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Навчальні ресурси
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• Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління. - К.:
Основи, 1996. – 128 с.

• Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер з англ. В.Шульги. –
К.: Основи, 2000. – 190 с.

• Браун П. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. –
243 с.
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ВСЕУВИТО, 2003. – 350 с.
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• Вироблення державної політики. Аналітичні записки / Укл. О.І.Кілієвич, В.Є.Романов. –
К.: Вид-во “К.І.С.”, 2003. – 346 с. (www. IPAS.org.ua/library.htm)

• Вироблення державної політики: рекомендації для України в контексті
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• Збірник ситуативних прикладів у сфері державної політики і державного
менеджменту / Пер. з англ. І.О.Іноземцевої, С.В.Соколик. – К., 2002. – 104 с.



Навчальні ресурси
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• Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної
політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і
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Інтернет-ресурси

• www.kmu.gov.ua – Урядовий портал
• www.rada.gov.ua – Верховна Рада України (Закони України, Укази

Президента, Постанови КМУ).
• www.intellect.org.ua - Мережа аналітичних центрів України
• www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень
• www.uapa-csar.org.ua – Центр досліджень адміністративної реформи

НАДУ
• www.bizpro.org.ua – Проект Бізпро в Україні
• www.rp.org.ua – Проекти регуляторних актів в Україн
• www.ics.org.ua – Інститут конкурентного суспільства
• www.IPAS.org.ua – Інститут аналізу політики та стратегій



Політика

Politics Policy



Аналіз державної політики:

• Галузь прикладних досліджень;

• Сфера професійної діяльності;
• Навчальна дисципліна.
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Аналіз:

• Політичний аналіз
• Аналіз для політики
• Аналіз державної політики



Термін аналіз

Аналіз у контексті аналізу державної політики
– це комплекс аналітичних процедур,
спрямований на вироблення поради щодо
конкретних дій.



Державна політика –

курс дій (або утримання від дій - бездій),
обраний органами влади для розв’язання
певної суспільної проблеми або
сукупності взаємно пов’язаних проблем



Аналіз державної політики –

комплекс аналітичних процедур, з
вироблення рекомендацій (порад) щодо
найкращого з-поміж можливих курсів дії/
бездії влади, який ґрунтується на
суспільних цінностях



СХЕМА ВЗАЄМОВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА

Й ПРОЦЕСУ ПОЛІТИКИ
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Вплив середовища на результати і
наслідки політики
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Загалом вплив політики
виявляється у двох аспектах:

• результати політики — реальні результати, досягнуті
через діяльність державних інституцій у процесі
реалізації напряму державної політики;

• наслідки політики — очікувані/неочікувані кінцеві
результати діяльності/бездіяльності державних
інституцій.

• Перефразовуючи відомі слова хотіли як найкраще, а
вийшло як завжди, зазначимо: хотіли outputs, а
отримали outcomes.



Середовище:

• 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;

• 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;

• 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;

• 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

• дослівно це “пайовики” — усі, хто має
відношення до процесу політики.

Стейкхолдери у певному сенсі є
“пайовиками” — учасниками процесу
політики і тому їх слід обов’язково брати до
уваги в аналізі політики



Консультації (політичне середовище
політики (аналіз стейкхолдерів):

• погляди і ставлення зацікавлених груп,
лідерів, ЗМІ тощо до проблеми (кого
стосуються, зачіпає проблема і хто має
важелі впливу на можливі варіанти
вирішення/ поглиблення проблеми);

• організація: установи, що підтримують/
заперечують рішення.



Замовник —

орган влади, що є компетентним,
зацікавленим і має відповідні ресурси на
вирішення суспільної проблеми



Цілі державної політики

• Що робити politics
• Як робити policy

Взаємозалежність цілей і ресурсів політики

Ціль є “зовнішньою” щодо аналізованої проблеми і
ґрунтується на суспільних цінностях.

Для формулювання адекватної цілі слід дати відповідь
на запитання: навіщо вирішувати проблему? і які
суспільні цінності “підтримає” вирішення проблеми?

?



Цілі державної політики

Кількість цілей:

10 –
2 –

Результативність роботи:

80%

50 %



Фундаментальні цілі державної
політики,

як правило, фіксуються в спеціальних
документах: конституціях чи відповідних
законах
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Піраміда суспільних проблем

Маловідомі,
погано зрозумілі,
суттєві

Нечіткі, відомі
вузькому колу

Широковідомі,
потребують
деталізації



Стадії уваги до проблеми

1. Препроблема - незадовільний стан, умови поза увагою
громадськості, відома лише спеціалістам, нікчемність.

2. Раптове відкриття - ентузіазм вирішення, ейфорія,
запальність.

