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Давайте знайомитись 

• П І П
• Організація чи структура, посада, освіта
• Досвід роботи у сфері аналізу політики
• Очікування від семінару-тренінгу



Правила поведінки

• Тримайте телефони
вимкнутими …

…
…
…
…
…
…



Огляд програми тренінгу



Навчальні ресурси

• Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної
діяльності, галузь прикладних досліджень. Збірка документів і матеріалів / Укл.
О.І.Кілієвич, В.В.Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 210 с. (www.
IPAS.org.ua/library.htm)

• Аналітичні записки з розробки напрямків державної політики / Укл. В.Є.Романов,
О.І.Кілієвич. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 236 с.

• Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб. / Секретаріат Ради Скарбниці Канади; Пер. з
англ. С.Соколик; Наук. ред. пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 1999. – 175 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.

• Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Пер.з англ.
Р.Ткачука та М.Корчинської; Наук. ред. пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 671 с.

• Ведунґ Е. Оцінювання державної політики і програм / Пер. з англ. В.Шульги. – К.:
ВСЕУВИТО, 2003. – 350 с.

• Веймер Д.Л., Вайнінґ Е.Р. Аналіз політики: концепції, практика / Пер. з англ. І.Дзюби, А.
Олійника; Наук. ред. О. Кілієвич. – К.: Основи, 1998. – 654 с.



Навчальні ресурси

• 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
євроінтеграціного досвіду країн Балтії та Польщі. Зб. аналітичних звітів і записок
учасників Програми урядового стажування/ Укл. О.І.Кілієвич, В.В.Тертичка. – К.:
“К.І.С.”, 2006. – 388 с. (www. IPAS.org.ua/library.htm)

• Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ. Р.Ткачук. -
К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 871 с.

• Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. / В.Романов, О.Рудік, Т.Брус. - К.:
Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 238 с.

• Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики /
Пер. з англ. О.Рябова. – Львів: Кальварія. – 264 с.

• Ґендер і державна політика: Навч. посіб. / Пер. з англ.; Упоряд. П.Ренкін. – К.: Вид-во
Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 394 с.

• Гоґвуд Б., Ґан Л.Аналіз політики для реального світу / Пер. З англ. А.Олійник; Наук.
ред. пер. В.Тертичка. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 396 с.

• Дай Т. Основи державної політики / Пер. з англ. Г.Є.Краснокутського; Наук. ред.
З.В.Балабаєва. – Одеса: АО БАХВА, 2005. – 468 с.



Навчальні ресурси

• Дан В. Державна політика: вступ до аналізу / Пер. з англ. Г.Є.Краснокутського;
наук. ред. М.О.Баймуратов. – Одеса: АО БАХВА, 2005. – 504 с.

• Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. /
Кол. авт.; За заг. ред. В.А.Ребкала, В.В.Тертички. –К.: Вид-во УАДУ, 2000.–232с.

• Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці. Навч.
посібник. Кн. 1 / Ю.Бажал, А.Бауманіс та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка та
Б.Лессера. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. – 202 с.

• Економічний розвиток і державна політика: Навч. посібник / Ю.Бажал,
О.Кілієвич, О.Мертенс та ін.; За заг. ред. Ю.Єханурова, І.Розпутенка. – К.: Вид-
во УАДУ, 2001. – 480 с.

• Засади публічної політики для громадських організацій. Практичні поради щодо
організації робіт / В.М.Гнат та ін. За заг. ред. В.Нанівської. – К.: Оптима, 2004.

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

• Кілієвич О. Англо-український ґлосарій термінів і понять з аналізу державної
політики та економіки. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 510 с



Навчальні ресурси

• Кілієвич О. Інституалізація аналізу політики в Україні / О. Кілієвич //Суспільна
політика та стратегічний менеджмент. – 2008. - № 1. – С. 4-15. – Режим
доступу: http://www.ipas.org.ua/doc/journal/2008/01/jpspm_2008_01_p004.pdf

• Килиевич А.И. Англо-русский глоссарий терминов и понятий в сфере анализа
политики, государственного управления и экономики общественного сектора. –
Бишкек: Университет Центральной Азии, 2009. – 514 с.

• Колбеч Г.К. Політика: основні концепції в суспільних науках / Пер. з англ.
О.Дем’янчука. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2004. – 127 с.

• Оцінювання державних політики та програм: Посібн. для виклад. з осв.-проф.
підгот. магістрів держ. упр. / Англерид Т., Андерсен А., Артим І. та ін. – К.:
Всеувито, 2003. – 151 с.

• Пал Л.А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І.Дзюби. - К.: Основи, 1999. –
422 с.

• Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики/
Пер. з англ. – К.: Вид дім. “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 549с.

