМУ від 16.11.2002 № 1789
40.План заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку
електричної енергії України. Розпорядження КМУ від 28.11.2007 № 1056
41.Про забезпечення діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та
Секретаріаті Кабінету Міністрів України . Розпорядження КМУ від 7 лютого 2007 р. №32-р.
42.Правила складання паспортів бюджетних програм. Наказ Мінфіну України від 29.12.2002 №1098.
43.Регламент Національної комісії регулювання електроенергетики України. Постанова НКРЕ від
29.11.2007 №1662
44.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a#Find – офіційний сайт Верховної Ради Україні,
розділ "Законодавство України"
45.http://www.president.gov.ua – офіційне Інтернет-представництво Президента України
46.http://www.kmu.gov.ua - Урядовий портал
47.http://www.nerc.gov.ua - Національна комісія регулювання електроенергетики України

Державна/суспільна політика (ДП) - курс дій (або утримання від дій), обраний органами
влади для розв’язання певної суспільної проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем.

Аналіз державної політики (АДП) як сфера професійної діяльності - процеси і відповідні
процедури  підготовки рекомендацій органам влади (як замовникам аналізу) про найкращі серед
можливих варіанти дій, спрямованих на вирішення суспільних проблем для досягнення
визначених цілей політики, процеси і процедури оцінювання, моніторингу результатів і наслідків
владних рішень. Аналіз політики має бути публічним і базуватися на суспільних цінностях.

Зміст державної політики: проблеми, цілі, інструменти:
Зміст державної політики охоплює визначення проблеми,  цілей й інструментів рішення
проблеми.

Проблема - ситуація, що викликає стурбованість у суспільстві й вимагає втручання з боку органів
влади.

Цілі політики – це те, чого дана політика намагається досягти, що визначає її наміри й
спрямованість.

Інструменти політики - специфічні способи, за допомогою яких політика як реакція на
проблему впроваджується в життя.

ДП як процес:
Довкілля (економічні, соціальні, політичні чинники)

Система
прйняття рішень

Організаційна
мережа

Продукт
політики

Кінцеві
результати

політики
Затрати
ресурсів
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Цикл (етапи вироблення) ДП:
1. Ідентифікація й опис проблеми
2. Формулювання цілей і завдань політики, критеріїв їхнього досягнення, критеріїв порівняння

альтернативних варіантів
3. Розробка альтернативних варіантів політики
4. Рішення щодо політики
5. Впровадження політики
6. Моніторинг процесу реалізації
7. Оцінювання результатів політики

Політика формулюється у певному середовищі, найважливішим тут є:
1. соціальне середовище: культурні, етнічні, релігійні та інші звички, соціальну структуру суспільства,

очікування, моделі поведінки та способи взаємодії і взаємозв'язку між ними, що їх встановлює кожне
суспільство;

2. фізичне середовище (physical environment):
- географічні характеристики: клімат, природні ресурси, топографію, архітектура тощо;
- демографічні характеристики: чисельність і динаміка населення, розселення, урбаністичні умови,
вікова структура населення та інші фізичні характеристики, що визначають спосіб життя, прийнятий у
суспільстві;

3. економічне середовище (есоnоmіс environment): економічна система, зміст та активність економічного
життя суспільства, в тому числі характер індустрії та торгівлі, відносна заможність чи бідність регіону,
на який поширюється політика, рівень безробіття рівень економічного зростання тощо;

4. політичне середовище (роlitical environment): політична система, політичні інститути, владні
структури, чинне законодавство, політичні партії, громадські організації, групи спеціальних інтересів,
лобізм, переважаюча ідеологія, політична культура, нагальні політичні проблеми даного моменту.

Стейкхолдери є учасниками процесу політики, центральні фігури в якому – виробники
політики, зокрема, особи, що приймають рішення, а також аналітики політики.

Виробники політики – це ті, хто «робить» політику, тобто особи, відповідальні за її розробку й
прийняття рішень в органах влади.

