
 

 

 

 

 

Навчальне практичне завдання  

«АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА» 
(рекомендації щодо структури і змісту) 

 

Навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 281 Пуб-

лічне управління та адміністрування передбачено виконання навчального 

практичного завдання «Аналітична записка». Його метою є оволодіння на-

вичками аналізу політики та підготовки аналітичного документа з рекоме-

ндаціями органу влади щодо вирішення конкретної суспільної проблеми. 

Нормативною базою аналітичної записки є зокрема: 

– аналіз регуляторного впливу, методику якого затверджено поста-

новою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (у реда-

кції від 15 березня 2016 року); 

– доповідна записка Кабінету Міністрів щодо реалізації державної 

політики (Політична пропозиція), форму якої наведено в додатку 9 до Рег-

ламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції від 01 лютого 

2019 року). 

Аналітична записка спрямована на вирішення конкретної суспільної 

проблеми, ґрунтується на процесі і містить всі етапи аналізу політики.  

Аналітична записка є колективною (до трьох осіб) працею і подаєть-

ся в друкованому вигляді.  

Назва записки співпадає з формулюванням проблеми, придатної для 

аналізу політики (див. пункт 1.1 структури), яку автори вибирають само-

стійно та узгоджують із викладачем. 

Обсяг аналітичної записки – до 30 тис. знаків без урахування пробі-

лів. У разі необхідності до основного тексту записки можна долучати до-

датки. 

На титульній сторінці має бути зазначено, які елементи аналітичної 

записки підготував кожний із виконавців. Можливе колективне виконання 

окремих розділів, проте кожним автором одноосібно має бути підготовле-

но не менше двох розділів. 

Титульна сторінка має бути підписана всіма виконавцями. 

1. Структура аналітичної записки 

Структуру навчального практичного завдання «Аналітична записка» 

наведено нижче. Наявність усіх пунктів структури (за винятком додатків) є 

обов’язковою. 
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Перша сторінка 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Факультет правничих наук 

Кафедра суспільного врядування 

 

 

Група _____, 20__/20__навч. рік 

 

__________________   І. Б. Прізвище 

__________________   І. Б. Прізвище 

__________________   І. Б. Прізвище 

 

 

Аналітична записка 

 

Як ________________________________________________________________ 
(формулювання проблеми) 

 

 

Анотація 

 

Замовник: (орган виконавчої чи представницької влади, що вирішуватиме проблему) 

 

Мета вирішення проблеми: (не повинна співпадати за змістом із формулюванням 

проблеми; має бути «зовнішньою» щодо проблеми; має бути одна, тобто не містити у 

формулюванні сполучних прислівників; має «підтримувати» суспільні цінності) 

 

Рекомендований варіант політики: (вибирають за рекомендаціями, наведеними нижче) 

 

Відхилені варіанти політики: (вибирають за рекомендаціями, наведеними нижче) 

 

 

Ця Аналітична записка – результат нашої власної роботи. Її було написано без свідомо-

го відтворення (частково або повністю) оприлюднених результатів інтелектуальної 

праці, створених іншими особами, без належного посилання на них. Ми даємо згоду на 

перевірку цієї Аналітичної записки на академічний плагіат та її безоплатне використан-

ня в повному обсязі або частково в навчальних цілях. 

 

__________________   І. Б. Прізвище 

__________________   І. Б. Прізвище 

__________________   І. Б. Прізвище 

 

 

 

Київ – 201__ 
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Подальші сторінки 

1.  Визначення проблеми, придатної для аналізу політики 

1.1. Формулювання проблеми 

1.2. Замовник аналізу 

1.3. Симптоми проблеми 

1.3.1. Опис симптомів 

1.3.2. Причинно-наслідкові зв’язки 

1.3.3. Доказова база 

1.4. Масштаби проблеми або її симптомів 

1.5. Новизна проблеми й нагальність її вирішення 

1.6. Законодавча та інституційна база реалізації чинної політики 

1.6.1. Законодавча база 

1.6.2. Інституційна база  

1.7. Чинники середовища, що формують контекст проблеми 

1.8. Корисний досвід 

2.  2.  Підстави для державного втручання 

3.  Консультації  

3.1. Організовані заінтересовані групи 

3.2. Заінтересовані органи влади  

3.3. Ставлення громадськості 

4.  Опис обмежень  

5.  Моделювання проблеми 

5.1. Мета вирішення проблеми 

5.2. Очікувані результати 

5.3. Перелік показників результативності  

5.4. Перелік цільових індикаторів 

6.  Формулювання варіантів політики 

6.1. Варіант 1: Збереження чинної політики 

6.1.1. Опис інструментів чинної політики 

6.1.2. Переваги збереження чинної політики  

6.1.3. Недоліки збереження чинної політики  

6.2. Варіант 2: (формулювання варіанта) 

6.2.1. Завдання й заходи з реалізації варіанта 

6.2.2. Потенційні переваги варіанта 

6.2.3. Потенційні недоліки варіанта 

… 

7.  Порівняння варіантів політики 

7.1. Методи порівняння варіантів політики 
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7.2. Порівняння варіантів політики 

Критерій порівняння 

Оцінка варіанта політики 

Збереження  

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Результативність     

Ефективність     

Справедливість     

Адміністративна здійсненність     

Політична здійсненність     

Сумарна оцінка:     

8.  Рекомендації й реалізація 

8.1. Рекомендований варіант політики 

8.2. Реалізація політики 

8.3. Створення підтримки рекомендованому варіанту  

8.3.1. Комунікативні цілі 

8.3.2. Ключові повідомлення 

8.3.3. Групи інтересів, на які вплине реалізація політики 

8.3.4. Методи та способи інформування 

8.3.5. Фінансове забезпечення 

8.4. Оцінювання реалізації 

8.4.1. Цілі оцінювання 

8.4.2. Організація оцінювання 

8.4.3. Проведення оцінювання 

8.3.4. Рекомендації щодо подальших дій 

Перелік посилань 

Додатки 

2. Рекомендації щодо виконання окремих розділів 

1. Визначення проблеми, придатної для аналізу політики 

1.1. Формулювання проблеми 

Проблема, придатна для аналізу політики, – це ситуація, що викли-

кає занепокоєння в суспільстві і потребує владного реагування. 

