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ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАДУ
 Олександр Кілієвич, Валерій Тертичка

Основи аналізу державної політики. Підготовка аналітичних документів

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.

Загальна література з аналізу політики
1. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, сфера прикладних

досліджень. Зб. докум. і матеріалів /Укл. О.Кілієвич, В.Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2004.
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3. Данн В. Державна політика: вступ до аналізу. – Одеса: АО БАХВА, 2005.
4. Кілієвич О. Англо-український ґлосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: Вид-
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Підготовка аналітичних документів
8. Вироблення державної політики. Аналіт.записки / Укл.О.Кілієвич,В.Романов.– К.: Вид-во “К.І.С.”,2003.
10. Державна політика: аналітичні документи: підготовлені в межах проекту “Створення груп аналізу політики та

Центру інформаційних ресурсів в уряді України”. – К., 2002.
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О.Кілієвич. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.
13. Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практ. посіб. для
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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 - процес і процедури
вироблення рекомендацій органам влади (замовникам аналізу) про найкращі серед можливих варіанти
дій, які розв’язують суспільні проблеми, про оцінювання, моніторинг результатів і наслідків цих дій.
Аналіз політики має бути публічним і базуватися на суспільних цінностях.

Зміст політики: проблема, цілі, інструменти
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
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.

Результативність політики Ефективність політики

Проблема Замовник Мета Альтернативи


