
Історія створення програми 

Ця програма є послідовним продовженням 
спіль   ної ініціативи Секретаріату Кабінету Мініст-
рів України (СКМУ), Міжнародного центру 
перс пек тивних дослі джень (МЦПД), Інституту 
від  кри того суспільства та Між народного фонду 
„Від родження” (МФВ), що здійснювалася у 
2000—2001 ро ках за фінансової підтримки МФВ 
у рамках тристоронньої угоди про співпрацю. 

З 2006 року програма реалізується Головдерж-
служ бою України коштом Державного бюджету 
та спрямована на удос ко налення системи плану-
вання, розроблення та координації державної 
політики в органах вла  ди, а також системне 
оновлення програм підвищення кваліфікації 
державних службовців.

Метою тренінгової програми є підвищення про-
фесійної спроможності державних службовців 
з питань аналізу політики та демократичних 
про цедур ухвалення урядових рішень на основі 
кращого міжнародного досвіду.

Діяльність груп аналізу політики 

здійснюється відповідно до:

  Програми розвитку державної служби на 
2005—2010 роки, затвердженої постановою 
КМУ від 08.06.04, із змінами, затвердженими 
постановою КМУ від 03.09.08;

  Розпорядження КМУ „Про забезпечення 
діяль ності груп аналізу політики у цент раль-
них органах виконавчої влади та Секретаріаті 
Кабінету Міністрів України” від 07.02.07;

  Розпорядження КМУ „Про затвердження за-
ходів щодо виконання у 2008 році Плану дій 
Україна — ЄС” від 06.08.08;

  Меморандуму про взаєморозуміння між 
Уря   дом України і Урядом Канади що до 
проек   ту реформування управління персо-
налом у системі державної служби України, 
підписаного 26.05.08.

Для чого потрібен аналіз політики

Професіоналізація державної служби

Навички з аналізу політики дозволяють дер жав-
ному службовцю не лише краще виконувати 
по садові обов’язки, готувати об’єктивні та 
неупереджені пропозиції щодо державної 
політики, але й до помагають приймати 
виважені рішення у різних життєвих ситуаціях. 
Ці навички є необхідними  для забезпечення 
передбачуваності, обґрун тованості та узго-
дженості політики, відповідності суспільним 
потребам. 

Удосконалення процесу формування 

та координації політики

Спроможність державних службовців здійсню-
ва ти аналіз політики є тим ресурсом, що до по-
магає керівнику органу влади формувати діє ву 
політику та розв’язувати стратегічні завдання з 
реалізації урядових пріоритетів. Практика ана-
лізу політики є обов’язковою та невід’ємною час-
тиною роботи урядів та державних службовців 
країн — членів ЄС. 

Зас то сування інструментів аналізу політики, та-
ких як ретельний аналіз проблем, організація 
пуб лічних та міжвідомчих консультацій на 
по чаткових етапах підготовки рішень, обґрун-
ту вання опти мального варіанта розв‘язання 
проблем на рівні міністерства сприяє забез-
печенню координації та стратегічного лідерства 
Кабінету Міністрів як вищого органу у системі 
органів виконавчої влади.
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В основі тренінгової програми – процес формування політики  
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Консультації

Як організовано тренінгову програму

В органах влади утворюються групи аналізу 
по літики як тимчасові творчі колективи, до 
складу яких входять державні служ бовці ІIІ—
ІV категорій. Кожна група проходить серію 
тренінгів, під час яких розробляє документи 
з аналізу політики та готує проект урядового 
рішення, таким чином закріплюючи на практиці 
навички аналізу політики та організації кон -
сультацій із зацікавленими сторонами відповідно 
до європейських стандартів.

Тема для роботи групи, що відповідає пріори-
тетам роботи Уряду, Плану дій Україна — ЄС та 
плану нормотворчої діяльності органу влади, 
затвер джується керівництвом органу влади, в 
якому утворюється група аналізу політики.

До проведення тренінгів залучаються державні 
службовці та експерти з практичним досвідом 
планування, вироблення та координації політики 
з країн — членів Європейського Союзу, а також 
представники Європейської Комісії. Завдяки 
цьому тренінги сприяють не лише здобуттю 
нових знань, але й обміну практичним досвідом 
роботи. Починаючи з 2008 року тренінги  
відбуватимуться на базі Школи вищого корпусу 
державної служби.

Протягом 2005—2008 років у діяльності груп ана-
лізу політики взяло участь понад 130 державних 
службовців із Секретаріату Пре зидента України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, 14 міністерств і 
відомств.

Більш детальну інформацію про діяльність груп 
ана    лізу політики можна отримати, звернувшись 
до Цент ру адаптації державної служби до стан-
дар  тів Євро пейського Союзу за телефоном 
278-36-44, або відві давши його сторінку в ме-
режі Інтернет за адресою: www.center.gov.ua. 

Процес політики 

Політика — це процес, за допомогою якого 
уряди трансформують своє політичне бачення у 
програми та дії задля проведення бажаних змін 
у реальному світі. 

(Професійне прийняття політичних рішень для ХХІ століття: 
доповідь групи з питань прийняття стратегічних 

та політичних рішень,
Велика Британія, 1999 рік).

Aналіз політики

Аналіз державної політики — процес і про-
цедури вироблення рекомендацій органам 
влади (замовникам аналізу) про найкращі 
серед можливих варіанти дій, що розв’язують 
суспільні проблеми, про оцінку результатів і 
наслідків цих дій. 

Складові елементи тренінгової 
програми з аналізу політики

  Процедура формування та координації полі-
тики: практика демократичного врядування.

  Визначення проблем і методи аналізу політики. 

  Формулювання цілей та результатів політики, 
побудова логічної матриці політики.

  Ідентифікація і вибір альтернативних шля хів 
роз в’язання проблем і впровадження по літики.

  Аналіз впливу урядових рішень на різні сфери 
суспільного життя та аналіз ризиків.

  Оцінка вартості урядового рішення.

  Проведення публічних консультацій та ефек-
тивні комунікації під час прийняття рішень.

  Планування впровадження та моніторинг 
реалізації політики.

 

 

 

 

 

 


