
 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРОГРАМА КУРСУ 
 

 Тема дня Проблемне питання 

День 
1 

Державна 
політика як 

предмет 
аналізу 

Що таке «державна політика» і з чого вона починається? 

Подвійне завдання державної політики: вирішення проблем та 
балансування інтересів. 

Особливості рішень державної політики. 

Планування, розробка та аналіз державної політики: різні ролі та 
завдання учасників процесу.  

Характеристики «хорошої політики» та недоліки чинної системи 
формування державної політики в Україні. 

Дні 
1-3 

Формулюванн
я проблеми 
політики та 

формування 
урядового 
«порядку 
денного» 

Проблемна ситуація & проблема як наріжний камінь державної 
політики. 

Опис проблеми державної політики: показники та методики. 

Структурування проблеми державної політики.  

Причини проблеми політики та методи їх аналізу. 

Пріоритезація проблем: фактори потрапляння проблеми до урядового 
«порядку денного». 

Дні 
4-5 

Аналіз 
заінтересован

их сторін 

Інтерес як предмет аналізу в державній політиці.  

Ідентифікація та класифікація заінтересованих сторін. 

Алгоритм аналізу заінтересованої сторони: досьє стейкхолдерів.  

Планування роботи із заінтересованими сторонами: форми участі та 
способи залучення. 

Консультації з заінтересованими сторонами та оформлення 
результатів їх проведення. 

Дні 
6-8 

Розробка 
політики 

Цілі: прагматичний та ідеологічний вимір державної політики. 

Вимоги до формулювання цілей політики: концепт SMART-цілей  

Інструменти політики – знаряддя урядового впливу. Набір 
інструментів політики. 

 



 

Прогнозування впливів у  державній політиці. Види та характеристики 
впливів. 

Аналіз обмежень, залежностей, ризиків та непевностей при розробці 
політики. 

Альтернативні варіанти державної політики - необхідність при виборі 
курсу політики.  

День 
9 

Вибір політики Роль критеріїв в оцінці та «фільтрації» альтернатив політики. 

Базовий набір: основні критерії оцінки альтернатив політики. 

Методи зіставлення альтернатив. 

Вибір оптимального варіанту державної політики. 

Тактики виробників політики. 

Дні 
10-11 

Моніторинг 
впровадження 
та оцінювання 

результатів 
політики 

Планування заходів реалізації політики. 

Відмінність між «оцінюванням» та «моніторингом» у державній       
політиці. 

Види моніторингу впровадження політики. 

Достатні й необхідні умови ефективного впровадження.  

Очікувані результати та непередбачувані наслідки політики. 

Оцінювання політики за відсутності чітких цілей. 

Різновиди оцінювання державної політики. 

Варіанти та підстави перегляду політики: продовження, коригування 
та припинення чинної політики. 

День 
12 

Документи 
державної 
політики 

Документи політики, аналітичні документи, нормативно-правові та 
адміністративні акти.  

«Зелені» та «Білі» книги в практиці врядування демократичних країн. 

«Концепція реалізації державної політики» та «Концепція державної 
цільової програми» як документи, що описують\формулюють політику.  

Звіт з оцінювання політики.  

Структурні та стилістичні особливості аналітичних документів.  

Типові помилки при написанні аналітичних документів.  