• Ребкало В., Тертичка В. Державна політика: аналіз та впровадження в Україні:
Конспект лекцій до навчального модуля. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 80 с.



Навчальні ресурси

• Рекомендації щодо методології аналізу політики // Перспективні дослідження. –
1999. – № 9. – С. 36-64.

• Розенфельд Р. Лекції з державної політики. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2002. – 60 с. (www.
IPAS.org.ua/library.htm)

• Розробка державної політики. Аналітичні записки / Укл. О.І.Кілієвич, В.Є.Романов.
– К.: Вид-во "К.І.С.", 2002. - 320 с. (www. IPAS.org.ua/library.htm)

• Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Вид-во
Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 750 с. (www. IPAS.org.ua/library.htm)

• Українсько – англійський словник термінів і понять з аналізу державної політики /
Укладач: О.М.Рудік. – Дніпропетровськ: Центр економічної освіти, 2002. – 60 с.

• Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної
політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і
Східній Європі / Пер. з англ. С.Соколик. Наук. ред. пер. О.Кілієвич. – К.: “К.І.С.”,
2003. – 130 с. (www. IPAS.org.ua/library.htm)

• New Approaches to Public Policy in Ukraine: Lessons Learned from New EU Member
States. Executive Intern Program analytical reports and policy papers/ Eds. O.Kilievych,
V.Tertychka. – Kyiv: “K.I.C.”, 2006. – 230p.

• Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices / Ed.
M.Potucek, L.T.LeLoup, G.Jenei, L.Varadi. – NISPAcee, 2003. – 340 p.



Інтернет-ресурси

• www.rada.gov.ua – Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт
• www.kmu.gov.ua – Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів

виконавчої влади
• www.center.gov.ua – Центр адаптації державної служби до

стандартів Європейського Союзу (сторінка “групи аналізу
політики”)

• www.civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/index – сайт “Громадянське
суспільство і влада”

• www.icps.kiev.ua – Міжнародний центр перспективних
досліджень(практика впровадження засад АП в Україні)

• www.IPAS.org.ua – Інститут аналізу політики та стратегій
• www.nispa.sk – Асоціація інститутів та шкіл з державного

управління Центральної і Східної Європи



Суспільна політика та інститути
громадянського суспільства.

Можливості інститутів
громадянського суспільства в
аналізі державної та місцевої

політики



Суспільна (державна і місцева)
політика –

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



Цикл політики

ВизначенняВизначення
проблемипроблеми

АналізАналіз проблемипроблеми

ФормулюванняФормулювання
альтернативнихальтернативних

варіантівваріантів вирішеннявирішення
проблемипроблеми ((варіантівваріантів

політикиполітики))

ПрийняттяПрийняття рішеннярішення
щодощодо політикиполітики

РозробкаРозробка плануплану дійдій

РеалізаціяРеалізація політикиполітики іі
громадськийгромадський
моніторингмоніторинг

ОцінюванняОцінювання
політикиполітики

СЕРЕДОВИЩЕСЕРЕДОВИЩЕ

СЕРЕДОВИЩЕСЕРЕДОВИЩЕ

СИМПТОМИСИМПТОМИ
ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ



Політика

Politics Policy



Аналіз:

• Аналіз політики
• Політичний аналіз політики
• Економічний аналіз політики



Термін аналіз

Аналіз у контексті аналізу суспільної
(державної і місцевої) політики – це
комплекс аналітичних процедур,
спрямований на вироблення поради щодо
курсу конкретних дій



Аналіз суспільної (державної і
місцевої) політики –

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 прозорим,
відкритим і базуватися на суспільних
цінностях



Аналіз політики:

В залежності від часу здійснення аналізу
(по відношенню до моменту ухвалення рішення
щодо політики) й змісту відповідних процедур
виділяється:

ex-ante аналіз (лат., тобто попередній)
здійснюється до того, як ухвалено рішення;

ex-post аналіз (лат., тобто заключний, підсумковий
– моніторинг, оцінювання) здійснюється після
того, як відбулися зміни державної політики
внаслідок впровадження рішення щодо політики.



Аспекти аналізу:

позитивний аналіз (“Що відбувається?”) – аналіз певної
ситуації, фактів за допомогою вимірюваних результатів
(зокрема, економічний аналіз, прогнози)

• нормативний аналіз (“Як має бути?”) – оцінка бажаності
фактів, визначених за допомогою позитивного аналізу, як
правило, ґрунтується на суспільних цінностях

Послідовність кроків:
• аналіз фактів (позитивний) →
• аналіз цінностей (нормативний) →
• суспільний вибір



Аналіз державної політики:

• Галузь прикладних досліджень;

• Сфера професійної діяльності;
• Навчальна дисципліна.