3. Усвідомлення вартості - фінансова, соціальна вартість
досягнення прогресу у вирішенні проблеми, холодний душ.

4. Поступове згасання інтересу - втрата громадського
інтересу до проблеми через складність і вартість,
затухання;

5. Постпроблема - мало уваги громадськості, відповідна
програма, малоцікава діяльність інституцій, байдужість.



Проблемна ситуація - проблема

Проблемна ситуація

Проблема, придатна
для аналізу політики



Процес визнання й визначення
проблеми

• Добре сформульована проблема –
напіввирішена проблема

УсвідомленняФормулюванняВизнання Визначення Структурування



Ми визначаємо як проблему:

• перешкоди для наших бажаних дій або
цілей

• образа нашому розумінню того, що означає
правильне



Складники визнання проблеми

• Зміна загальноприйнятих показників (збільшення
кримінальних злочинів, зменшення прожиткового мінімуму
тощо)

• Сфокусована подія, яка належить до категорії
"непередбачуваних подій", привертає до себе увагу як
нездатність влади дієво реаґувати й передбачити подію і яка
може призвести до дій (офіційних чи неофіційних)

• Нормальний зворотний зв’язок під час здійснення програм.
Це передусім оцінювання, опитування громадської думки,
обрахування витрат тощо



Визначення проблеми у сфері
державної політики

• це визначення
суспільних
проблем, які
потребують
владного
реаґування

Для цього слід переконатися, що:

· проблема стосується значної
частини суспільства;

· вона постала внаслідок образи,
порушення загальноприйнятих
норм, поглядів, звичаїв чи
традицій;

· її причиною є існуюча державна
політика.



Проблема, придатна для
аналізу державної політики

• ситуація, що викликає занепокоєння в
суспільстві і потребує реаґування влади



Підхід Я.Потера

• Хто ?

• Що ?

• Де ?

• Основні дійові особи: зацікавлені
групи або окремі особи, залучені до
проблеми, й ті, хто найбільше зазнає
впливу

• Як виникла проблема? Тривалість її:
виникла нещодавно чи є
довготривалою

• Межі проблеми: на яку частину
країни це впливає?



Підхід Л.Пала

Фактор
• Причиновість

• Жорсткість

• Чисельність

• Новизна

Ключове питання, що потребує відповіді
– Визначення причин виникнення проблемної

ситуації: результат індивідуальних рішень чи
поза компетенцією окремих індивідів

– Відсоток населення, причетний до проблеми
чи ймовірно причетний

– Широта впливу та які визначальні елементи
цього впливу щодо всього населення

– Проблема нова, передбачена чи повторна



Аналітичні методи для
конкретизації проблеми

• Класифікаційний аналіз
• Аналіз припущень
• Ієрархічний аналіз
• Синектичний аналіз



Ресурсні центри ідентифікації
альтернатив

• структури державних інституцій та адміністративних установ, які
спільно із замовленням аналізу можуть визначати базові
альтернатив

• персонал адміністративної установи, діяльність якої
безпосередньо чи опосередковано пов’язана з проведенням
аналізованої політики

• індивіди та групи поза державними інституціями, громадяни й
недержавні організації, групи інтересів, ЗМІ

• аналогічні підходи інших установ до подібної проблеми, які
також можуть бути досліджені через зустрічі фахівців,
конференції, публікації, семінари, спеціальні групи інтересів
тощо



Ресурсні центри ідентифікації
альтернатив

• варіації однієї й тієї самої альтернативи, які можуть утворитися
в результаті її розширення або стиснення

• комбінації окремих альтернатив, які можуть бути визначені як
нові альтернативи

• брейн-стормінґ, як поширений та дієвий метод для
альтернатив-стратегій

• сам процес аналізу, під час якого можуть з’явитися нові
варіанти та ідеї, здатні нівелювати очевидні й латентні
слабкості базових альтернатив

• пілотні програми-проекти нових підходів, які здійснюються до
початку повномасштабного впровадження

• ґрунтовне обмірковування — осмислення-усвідомлення
проблеми



Головний критерій для
альтернатив —

РІВНОЦІННІСТЬ



Альтернатива політики –

це набір конкретних чітких, зрозумілих,
грамотних дій, виписаних з уникненням
абстрактних узагальнень



П’ять універсальних критеріїв
порівняння альтернатив політики

• Результативність
• Ефективність
• Справедливість
• Політична здійсненність
• Адміністративна здійсненність



Правила

формування альтернатив політики для уникнення
протистояння і конфронтації, досягнення
компромісу:

• Не варто шукати домінуючий чи найдосконаліший
варіант політики — універсальну альтернативу.
Малоймовірно, що якийсь один варіант буде
ідеально придатним для всіх цілей, охоплюватиме
всі сторони й аспекти проблеми, яку слід вирішити.
Найкращий варіант досить рідко буває домінуючим
і очевидним з першого погляду.