Проблемами, придатними для аналізу політики, не є: 

–  проблемні ситуації – об’єднують декілька проблем (кожна з яких потребує 

своїх інструкцій з вирішення) та/чи не має прямого вирішення (наприклад че-

рез нестачу ресурсів, у тому числі так званої «політичної волі»); 

– наукові проблеми – недостатньо конкретні, не орієнтовані на конкретного за-

мовника; 

–  політичні проблеми, які ставлять політичні аналітики для політичних сил, 

щоб завоювати прихильність виборців; 
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–  внутрішні проблеми органу державної влади (цілі її вирішення не є «зовніш-

німи») чи інститутів громадянського суспільства (не потребують владного ре-

аґування, перебувають поза функціями держави). 

Слухачі самостійно обирають проблему, придатну для аналізу політи-

ки, на основі власного практичного досвіду. Для аналізу може бути обрано 

одну з проблем, що є предметом дослідження в магістерській роботі. 

Щоб правильно вибрати проблему для аналізу політики, необхідно 

переконатися, що для неї можна розробити інструкцію з вирішення за ная-

вних у замовника ресурсів. 

Проблему, придатну для аналізу політики, формулюють одним ре-

ченням, яке має містити не більше 13 слів. 

Формулювання проблеми рекомендується розпочинати питальним 

словом «як» та дієсловом, що передбачає вплив, спрямований на отри-

мання конкретного результату. 

Рекомендовано Заборонено 

Зменшити (збільшити) 

Гарантувати 

Скасувати  

Запровадити 

Забезпечити (чим…) 

Охопити 

Скоротити (поширити) 

Побудувати (оновити) 

Надати 

Розробити 

Інформувати 

Обмежити (дозволити) 

Реформувати 

Удосконалювати 

Боротися  

Оптимізувати 

Активізувати 

Залучати (інвестиції) 

Розвивати 

Покращувати 

Посилювати 

Прискорювати темпи 

Задовольняти (зростаючі вимоги) 

Підвищувати (ефективність) 

Проблема для аналізу в більшості випадків має формулюватися в та-

кий спосіб, щоб підказати замовнику «що робити». Хоча можлива ситуа-

ція, коли замовнику потрібно відповісти на питання «як робити» (напри-

клад, коли є доручення замовнику від вищого органу влади або якісь інші 

зобов’язання, тобто «що робити» вже визначено). 

1.2. Замовник аналізу 

Замовник (клієнт) аналізу – це орган виконавчої влади (Кабінет Мі-

ністрів, міністерство, служба, інспекція, комітет, державна адміністрація 

тощо) чи місцевого самоврядування (мер міста, сільський голова, міська чи 

сільська рада тощо).  

У навчальних завданнях виконавці вибирають і проблему, і замовни-

ка, тоді як в реальній практиці аналізу політики замовник і його повнова-

ження є фіксованими. Аналізуючи відповідність повноважень замовника 

масштабам проблеми, зосереджують увагу на територіальному і галузе-

вому чинниках. 
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Наприклад, актуальним є визначення замовником розв’язання проблеми 

підтоплення земель у Херсонській області під час весняної повені Херсонського 

обласного управління водного господарства; фінансування ремонту дорожнього 

покриття в рекреаційній зоні «Затока – Кароліно-Бугаз» Одеської області 

Овідіопольської райдержадміністрації.  

А от вибір замовником Київської міської державної адміністрації для вирішення 

проблеми браку громадських убиралень у Шевченківському районі міста Києва 

потребує відповідей на питання: 1) чому проблема стосується лише 

Шевченківського, а не всіх районів столиці; 2) чому не вказано замовником  

Шевченківську райдержадміністрацію (якщо для проблеми встановлено 

територіальні межі). Можливо тому, що питання перебуває поза сферою 

повноважень цієї установи, чи, очевидно, вона самостійно не здатна вирішити 

проблему через брак ресурсів або неналежне виконання повноважень. 

У випадку вирішення проблеми утилізації сміття в селі Грибовичі (що 

адміністративно входить до складу Жовківського району Львівської області)  

та обрання замовником Львівської міської ради слід зазначити в тексті 

аналітичної записки, що сміття на територію села завозиться саме зі Львова,  

а сільська й районна влада не здатні вирішити цю проблему. 

Замовник вирішення проблеми може бути лише один, для якого ха-

рактерні: 

– інституційність (тобто замовником не може бути держава, насе-

лення, підприємці, споживачі тощо); 

– компетентність; 

– володіння всіма ресурсами (правовими, організаційними, фінансо-

вими, матеріальними, інформаційними, людськими, часовими тощо), необ-

хідними для вирішення проблеми1.  

Наприклад, якщо одним із заходів, спрямованих на вирішення проблеми,  

є ухвалення закону, замовником не може бути міністерство. Якщо потрібно 

виділити додаткові кошти з державного (не місцевого) бюджету,  

замовником не може бути міська рада. 

Замовник вирішення проблеми має бути заінтересованим: 

– фінансово (вирішення проблеми дозволить збільшити фінансуван-

ня інституції, яку він очолює); 

– матеріально (розв’язання проблеми дозволить замовникові отрима-

ти на баланс споруди, будівлі, устаткування тощо); 

– символічно (вирішення проблеми сприятиме заохоченню різного 

характеру; ігнорування проблеми, своєю чергою, може призвести до засто-

сування дисциплінарних стягнень; до люстрації тощо); 

– організаційно (замовник зможе створити нові чи підвищити статус 

підпорядкованих йому інституцій); 

                                                           

 
1 Зазвичай, замовник не має в своєму розпорядженні усіх необхідних ресурсів. З огляду на це, в 

навчальних цілях замовником вибирають орган влади, що володіє визначальною частиною ресурсів. 
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– інформаційно (замовник зможе одержати нову чи монополізувати 

наявну інформацію). 

З огляду на це, перед здійсненням подальших процедур доцільно відповісти на 

такі запитання: 

–  Чи входить розв’язання проблеми до компетенції замовника? 

–  Чи заінтересований замовник у вирішенні проблеми? 

–  Які вигоди (фінансові, матеріальні, інформаційні, організаційні, символічні – 

конкретизуйте) отримає замовник, розв’язавши проблему? 