Наука “Суспільна (державна)
політика”

Наука
“Суспільна
(державна)
політика”

Дослідження
політики

(розуміння/
інформування про

процес
вироблення
політики)

Аналіз політики
(проектування

реальної політики
для

впровадження)



Типи аналітичних документів та унормування
процедур аналізу політики в Україні

Аналіз політики і демократичне врядування

Зовнішнього
користування

Доповідна записка

Аналітичні документи
Міністерств

Корпоративні аналітичні
документи (Кабінету Міністрів)

“Біла книга” / White Papers

Програма / концепція

“Зелена книга” / Green Papers

Аналіз регуляторного впливу

Внутрішнього
користування



Європейська комісія: документи зовнішнього користування

Зелені книгиЗелені книги

Білі книгиБілі книги Документи з конкретними пропозиціями щодо заходів у
певній сфері. Зазвичай, вони наслідують Зеленій книзі та
мають на меті розпочати процес консультацій. В той
час, як Зелена книга окреслює обсяг проблем, що
пропонуються для обговорення, Біла книга містить
офіційні пропозиції щодо розробки конкретного
напряму політики та стає інструментом їх подальшого
розвитку

Інформативні документи з конкретної проблеми.
Надсилаються зацікавленим сторонам, організаціям чи
особистостям, яких запрошено до процесу
консультацій. Інколи вони стають концепцією для
нового нормативно-правового акту.



Комунікативна мета Тип аналітичного документу

Доповідна запискаДоповідна записка

Корпоративний аналітичний
документКорпоративний аналітичний
документ

Зелена книгаЗелена книга

Біла книгаБіла книга

Програма/концепціяПрограма/концепція

Привернути увагу керівництва до нагальної
проблеми та запропонувати шляхи її розв’язанняПривернути увагу керівництва до нагальної

проблеми та запропонувати шляхи її розв’язання

Забезпечити керівництво (Кабінет) результатами
аналізу потреб/можливостей, надати варіанти
розв’язання проблем та рекомендації щодо політики

Забезпечити керівництво (Кабінет) результатами
аналізу потреб/можливостей, надати варіанти
розв’язання проблем та рекомендації щодо політики

Допомогти керівникам привернути увагу громадян
до проблем або нових можливостей та шукати порад
і пропозицій останніх

Допомогти керівникам привернути увагу громадян
до проблем або нових можливостей та шукати порад
і пропозицій останніх

Допомогти керівництву поінформувати громадськість про
політику, що запроваджується як відгук на нові потреби/
можливості, та дізнатися про реакцію суспільства

Допомогти керівництву поінформувати громадськість про
політику, що запроваджується як відгук на нові потреби/
можливості, та дізнатися про реакцію суспільства

Допомогти керівництву поінформувати громадськість про
обрану політику як відгук на потребу чи спосіб
скористатися новими можливостями

Допомогти керівництву поінформувати громадськість про
обрану політику як відгук на потребу чи спосіб
скористатися новими можливостями



Приклади аналітичних документів,
унормованих в Україні

• Послання Президента України до Верховної
Ради України;

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України;
• Політична пропозиція (доповідна записка

Кабінетові Міністрів щодо реалізації державної
політики);

• Концепція державної цільової програми;
• Аналіз впливу регуляторного акта



Визначення цілей і пріоритетів державної політики.
Аналіз політки ex-ante: затрати, продукти, результати,

впливи і наслідки

Цілі державної політики
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 (завдання) – SMART

Specific – конкретний
Measurable – вимірюваний
Available – доступний
Realistic – реалістичний
Time-bound – обмежений в часі



Фундаментальні цілі державної
політики,

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



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.

Проміжне положення між завданнями й інструментами політики
займають заходи/міри політики – це подальша конкретизація
цілей і завдань. Захід – це те, що треба зробити (тобто який
інструмент застосувати або яку дію розпочати) для досягнення
поставлених цілей і завдань.



Державна політика як процес

Система
прийняття

рішень

Організаційна
мережа

Затрати
ресурсів

Продукти
політики

Кінцеві
результати
політики

Середовище
(cоціальне, фізичне, економічне, політичне)

впливи впливи впливи



Складники середовища (1):

• соціальне середовище (social environment):
культурні, етнічні, релігійні та інші звички,
соціальна структура 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;



Складники середовища (2):

• 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.



Учасники процесу політики (1):

Виробники (творці) політики – це ті, хто
«робить» політику, тобто особи, відповідальні за
її розробку й прийняття рішень в органах влади.
Серед виробників виділяють замовника аналізу.

