
Проект здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 
забезпечення діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України” від 7 лютого 2007 р. № 32-р. 

 Замовником проекту є Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при 
Головному управлінні державної служби України, виконавцем - ДП Інституту соціології 
НАН України „Центр соціальних експертиз”. 

Проект здійснюється коштом Державного бюджету України. 
___________________________________________________________________________________ 
 

ППррооеекктт  „„ППооссииллеенннняя  ііннссттииттууццііййннооїї  ссппррооммоожжннооссттіі  ццееннттррааллььнниихх  ооррггаанніівв  ввииккооннааввччооїї  
ввллааддии  ддоо  ввииррооббллеенннняя  ппооллііттииккии  уу  ккооннттееккссттіі  ссттввоорреенннняя  ккооннццееппццііїї  ттррееннііннггооввоо--
ккооннссууллььттааццііййннооггоо  ЦЦееннттрруу  ррооззввииттккуу  ввиищщооггоо  ккооррппууссуу  ддеерржжааввннооїї  ссллуужжббии””  

 
З метою сприяння розвитку демократичного врядування в Україні проект „Посилення 
інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади до вироблення політики 
у контексті створення концепції тренінгово-консультаційного Центру розвитку вищого 
корпусу державної служби”” спрямовано на: 

• вдосконалення процесу планування, розроблення та координації державної політики в 
системі органів виконавчої влади, підвищення ефективності державного управління, 

• підвищення  рівня професіоналізму державних службовців,  

• посилення обґрунтованості та ефективності рішень з розв`язання нагальних суспільних 
проблем, якості планування урядової політики в цілому, 

• зміцнення інституційної спроможності ЦОВВ, 

• розвиток горизонтальних міжвідомчих та публічних консультацій під час прийняття 
рішень. 

 
Проект здійснюється на виконання: 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про забезпечення діяльності груп аналізу 
політики у центральних органах виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України” від 7 лютого 2007 р. № 32-р; 

• Указу Президента України „Про Концепцію адаптації інституту державної служби в 
Україні до стандартів Європейського Союзу” від 5 березня 2004 року №278; 

• Указу Президента України „Про Концепцію розвитку законодавства про державну 
службу”  від 5 січня 2005 року №1;   

• Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року №746; 

• Заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна − ЄС, затверджених 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 238 тощо. 

Групи аналізу політики є тимчасовими робочими групами (творчими колективами) з числа 
державних службовців, які працюють над пошуком стратегії та шляхів розв’язання конкретної 
актуальної проблеми у відповідній для органу влади сфері (галузі). 

Аналіз політики – методика та практика всебічного вивчення ситуації та визначення проблеми, 
оцінка її причин та наслідків, альтернативних шляхів її розв’язання та вибору оптимальних 
рішень, в тому числі на основі врахування вигод і витрат та позиції різних зацікавлених сторін. 
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Серед завдань проекту: 
 
• створення 10 груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади,  

• проведення серії практично орієнтованого навчання та забезпечення обміну досвідом між 
групами, 

• розробка групами документів з аналізу політики (Зелених та Білих книг) та відповідних 
проектів нормативних актів, 

• організація групами аналізу політики публічних консультацій з обговорення  документів 
з аналізу політики та проектів нормативних актів, 

• розробка рекомендацій щодо вдосконалення навчання державних службовців без відриву 
від роботи для їх подальшого використання при створенні Центру розвитку вищого 
корпусу державної служби. 