–  Чи достатньо у замовника власних ресурсів для вирішення проблеми? 

1.3. Симптоми проблеми – ознаки, явища, процеси, що спостеріга-

ються у середовищі політики, та є наслідками проблеми. 

Наприклад, симптомами проблеми підтоплення певної території можуть бути 

затоплення підвалів, вимокання насаджень, заболочення ґрунтів, руйнування 

будівель; а проблеми перевантаженості метрополітену Києва в пікові години – 

збільшення кількості випадків травмування пасажирів і неможливість вагонів 

потяга вмістити всіх пасажирів, що перебувають на платформі. 

Не бажано вносити до переліку симптомів сформульованої проблеми 

всі негативні явища, наявні в суспільстві, аналізованій сфері, галузі, регіо-

ні, територіальній громаді.  

Наприклад, незадовільне поводження з твердими побутовими відходами 

у селі Грибовичі може призвести до появи неприємних запахів, забруднення вод 

і ґрунтів, підвищення рівня захворюваності населення. Проте зниження інтересу 

інвесторів до регіону та зростання соціальної напруги є наслідками наявності в 

регіоні інших проблем. Таким чином, згадані симптоми збережуться й після 

вирішення питання утилізації відходів, тоді як проблеми, що їх породжують, 

залишаться неідентифікованими, не потраплять до порядку денного влади. А 

отже, не будуть вирішеними.   

1.3.1. Опис симптомів 

Передбачає опис охопленої кожним симптомом території, сфери, га-

лузі, соціальної групи, частки населення, а також спроб їхнього усунення 

органами влади.  

Наприклад, описуючи симптом «зростання безробіття серед молоді», варто 

навести дані про кількість безробітних у міській і сільській місцевості, її 

динаміку, порівняти її для осіб із різним рівнем освіти, професією, зазначити, 

яка частка випускників не приступала до роботи після завершення освіти тощо. 

1.3.2. Причинно-наслідкові зв’язки 

Визначають причини, що призводять до прояву кожного симптому. 

Вони, зазвичай, і є проблемами, які слід вирішувати. 

Наприклад, причиною високого безробіття серед молоді можуть бути спад 

промислового виробництва, незадовільна якість освіти (якщо спостерігається 
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велика частка непрацевлаштованих випускників за конкретною спеціальністю).  

У деяких випадках доцільним буде поглиблений аналіз, який полягає 

у встановленні причин другого порядку. 

Наприклад, до спаду промислового виробництва може призвести погіршення 

кон’юнктури зовнішніх ринків або скорочення експорту до певних держав тощо. 

1.3.3. Доказова база 

Потребує відповідей на питання: 

– в який спосіб було виявлено симптоми проблеми; 

– які факти, з яких джерел було використано; 

– наскільки надійними є джерела інформації; 

– в який спосіб встановлені причинно-наслідкові зв'язки, чи викорис-

товувалися при цьому кількісні чи якісні методи. 

1.4. Масштаби проблеми та її симптомів – охоплені територія, сфе-

ра, галузь, соціальні групи, частка населення; час виникнення проблеми чи 

загострення її симптомів. 

Наприклад, якщо йдеться про проблему підтоплення земель у межах 

Житомирської області, можна вказати кількість підтоплених населених пунктів і 

будинків у них, площу вимоклих насаджень і заболочених ґрунтів, а також їхні 

частки в загальних обсягах, кількість і частку охопленого проблемою населення, 

види бізнесу, що безпосередньо потерпає від підтоплення. 

1.5. Новизна проблеми й нагальність її вирішення  

Визначають: 

– чи є проблема новою, передбаченою, повторюваною або такою, що 

виникла знову через непередбачені наслідки державного втручання; 

Проблема є повторюваною, якщо її симптоми виникають періодично або час від 

часу загострюються. 

– чому проблема потрапила (вперше чи повторно) до порядку денно-

го саме зараз; 

– наскільки терміново необхідно вирішити проблему; 

– якими можуть бути наслідки за збереження чинної політики та як-

що проблему не вдасться вирішити впродовж визначеного часу. 

1.6. Законодавча та інституційна база реалізації чинної політики – 

опис нормативно-правових актів, що стосуються проблеми, а також інсти-

туцій, які формують, реалізують, мають вплив на чинну політику. 

1.6.1. Законодавча база 

Подають перелік нормативно-правових актів, що визначають чинну 

політику щодо проблеми. За необхідності, описують зміст цих актів або 

наводять їхні фрагменти в додатках до основного тексту записки. 
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1.6.2. Інституційна база 

Зазначають: 

– які органи влади можуть вплинути на вирішення проблеми, в чому 

полягають їхні повноваження і як вони розподілені;  

– які органи влади (включно із замовником) займалися вирішенням 

проблеми раніше; 

– інструменти політики (класифікацію див. 8.2), за допомогою яких 

проблему намагалися вирішити раніше; 

– як і ким оцінювалися попередні спроби вирішення проблеми, чи 

були встановлені причини невдач; 

– що перешкоджає вирішенню проблеми зараз. 

Якщо є проблема, обов’язково мають бути чинники, що перешкоджають її 

вирішенню. Якщо їх не вдається визначити, формулювання проблеми необхідно 

уточнити. 

1.7. Чинники середовища, що формують контекст проблеми 

Наводять чинники зовнішнього середовища, що обумовлюють існу-

вання проблеми, перешкоджають чи сприяють її вирішенню. 

(Зовнішнім) середовищем називають цілісну сукупність зовнішніх щодо політи-

ки та взаємопов’язаних умов і структур, що формують умови, контекст вироб-

лення політики, опосередковано впливаючи на неї.  
Середовище є «зовнішнім» відносно конкретної системи прийняття рішень, як-

що його чинники перебувають поза повноваженнями (чи компетенцією) замов-

ника. Наприклад, якщо замовником є міністерство, то внутрішнім середовищем 

є його персонал, підпорядковані йому служби, інспекції, організації, суб’єкти 

господарювання, тоді як зовнішнім – інші міністерства та уряд в цілому; ситуа-

ція в державі та закордоном тощо. 