Аналітики політики – це експерти, які власне й здійснюють попередній аналіз, готують
рекомендації для замовників аналізу політики.

При здійсненні аналізу політики варто проводити консультації із двома групами стейхолдерів – із
представниками груп інтересів і зацікавлених органів влади.

Групи інтересів – інституйовані групи учасників (можуть ураховуватися формальні й неформальні
зв'язки, що поєднують учасників у групи), які мають спільний інтерес у процесі політики. Прикладом є
групи бізнесів-інтересів, лобістські групи підприємців;  політичні партії й рухи (напр., «зелені», з якими
варто рахуватися при реалізації більшості інвестиційних проектів, що впливають на природне середовище).
Із представниками груп інтересів необхідно проводити відповідні консультації в процесі політики,
особливо, перед прийняттям яких-небудь рішень.

Другу групу стейкхолдерів, із представниками якої варто проводити попередні консультації,
складають зацікавлені органи влади – органи, з якими повинні узгоджуватися ті або інші питання, що
стосуються даного процесу політики. Коло таких органів влади визначається нормативними документами
або експертним шляхом, з урахуванням доцільності.

Консультації проводяться в порядку, визначеному постановою КМУ від 15 жовтня 2004 р. № 1378
“Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики //
Офіц. Вісн. – 2004. – № 42. – Ст. 2773.

Принцип відкритості і прозорості вироблення державної політики відповідають основоположним
підходам демократії і вимагають гласності, тобто громадяни мають бути в змозі спостерігати за
формулюванням державної політики через складний процес суспільного обговорення за участю урядовців
та представників недержавних організацій.

Аналітичні документи для зовнішнього використання призначені для обговорення в суспільстві або
в колі зацікавлених осіб (стейкхолдерів) щодо майбутніх дій органів влади. Це документи трьох основних
типів: Програмні документи (заяви, концепції політики), Зелені книги, Білі книги .

Документи для внутрішнього використання призначені для обговорення майбутніх дій органів
влади, часто містять проекти майбутніх рішень з аналітичним обґрунтуванням доцільності майбутніх дій.
Адресатами цієї групи документів є органи влади: доповідна записка, корпоративний аналітичний
документ (аналітична записка), Аналітичний документ міністерства/відомства (аналітична записка



© О.Кілієвич, В.Тертичка, 2009 4

Завдання:
1. Сформулюйте проблему, придатну для аналізу політики, визначте замовника, мету і

альтернативні варіанти вирішення проблеми.

Завдання доцільно виконувати за шаблоном:
Проблема Замовник Мета/цілі, завдання Альтернативи

1. Status-quo

2.

3.

2. Для запропонованої альтернативи визначте затрати, продукт, впливи, результати:
Затрати [input]- це ресурси, які необхідні для здійснення політики.
Продукт (випуск) [output]  політики – безпосередній результат реалізації політики.
Впливи [impact] можуть бути очікуваними і неочікуваними, бажаними і небажаними,
короткостроковими і тривалими.
Впливи формують результати (наслідки) [outcome] політики - це продукт політики з
урахуванням всіх впливів.
Затрати ресурсів Продукт (випуск) Впливи Результати

3. Визначте ефективність і результативність політики.
Результативність політики (програми) [effectiveness] - це міра досягнення проголошених цілей
політики. Результативність показує, наскільки результати наблизились до задекларованих цілей.
Ефективність політики (програми) [efficiency]- це співвідношення між затратами на проведення
політики та досягнутими результатами (інколи - продуктом політики, інколи - наслідками
політики). Ефективність може вимірюватись як у натуральних показниках (як продуктивність
праці), так і у вартісних.
Метод оцінки ефективності політики - Аналіз вигід і витрат – метод кількісного аналізу
ефективності суспільних програм, проектів,  результатом якого є оцінка чистих суспільних вигід (=
різниці між суспільними вигодами і суспільними витратами) від результатів впровадження програми.

Результативність політики Ефективність політики

Проблема Замовник Мета Альтернативи