 
 
Вимоги щодо забезпечення діяльності груп аналізу політики: 

• обґрунтований вибір тематики досліджень згідно з пріоритетами розвитку суспільства 
та пріоритетами діяльності відповідних органів влади, 

• дотримання плану діяльності групи аналізу політики, 

• належний моніторинг діяльності груп аналізу політики та оцінка результатів діяльності 
із активним залученням учасників груп аналізу політики („зворотній зв’язок”) та 
незалежних експертів, 

• обов’язковість результату діяльності груп аналізу політики – закріплення розробленої 
політики, що анонсована у Білих книгах, у проектах відповідних нормативно-правових 
актів, 

• врахування європейських стандартів підготовки та обговорення урядових рішень, 
зокрема: публічність та прозорість діяльності груп аналізу політики, залучення усіх 
зацікавлених сторін до обговорення проектів документів, інформування усіх 
зацікавлених сторін про результати діяльності груп аналізу політики. 

 

Робота групи буде успішною, якщо вона: 
• сповідуватиме командний підхід до вирішення поставлених завдань, 
• прислухатиметься до думок як членів своєї групи, так і інших зацікавлених осіб й 

враховуватиме їх при доопрацюванні стратегічних документів щодо розвитку політики. 
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Важливо, аби кожен учасник групи аналізу політики: 
• розумів логіку та завдання, що стоять перед групами аналізу політики, 
• почувався причетним, “співвласником” інтелектуального продукту групи, 
• отримав необхідні знання та навички, які дозолять готувати у подальшому проекти 

документів нової якості. 
 
 
Орієнтовна тренінгова програма для груп аналізу політики включає огляд наступних 
тем: 

• методи аналізу політики та документи з аналізу політики,     

• визначення проблеми та вибір альтернатив розвитку політики, 

• оцінка вигід та витрат, 

• аналіз (регуляторного) впливу, 

• проведення публічних консультацій під час прийняття рішень; розробка 
комунікативних планів,  

• стратегічне планування; розробка, моніторинг та оцінка проектів (програм).  

Передбачається постійне консультативне супроводження діяльності груп. 

Документи з аналізу політики (Зелені та Білі книги), розроблені групами з аналізу політики,  
будуть опубліковані українською та англійською мовами та передані відповідним органам 
влади після завершення проекту. 

  
 



 
 
 

Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади  до вироблення політики у контексті 
створення концепції тренінгово-консультаційного Центру розвитку вищого корпусу державної служби 

ППООРРЯЯДДООКК  РРООББООТТИИ  ННААДД  ДДООККУУММЕЕННТТААММИИ  ЗЗ  ААННААЛЛІІЗЗУУ  ППООЛЛІІТТИИККИИ  
 

Розробка 1-го проекту зеленої книги 
 

Аналіз проекту зеленої книги тренером 
↓ 

Обговорення проектів зелених книг (визначення проблеми та альтернатив її 
розв’язання) на семінарі-практикумі 

↓ 
Доопрацювання зеленої книги 

↓ 
Розсилка проекту зеленої книги зацікавленим сторонам, розміщення на 

Інтернет-сторінці ОВВ 
↓ 

Публічні консультації із зацікавленими сторонами по обговоренню проекту 
зеленої книги (круглі столи, слухання тощо) 

↓ 
Доопрацювання зеленої книги з урахуванням результатів  

публічних консультацій 
 

Оцінювання доопрацьованого проекту зеленої книги тренерами 
↓ 

Семінар з обговорення уроків публічних консультацій 
↓ 

Розсилка остаточного варіанту зеленої книги зацікавленим сторонам, 
розміщення на Інтернет-сторінці ОВВ 

 
Переклад, редагування та публікація зелених книг 

↓ 
Публічні консультації із зацікавленими сторонами щодо зеленої книги 

↓ 
Робота над проектом білої книги та  

відповідного нормативно-правового акту 
 

Оцінювання проекту білої книги тренером 
↓ 

Семінар-практикум з обговорення проектів білих книг 
↓ 

Доопрацювання білої книги та проекту нормативно-правового акту 
↓ 

Розсилка білої книги та проекту нормативно-правового акту зацікавленим 
сторонам, розміщення на Інтернет-сторінці ОВВ 

 
Переклад, редагування, публікація білої книги та проекту акту 

↓ 
Презентація білих книг та проектів нормативно-правових актів  