Виокремлюють такі складові середовища: 

– соціальне: звичаї, очікування, моделі поведінки, що їх встановлює 

суспільство; 

– фізичне (фундаментальне): клімат, природні ресурси; чисельність і 

динаміка населення, вікова структура; характеристики, що визначають 

спосіб життя; 

– економічне: економічна система, характер індустрії й торгівлі, від-

носна заможність чи бідність, рівень безробіття та економічного зростання; 

– політичне: внутрішнє – політичні система, культура, ідеологія; ін-

ститути громадянського суспільства; групи спеціальних інтересів; зовніш-

нє – міжнародні організації, угоди, становище, безпека. 

1.8. Корисний досвід 

У цьому пункті наводять приклади успішного (провального) вирі-

шення аналогічної проблеми в інших державах (США, Канаді, державах-

членах ЄС), іншими замовниками (якщо такі відомі), зазначаючи, чи можна 
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використати відповідний досвід в аналізованій ситуації (з урахуванням 

відмінностей в обставинах, часі, середовищі). 

2. Підстави для державного втручання 

У цьому розділі: 

– встановлюють, які неспроможності ринку обумовлюють необхід-

ність втручання (в тому числі з огляду на соціальні, моральні, політичні 

чинники)2; 

Неспроможність (відмова, вада) ринку – ситуація, коли нерегульований ринок 

не може спрацювати ефективно3. Державне втручання компенсує (усуває чи по-

слаблює) неспроможність (небажання) ринку виробляти ту кількість благ і тієї 

структури, яка найповніше відображала б обсяг і структуру суспільних потреб. 

Ефективність окремого ринку означає забезпечення кожному з учасників 

(виробникам і споживачам) можливості приймати ефективні для себе рішення 

(які максимізують його чисту вигоду за інших рівних умов), при цьому рішення 

всіх учасників збалансовані щодо цін та обсягів, що виключає дефіцити і 

нереалізовані залишки продукції; це можливо лише за умов досконалої 

конкуренції та абсолютної поінформованості. 

– наводять можливі наслідки невтручання держави (наприклад, втра-

ти через неефективне функціонування ринку, поглиблення бідності, зрос-

тання соціального невдоволення тощо); 

– визначають інструменти політики, які можна рекомендувати для 

усунення кожної неспроможності ринку (наприклад, для подолання нега-

тивного впливу паління на оточуючих – підвищення акцизного податку на 

тютюнові вироби, пропаганда здорового способу життя тощо). 

Усі неспроможності ринку можуть мати національний, місцевий (на 

рівні територіальних громад) і глобальний (на рівні окремих регіонів чи 

світу загалом) виміри. 

Неспроможності ринку можуть бути обумовлені:  

А. Неефективністю виробництва й розподілу (productive and 

allocative inefficiency). Якщо кількість ресурсів є обмеженою, ринки мо-

жуть не виробляти й не розподіляти їх найбільш ефективним чином. 

Б. Недосконалою конкуренцією4, зловживанням монопольною вла-

дою (monopoly power). Наявність штучної монополії може обмежити мож-

ливість ринку ефективно функціонувати. Якщо ринок є недостатньо кон-

курентним, він не спроможний ефективно розподіляти ресурси, формуючи 

економіку, що відображає наявну в суспільстві структуру потреб. 

                                                           

 
2 Відповідних підстав може бути декілька. 
3 Окрім неспроможності (відмови) ринку, може мати місце і ситуація відмови держави, напри-

клад, за відсутності чітких критеріїв установлення відмови ринку чи оцінювання політики. Відповідні 

обмеження описують у розділі 4 записки. 
4 Здатність окремих учасників ринку впливати на ціни, тим самим порушуючи баланс інтересів. 

http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Monopoly_power.html
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В. Відсутністю ринку (missing markets). Ринки можуть не формува-

тися за наявності природної монополії або потреби в суспільних благах. 

Суспільні блага можуть споживатися багатьма особами одночасно, незалежно 

від того, спроможний чи не спроможний їх оплатити кожен із споживачів 

окремо. Скористатися вигодами від благ індивідуального споживання можна, 

придбавши товар, вигоди ж від суспільних благ доступні вже тому, 

що їх вироблено. Прикладами суспільних благ є національна оборона, державне 

управління, забезпечення правопорядку, захист довкілля, освітлення і 

забезпечення належного санітарного стану вулиць тощо.  

Чисті суспільні блага доступні  усім споживачам, для них характерно 

відсутність як виключення, так і суперництва (дотримання та захист політичних 

свобод і прав людини, забезпечення правопорядку, стабільності й суспільного 

спокою в державі, гарантування національної безпеки). 

При цьому державне втручання може набувати таких форм: 

– виробництво благ підприємствами державного сектору; 

– надання субсидій приватним підприємцям для виробництва благ; 

– адміністративне обмеження доступу до використання благ. 

Загальнодоступні змішані блага поширюються на всіх споживачів за наявності 

суперництва за право їх виробляти (ті, що виробляють при використанні не 

створених людською працею природних ресурсів (землі, ліси, повітря, рибні 

угіддя, фауна тощо; або ж ті, суспільна корисність яких значно вища від 

індивідуальної, і за умов їх доступності (безоплатність, низькі ціни тощо) 

споживачі виявляють надмірну схильність до їхнього споживання). 

Платні змішані блага передбачають можливість обмеження у доступі до них 

споживачів, але за умови   відсутності  конкуренції  за право їх виробляти 

(бібліотеки, музеї, кабельне та супутникове телебачення, автомагістралі, 

повітряні шляхи сполучення, трубопроводи, водопостачання, зв’язок, пошта 

тощо). Виробництво цих благ зазвичай пов’язане з природними монополіями – 

станом товарного ринку, за якого задоволення попиту на ньому є більш 

ефективним за відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 

виробництва (у зв’язку з суттєвим зменшенням витрат виробництва на одиницю 

товару зі зростанням обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються 

суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні 

іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому ринку менше 

залежить від зміни цін на ці товари (послуги), аніж попит на інші товари 

(послуги)5. 