Правила

• Недоцільно створювати штучне протиставлення варіанта,
якому ви протеґуєте, лобіюєте, з вигаданими,
сфабрикованими (бутафорськими, фіктивними)
непривабливими варіантами. (Створення штучних умов для
підкреслення ваги одного варіанта майже завжди має
зворотний ефект дії, не відповідає основоположним
принципам аналізу політики). Загальною нормою для цього
правила є: неоднозначна реальність краще, ніж штучна
визначеність, тобто краще мати багато творчого хаосу (сам
процес аналізу політики), ніж упорядкованої імітації
діяльності. Найкраще запропонувати справді найвдаліший
варіант (хоча й уже відомий) альтернативи-стратегії.



Правила

• Не варто вибирати пріоритетної (домінуюче-
привабливої, фаворитної) альтернативи до того
моменту, поки не зробили оцінку всіх можливих
варіантів досягнення визначених цілей. (Досить
поширеним явищем є упереджене, зарозуміле
відкидання альтернатив ще до того, як вони були по-
справжньому оцінені). Слід бути об’єктивним при
оцінці кожної альтернативи й максимальні зусилля
вкладати в процес аналізу, а в конкретні поради-
рекомендації лише залишки.



Правила

• Альтернативи мають відповідати змістові
поняття альтернатива, тобто бути
взаємовиключними. (Альтернативи не є
такими, якщо вони взаємодоповнюють одна
одну). Окрім цього, завжди існує нескінченна
кількість можливих варіантів альтернатив, що
є небезпекою концентрації уваги виключно
на процесі. Альтернативи мають створювати
справжні варіанти вибору.



Правила

• Необхідно уникати альтернатив під загальною
назвою робіть усе, або кухонних альтернатив.
Оскільки це нездійсненний варіант, то треба
з’ясувати справжні наміри, підтекст такого
варіанта: обмеження, бюджетні, адміністративні та
політичні ресурси.

• При формулюванні альтернатив слід завжди йти від
абстрактного до конкретного. Альтернатива
подається в розгорнутому вигляді, тобто є прозорою
і обчисленою.



Правила

• До переліку альтернатив слід обов’язково
вносити альтернативу статус-кво, тобто таку,
що не передбачає ніяких змін. Застереженням
до обстоювання альтернатив статус-кво є
можливість звинувачення аналітика-експерта й
замовника в бездіяльності чи консерватизмі.
Тому важливим є аналіз цього варіанта
політики як альтернативи згідно з усіма
процедурами, та оцінка можливості досягнення
визначених цілей.



Правила

• Альтернативи повинні відповідати наявним
ресурсам, в тому числі мати юридичні повноваження
й контрольовані змінні. За відсутності необхідних
ресурсів, для впровадження альтернативи політики
слід запропонувати схему дій для отримання цих
ресурсів. Такий варіант найприйнятніший з огляду
на матеріально-технічну й кадрову обмеженість,
особливо в країнах з перехідною економікою.



“Пастка збиткового
обстоювання”

 замовник і аналітик швидко узгоджують природу
проблеми та способи її вирішення (все є цілком
зрозумілим і безпроблемним)

 аналітик не здатний надати поради-рекомендації,
що вимагають від замовника прийняття складного
чи непопулярного рішення (спрощення вирішення
проблеми)

 аналітик залежить від одного джерела інформації
(інформаційна обмеженість)



Процес встановлення порядку
денного

Інституційний
порядок
денний

Приватна
проблема

Суспільна
проблема

Предмет
уваги
уряду

Системний
порядок
денний



Порядок денний Кабінету
Міністрів України

(Згідно з Реґламентом КМУ)

• концептуальні засади реалізації державної
політики;

• акти законодавства;
• кадрові питання;
• звіти та питання контролю;
• різне.



Процес встановлення порядку
денного

Потік проблем

Потік альтернатив

Політичний потік

Котел

Вікно
політики



Процес встановлення порядку
денного

(Згідно з Реґламентом Кабінету Міністрів України)

Потік проблем

Потік альтернатив

Політичний потік

Котел

Секретаріат

Вікно
політики

Комітет



Питання для встановлення
порядку денного

1. Як проблеми й альтернативи
потрапляють до порядку денного?

2. Як вони звідти зникають (випадають)?



Для того щоб політика
“спрацювала”

• наявність зовнішніх умов для реалізації
можливостей і задоволення потреб

• наявність внутрішніх ресурсів:
- фінансових
- людських
- інформаційних (сучасних)

- часових — та надійної моделі процесу політики.



Ланцюг відповідності в АДП

Проблема Замовник Мета Альтернативи