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

Стейкхолдери політики



Стейкхолдери політики

• 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

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



Учасники процесу політики (2):

Групи інтересів – інституйовані групи учасників (можуть
ураховуватися формальні й неформальні зв'язки, що поєднують
учасників у групи), які мають спільний інтерес у процесі політики.
Лобістські групи підприємців; політичні партії й рухи. Із
представниками груп інтересів необхідно проводити відповідні
консультації в процесі політики, особливо, перед прийняттям
яких-небудь рішень.

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 (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.



Участь громадськості

• Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13.01.2011 №2939-VI.
• Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні

та реалізації державної політики. Указ Президента України від 31.07.2004№ 854
• Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної

політики: Указ Президента України від 15 вересня 2005 року №1276/2005
• Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної

політики. Постанова КМУ від 3.11.2010 р. N 996.
• Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів

виконавчої влади. Постанова КМУ від 5.11.2008 №976
• Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського

суспільства: Розпорядження КМУ від 21.11.2007 р. N 1035-р
• Рекомендації щодо проведення органами виконавчої влади системної

роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики. Схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 1912-р

• Щодо проведення електронних консультацій з громадськістю на сайті
"Громадянське суспільство і влада". Наказ Мін’юсту України від 13.04.2009 N
324/7



Громадська експертиза
Громадська експертиза здійснення державної і місцевої політики, зокрема,

діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного
управління державою, який передбачає проведення інститутами
громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади,
ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку
пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування
органами виконавчої влади у своїй роботі (Порядок сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Постанова
КМУ від 5.11.2008 №976)

Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за
результатами проведеної громадської експертизи, повинні враховуються
органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-
економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм,
формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної
діяльності.

Сайт «Громадянське суспільство і влада»: http://civic.kmu.gov.ua



Замовник —

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

У Регламенті КМУ:

Головний розробник проекту акта Кабінету
Міністрів - орган, який здійснює його підготовку



Ідентифікація проблеми для аналізу
державної політики

Підстави для державного втручання



Визначення проблеми/питання
для аналізу

1.1. Проблема для аналізу
– а) формулювання проблеми:
– б) замовник аналізу:

1.2. Симптоми проблемної ситуації
– 1.3. Масштаби проблеми або її симптомів
– 1.4. Новизна проблеми
– 1.5. Коротка історія питання
– 1.6. Законодавча й інституційна база здійснення

чинної політики
– 1.7. Нагальність вирішення



Процес вирішення
суспільних проблем

Усвідомлення
проблеми

(формулювання)

Пошук
варіантів

(альтернатив)
вирішення
проблеми

Зворотний зв’язок

Прийняття
рішення

Впровадження

Результат

Оцінювання



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



Аналітичні методи для
конкретизації проблеми

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



Перерозподіл
(перерозподіл активів)

Координація діяльності приватних
структур

(сприяння ринкам;
координація ініціатив)

Функції
активного
втручання:

Забезпечення
соціального страхування

1) Подолання зовнішніх ефектів
2) Регулювання монополій
3) Подолання недосконалостей
інформації

Функції
середньої
складності:

Захист біднихЗабезпечення елементарними
суспільними благами

Мінімальні
функції:

У сфері забезпечення
справедливості

Там, де ринкова система не
працює

Функції держави



Ситуації неспроможності ринку

1) Неспроможність ринку функціонувати ефективно
(економічні чинники неспроможності ринку):

1.1) Існування ринків з неповною конкуренцією,

1.2) Існування природних монополій,

1.3) Існування суспільних благ,

1.4) Існування зовнішніх ефектів,

1.5) Асиметричний розподіл інформації;
2) неспроможність ринку з огляду на соціальні чинники;
3) неспроможність ринку з огляду на моральні чинники;
4) неспроможність ринку з огляду на політичні чинники.



Причини неспроможності влади:

• Недостатня поінформованість.
• Обмежений контроль над реакцією приватного сектору.
• Обмеженість можливостей суспільства щодо контролю над

владними структурам.
• Недосконалість політичних процесів
(зокрема, при ухваленні політичних рішень).
• Для новоутворених держав - недостатня компетентність

політиків і державних службовців, недостатній рівень розвитку
державних інститутів.



Результативність і ефективність 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 – якщо можливо дати грошову оцінку всім
затратам і результатам.

Ефективність і результативність – це різні аспекти дієвості, які часто
плутають. Політика може бути результативною (результат досягнуто), і
одночасно неефективною (якщо виявиться, що результат досягнуто дуже
високою ціною).

Економічність політики (програми) [economy] означає намагання
отримати певні фіксовані результати з найменшими затратами ресурсів
(або у найдешевший спосіб).