Регулювання виробництва й розподілу загальнодоступних благ здій-

снюють: 

– надаючи виключні права на використання ресурсів для виробницт-

ва благ, що за своїм змістом означає підтримку неприродної монополії; 

                                                           

 
5 Про природні монополії [Електронний ресурс] : Закон України від 20 квіт. 2000 р. № 1682-III / 

Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14. – Ст. 1, ч. 1.  

http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Missing_markets.html


 

12 

– запроваджуючи адміністративні бар’єри для входження на відпо-

відний ринок (шляхом ліцензування, квотування, надмірного оподатку-

вання тощо). 

Г. Неповнотою ринку (incomplete markets). Ринки можуть не вироб-

ляти достатньо послуг, наприклад, у галузях освіти та охорони здоров’я. 

Д. Виробництвом і розподілом товарів (послуг), що наносять 

шкоду (demerit goods). Ринки тютюнової та алкогольної продукції (перео-

цінені ринки) можуть працювати неефективно, оскільки пропоновані на 

них товари є менш цінними, аніж уважають споживачі. 

Е. Негативними зовнішніми ефектами (negative externalities). 

Споживачі й виробники, переслідуючи власні інтереси, можуть не брати до 

уваги наслідки своїх дій щодо третіх сторін, які від них потерпатимуть. 

Виявом негативних екстерналій є перекладання своїх витрат на інших без 

надання компенсації. Наприклад, заощаджуючи на очисних спорудах, виробник 

зменшує свої затрати, робить свої товари доступними (дешевими) 

і конкурентоспроможними. Водночас він перекладає заощаджені ним затрати 

на інших суб’єктів, змушуючи їх витрачати кошти на усунення причин 

забруднення навколишнього середовища. 

Держава може впливати на негативні екстерналії, встановлюючи об-

меження й запроваджуючи санкції (податки, що використовують для усу-

нення негативних ефектів, додаткова плата, позбавлення права виробляти 

певні товари тощо) або стимулюючи виробників благ, тобто запроваджую-

чи систему винагород. 

Ж. Неврегульованими правами власності (property rights). У бага-

тьох випадках права власності на певні ресурси не можуть бути легко роз-

поділені. Неврегульованість права власності може обмежувати здатність 

ринків ефективно функціонувати. 

И. Асиметричним розподілом, браком, недостовірністю інформа-

ції (information failure).  

Асиметрія інформації – нерівний доступ до інформації про суттєві 

характеристики благ у виробників (продавців) і споживачів (покупців): 

друга сторона є гірше поінформованою, причому на ринках продукції 

кінцевого споживання це – домогосподарства, а на ресурсних ринках – компанії. 

Через асиметрію інформації окремі учасники приймають неефективні рішення. 

Якщо взяти до уваги загальні чинники ризиків і невизначеностей, це питання 

стосується всіх економічних агентів. 

Загострення асиметричності (спотворення) інформації зумовлює ту 

чи іншу неспроможність ринку, що відображається в кризових явищах. 

Кризові ситуації, своєю чергою, провокують посткризову інформаційну 

асиметрію, що створює ризики і загрози виникнення нової кризи чи повто-

рення попередньої. 

http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Incomplete_markets.html
http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Incomplete_markets.html
http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Information_failure.html
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Роль держави у цьому аспекті полягає в тому, що вона може зо-

бов’язувати надавати певну інформацію про суттєві характеристики благ, 

що пропонуються на ринку. Така інформація має поширюватися безкош-

товно або споживачі оплачують лише її транслювання. 

К. Нестабільність ринків (unstable markets). Валютні, фондові, кре-

дитні, сільськогосподарські ринки можуть потребувати державного втру-

чання через неможливість установлення на них стабільної рівноваги. 

Л. Нерівність (inequality). Ринки можуть не обмежувати розрив у 

доходах (income gap), і винагороди від ринкових операцій отримуватиме 

надто обмежене коло людей. 

Додатковими підставами для державного втручання може бу-

ти також неспроможність ринку з огляду на: 

– соціальні чинники – ситуації, які виникають внаслідок того, що 

ринок не здатний забезпечити справедливий розподіл благ і доходів у сус-

пільстві (хоча розуміння справедливості не є універсальним для всіх країн і 

змінюється з часом); 

– моральні чинники – умовна назва ситуацій, що ґрунтуються на ін-

ституціональному аналізі формальних і неформальних норм, у визначенос-

ті бажаності чи небажаності (аж до повної заборони) споживання окремих 

благ, зважаючи на суспільні інтереси (на відміну від індивідуального став-

лення споживачів до таких благ); 

– політичні чинники – потреба в інституційному облаштуванні рин-

ків правилами гри (закріплених у «джентльменських угодах» чи правових 

нормах, що визначаються в рамках політичного процесу) та існування різ-

них цілей державної політики, що чинна влада вносить до порядку денного 

також у рамках політичного процесу. Ще одним виявом політичної не-

спроможності є нездатність саморегульованого ринку забезпечити інтереси 

різних політичних груп6. 

3. Консультації 

У цьому розділі аналізують стейкхолдерів – групи інтересів, яких 

стосується проблема, і хто має важелі впливу для її вирішення чи поглиб-

лення.  

Під групами інтересів розуміють: 

–  незалежні від держави або політичних партій організації, що прагнуть впли-

вати на державну політику; 

–  формальні організації, які прагнуть вплинути на демократичний процес полі-

тики; 

–  переважно добровільні об’єднання людей, пристосовані чи спеціально ство-

рені для вираження і відстоювання своїх владно-значущих інтересів у відно-
                                                           

 
6 Ці ситуації є неоднозначними з огляду на ефективність і справедливість, адже можуть існувати 

як політичні інтереси меншин (наприклад, національних), так і «політичні апетити» олігархічних груп, 

які прагнуть встановлювати правила гри на ринку під себе. 

http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Unstable_markets.html
http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Unequal_distribution_of_income.html
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синах із державою, а також іншими політичними інститутами; 

–  добровільні організації, створені для вираження і представлення інтересів 

людей, які до них входять, у взаєминах з іншими групами і політичними ін-

ститутами; 

–  інституйовані об’єднання, які мають спільний інтерес у процесі політики. 

Прикладом є групи бізнес-інтересів, лобістські групи підприємців; політичні 

партії і рухи (наприклад, «зелені», з позицією яких потрібно рахуватися під 

час реалізації більшості інвестиційних проектів, що впливають на навколиш-

нє середовище).  

Зауважимо, що під час підготовки рекомендації щодо вирішення 

проблеми не можна консультуватися із замовником її вирішення. Тому ви-

браний замовник не може бути стейкхолдером.  

Зазвичай, виокремлюють стейкхолдерів, що є об’єктами безпосеред-

нього впливу політики, й тих, що не відчуватимуть такого впливу, проте 

здатні вплинути на вирішення чи поглиблення проблеми.  

Для ґрунтовного аналізу стейкхолдерів можна поділити на шість груп: 

– цільова група; 

– група непрямого впливу; 

– група потенційного впливу; 

– група з вагомим авторитетом; 

– експерти; 

– групи, що виявляють інтерес. 

Стейкхолдерами, з якими необхідно консультуватися, не вважають 

«опозицію», «державу» або неорганізовані групи населення (яких виокре-

млюють лише за певними ознаками: територією проживання, віком, стат-

тю, соціальним чи майновим статусом, сферою спільних інтересів, як-то 

пенсіонери, громадські активісти, батьки, науковці, бізнесмени). Ставлен-

ня цих груп до проблеми враховують у пункті 3.3. 

Не можна консультуватися з усіма громадськими організаціями, усіма органами 

місцевого самоврядування – для цього не вистачить ресурсів, насамперед часу. 

Якщо є проблема, обов’язково мають бути стейкхолдери, заінте-

ресовані в збереженні чинної політики, у тому числі латентні (прихова-

ні). У разі відсутності таких заінтересованих сторін формулювання про-

блеми потрібно уточнити. 

Результати аналізу зручно подавати у вигляді таблиці. 

Перед її заповненням необхідно відповісти на такі запитання: 

–  Хто одержить користь від реалізації політики? 

–  На кого змінення політики може вплинути негативно? 

–  Хто є прихильником зміни політики?  

–  Хто виступатиме проти зміни політики? 
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Стейкхолдер Заінтересованість Значимість Впливовість Можлива роль 

Цільова група 

1.      

2.     

…     

Група непрямого впливу 

1.      

2.     

…     

Група потенційного впливу 

1.      

2.     

…     

Група з вагомим авторитетом 

1.      

2.     

…     

Експерти 

1.      

2.     

…     

Групи, що виявляють інтерес 

1.      

2.     

…     

Заінтересованість, впливовість, значимість стейкхолдерів оцінюють за шкалою 

від 0 до 4, де 0 – відповідь «невідомо».  

Ступінь заінтересованості: дуже заінтересований; скоріше заінтересований, ніж 

ні; незаінтересований; опонент.  

Ступінь значимості: дуже значущий; найімовірніше значущий; скоріше 

незначущий; незначущий.  

Рівень впливовості: дуже впливовий; скоріше впливовий, ніж ні; найімовірніше 

невпливовий; зовсім невпливовий. Ураховують: 

–  повноваження і статус (політичний, соціальний, економічний); 

–  рівень організованості; 

–  ресурси, які стейкхолдер зможе мобілізувати;  

–  рівень неофіційного впливу; 

–  відносини з іншими стейкхолдерами.  

3.1. Організовані заінтересовані групи – групи інтересів, що перебу-

вають поза державним/комунальним сектором. 

У цьому пункті складають такі переліки: 

– стейкхолдери, на яких змінення чинної політики вплине позитивно 

(допоможе реалізувати інтерес, надасть ресурси, створить можливості) чи 

негативно (ускладнить реалізацію інтересу, зменшить ресурси, створить 
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перешкоди). При цьому конкретизують ефект для кожного зі стейкхолде-

рів та оцінюють тривалість позитивного чи негативного впливу; 

– інститути громадянського суспільства, в статутах, проектах і гаслах 

яких задекларовано змінення/збереження чинної політики; яким необхідно 

надати право і можливість здійснити громадську експертизу; які братимуть 

участь у зміненні/збереженні чинної політики (через вплив, тиск, контроль, 

оцінку); 

– стейкхолдери, з якими необхідно провести безпосередні, опосеред-

ковані, електронні консультації; громадські обговорення. 

У пункті 3.1 мають згадуватися лише організовані групи, тобто: профспілки, 

а не робітники; громадські організації ветеранів, а не ветерани; молодіжні 

організації, а не молодь тощо. Про населення, підприємців, громадян України, 

яких зачіпає проблема, варто згадувати в пункті 1.4 (масштаби проблеми) та/чи 

в пункті 3.3 (ставлення громадськості). 

3.2. Заінтересовані органи влади – центральні та/чи місцеві органи 

влади, структури державного сектору, з якими організується консульту-

вання щодо можливих варіантів вирішення проблеми.  

У пункті 3.2 не згадують замовника політики та/чи підлеглі йому інституції. 

Нелогічно також згадувати як окремі заінтересовані органи влади, наприклад, 

структурні підрозділи міністерства, підпорядковані йому служби, інспекції, 

організації. 

У структурі учасників політики заінтересованими є органи влади, з 

якими мають бути узгоджені певні питання, що стосуються процесу полі-

тики. Коло таких органів визначається нормативними документами або 

експертним шляхом, із урахуванням доцільності. Виокремлюючи цих уча-

сників політики, слід звертати увагу, що саме може викликати стурбова-

ність у цих органах влади, у чому це знайде своє відображення, яку роль 

відіграють заінтересовані органи в поточній політиці та які саме питання 

потребують узгодження з їхніми представниками. 

3.3. Ставлення громадськості  

У цьому пункті описують: 

– відомі виконавцям результати вивчення громадської думки (на-

строїв населення) щодо вирішуваної проблеми; 

Якщо опитування щодо проблеми не проводилися, не слід підміняти їх 

власною думкою, навіть якщо відповідь, на перший погляд, є очевидною. 

– вплив збереження чинної політики на неорганізовані групи насе-

лення та їхню можливу реакцію; 

– інструменти впливу на ці групи та залучення їхніх представників 

до вирішення проблеми. 
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4. Опис обмежень 

У цьому розділі наводять і стисло обґрунтовують: 

– який обсяг і яких саме ресурсів політики необхідно виділити для 

вирішення проблеми; 

Ресурси політики (inputs) – затрати, необхідні для її вироблення. Наділення 

учасників політики різними ресурсами, їхнє застосування, поєднання, заміна 

одних іншими відчутно впливають на процес, результати і наслідки політики. 

Відносний вплив різних ресурсів може змінюватися від однієї політики до іншої.  

– скільки і яких саме ресурсів може не вистачити; якими можуть бу-

ти джерела покриття нестачі; 

– ризики державного втручання, обумовлені ситуаціями неспромож-

ності влади. 

Неспроможність влади – нездатність державних інституцій вирішувати 

проблеми, що породжуються ситуаціями неспроможності ринку, і досягати 

декларованих цілей державного втручання. Неспроможність влади виникає 

через наявність мотиву раціональної поведінки (намагання максимізувати 

власну вигоду в будь-якій ситуації) в індивідів, які працюють у владних 

структурах.  

Причинами неспроможності влади можуть бути:  

– недостатня поінформованість (асиметрія інформації, див. розділ 2; 

ризики, невизначеності);  

– обмежений контроль влади над реакцією приватного сектору на ре-

гуляторні рішення;  

– обмежені можливості суспільства щодо контролю над владними 

структурами;  

– недосконалість політичних процесів (коли ухвалюються неефекти-

вні та/чи неприйнятні для суспільства владні рішення);  

– недостатня компетентність політиків і державних службовців; 

– нерозвиненість державних інститутів та інститутів громадянського 

суспільства. 

Описуючи обмеження, застосовують таку класифікацію ресурсів 

політики: 

– правовий – нормативно обґрунтовує політико-адміністративні про-

грами, організовує як зміст (визначення завдань і правил поведінки груп 

інтересів), так і вибір інших ресурсів (фінансових, людських, силових, ор-

ганізаційних); 

– фінансовий (монетарний) – дозволяє виплачувати заробітну плату 

службовцям, закуповувати послуги та оплачувати житлово-комунальні 

тощо. Традиційно залучається шляхом прийняття та реалізації державних, 

регіональних і місцевих цільових програм або застосуванням пільгових фі-

нансових режимів до окремих груп спеціальних інтересів; 
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– майновий – охоплює всі матеріальні засоби, що є в розпорядженні 

учасників політики та груп спеціальних інтересів, а також усі засоби підт-

римки зовнішнього зв’язку між ними (системи індивідуальної й колектив-

ної телекомунікації та адміністративні будівлі); 

– людський – визначається здатністю прийому на роботу і підготов-

кою кадрів; 

– інформаційний (когнітивний) – здатність до сприйняття і опрацю-

вання зовнішньої інформації; 

– організаційний (координаційний) – здатність учасників політики 

взаємодіяти з політико-адміністративними структурами і виробляти спіль-

ні уявлення про таку діяльність; 

– примусу (силовий) – має застережний і каральний вплив; 

– більшості – можливість ухвалення політики парламентською біль-

шістю або безпосередньо громадянами. Творці політики, які користуються 

підтримкою більшості, можуть тимчасово (наприклад, під час формулю-

вання політики) обійтися без правового (відсутність законодавчої бази) чи 

інформаційного ресурсу (переконання замість попереднього дослідження 

проблеми), ресурсу часу (здійснюючи директивні втручання) чи довіри 

(нехтування думкою окремих груп спеціальних інтересів); 

– довіри – здатність учасника політики до одержання і надання підт-

римки. Визначає цілі й правила гри, але не формалізує умови розроблення 

рішень та їхню конкретну суть; 

– часу – основний предмет конфліктів під час реалізації нової полі-

тики (кризові ситуації, зокрема сезонні, перехідні періоди, мораторії то-

що). Типовими підходами в управлінні часом є постановка пріоритетів, 

розподіл великих за обсягом завдань на окремі дії та делегування їх вико-

нання іншим. До управління часом належать також вплив на мотивацію і 

контроль результатів.  

Описуючи обмеження, застосовують таку класифікацію ситуацій 

неспроможності влади: 

– недостатня поінформованість (інформаційна асиметрія) – часто ор-

ган влади вчасно не володіє усією необхідною для прийняття найкращих 

рішень інформацією. У разі часової обмеженості отримати усю потрібну 

інформацію технічно неможливо. До того ж, існують групи інтересів, не 

зацікавлені у наданні органу влади повної і достовірної інформації; 

– нездатність державних структур повністю передбачити наслідки 

прийнятих рішень (хоча аналіз витрат і вигод може зменшити кількість по-

хибок); 

– обмежені можливості суспільства щодо контролю над органами 

влади, що може призвести до надмірного зростання управлінського апара-

ту, збільшення видатків на його утримання і втрат в ефективності; 
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– недосконалість політичного процесу, зокрема під час підготовки 

владних (державно-політичних) рішень, адже над їх виробленням та ухва-

ленням працює обмежене коло осіб;  

– рентоорієнтована поведінка суб’єктів політики, лобіювання влад-

них рішень групами спеціальних інтересів, взаємна підтримка політиками 

один одного (хоча ці недосконалості є природними наслідками функціону-

вання політичних інститутів у демократичному суспільстві). 

5. Моделювання проблеми 

5.1. Мета вирішення проблеми: 

– не повинна співпадати за змістом із формулюванням проблеми; 

– має бути одна, тобто не містити у формулюванні сполучних при-

слівників;  

– має бути «зовнішньою» щодо проблеми: буде помилкою обрати як 

ціль політики вирішення проблеми, що породжує цю політику; 

– має «підтримувати» суспільні цінності (більшість із них сформу-

льовані в Конституції України у вигляді прав і свобод громадян).  

Щоб точно сформулювати ціль, варто відповісти на питання: «Навіщо 

вирішувати проблему?» 

5.2. Очікувані результати – опис ситуації, що складається після ви-

рішення проблеми і досягнення цілі політики (прогноз).  

Наприклад, перелік подій, що відбудуться, характеристики бажаного стану 

суспільства, регіону, галузі, об’єкта тощо, на які спрямовані інструменти 

вирішення проблеми. 

Виокремлюють: 

– конкретні продукти політики; 

– конкретні коротко-, середньо- й віддалені результати політики; 

– імовірні бажані й небажані наслідки політики. 

5.3. Перелік показників результативності  

Кожному очікуваному результату має відповідати свій кількісно ви-

мірюваний чи якісний показник результативності (або система показників).  

Наприклад, для очікуваного результату «Скорочення безробіття» таким 

показником є «Рівень безробіття». Результату «Відновлення нормативного стану 

доріг» може відповідати декілька показників: 1) кількість ДТП на 100 км доріг 

протягом року; 2) пропускна спроможність дороги – кількість транспортних 

засобів, що пройшли контрольну точку на трасі в середньому за добу протягом 

року). 

Зазвичай, можна виміряти:  

– наявність продукту; 

– тип доступу до продукту; 
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– рівень використання продукту; 

– охоплення діяльністю; 

– відповідність та якість змін; 

– зусилля, витрачені для досягнення змін. 

5.4. Перелік цільових індикаторів (критеріїв досягнення цілей) 

Кожному показнику результативності відповідає один чи декілька 

індикаторів, що визначають стан, який вважається достатнім для визнання 

проблеми вирішеною.  

Наприклад, очікуваному результату «Скорочення безробіття» і показнику 

«Рівень безробіття» можуть відповідати індикатори «До 1 січня 2020 року 

збільшити зайнятість населення на 10 % порівняно з 1 січня 2015 року» або  

«До 1 січня 2020 року скоротити рівень безробіття, що визначається за 

методологією МОТ, до 5 %». 

При цьому слід звернути увагу, що відносні індикатори потребують 

обов’язкової бази для порівняння. 

Під час формулювання цільових індикаторів орієнтуються на прин-

ципи SMART: 

– specific – конкретність;  

– measurable – вимірюваність (зазвичай кількісна); 

– area-bound – узгодженість з іншими індикаторами; 

– realistic – досяжність (наявність ресурсів для реалізації); 

– time-bound – визначеність у часі. 

6. Формулювання варіантів політики 

Варіанти політики – це взаємовиключні та рівноцінні способи ви-

рішення проблеми. З огляду на це, вони не можуть бути «пунктами плану».  

Сформулювавши варіанти політики, треба перевірити, чи можна їх реалізувати 

одночасно. Якщо так, варіанти сформульовані неправильно. 

Варіантів має бути 3…7 (серед них перший та обов’язковий – «Збе-

реження чинної політики»). Не можна розглядати лише два варіанти (ро-

бити – не робити). Враховуючи складність аналізу, у навчальних цілях 

обмежуються формулюванням трьох-чотирьох із них.  

Під час формулювання варіантів політики доцільно відповісти на запитання:  

–  на що націлено зміни й кому вони потрібні; 

–  яким буде напрям і масштаб змін; 

–  упродовж якого часу вони відбудуться; 

–  хто опирається вирішенню проблеми і чому; як подолати цей опір (див. 3.1); 

–  які ресурси (прогнозне визначення) потрібні для вирішення проблеми (див. 4); 

–  які рекомендації слід надати замовнику (що, чому і як робити?); 

–  як реалізовувати політику (організація чи структура, що впроваджуватиме; 

спосіб надання послуг; інструменти, що використовуватимуться); 
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–  як вимірювати зміни; 

–  якими мають бути результати. 

При формулюванні кожної альтернативи не варто забувати про: 

– конкретність, вимірюваність, досяжність. «Вжиття заходів....» – 

яких? «Посилення відповідальності...» – як? якої? наскільки? Не варто 

«приховувати» від замовника зміст пропозицій; 

– ресурси, наявні в замовника. Міністерство не може ухвалити закон, 

воно може бути лише розробником його проекту. При цьому жодних гара-

нтій, що цей законопроект буде розглянуто на засіданні Уряду, а потім ух-

валено Верховною Радою. Міністерство не може запровадити новий пода-

ток з огляду на ті ж причини; 

– те, що розроблення, ухвалення чи скасування державної цільової 

програми, концепції, закону, наказу – це заходи, а не варіанти політики. 

Під час розроблення варіантів політики буде доречним сформулювати і записати 

на аркуші паперу проблему для вирішення. Якщо проблемою є «Як зменшити 

аварійність на автошляху Київ – Одеса», то «Оновити дорожнє покриття» – 

лише один із варіантів. Іншими (і дешевшими) можуть бути «Обмеження 

швидкості до...», «Заборона руху вночі та за несприятливих погодних умов» і 

«Кваліфікування створення аварійної ситуації як тяжкого кримінального 

злочину» тощо.  

Аналіз збереження чинної політики має містити:  

– опис інструментів чинної політики; 

– переваги збереження чинної політики – одержані результати (або 

вигоди – грошова оцінка); 

– недоліки збереження чинної політики – затрати ресурсів на збере-

ження чинної політики (чи витрати – грошова оцінка). 

Аналіз інших варіантів політики має містити:  

– перелік завдань і заходів із його реалізації; 

– потенційні переваги – оцінка результатів реалізації політики (або 

вигід – грошова оцінка); 

– потенційні недоліки – оцінка затрат ресурсів на реалізацію політи-

ки (чи витрат – грошова оцінка). 

Бажано, щоб наведені переваги і недоліки були кількісно вимірюва-

ними або описувались якісними показниками. 

Переліки переваг і недоліків повинні містити достатньо інформації, 

щоб на її підставі можна було б оцінити кожний із варіантів політики за 

п’ятьма універсальними критеріями: 

– результативність (effectiveness) – міра досягнення проголошених 

цілей; показує, наскільки результати відповідають очікуваним; 

Наприклад, програма профілактики захворювання на СНІД виходить із 

соціальних цінностей і має за мету зменшення випадків захворювання. Програма 

могла включати завдання – скоротити кількість випадків, скажімо, на 50 %. 
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Якщо через рік вдалося досягти скорочення на 45 %, програму можна вважати 

результативною, а якщо на 10 % – мабуть, ні (але ще треба довести, що 

скорочення – це результат цієї програми, а не вплив інших чинників).  

– ефективність (efficiency) – співвідношення між затратами й ре-

зультатами (інколи – продуктами, інколи – наслідками). Вимірюють у на-

туральних (наприклад, продуктивність праці) й вартісних показниках (як-

що можна дати грошову оцінку всім затратам і результатам); 

– справедливість. Дозволяє врахувати перерозподільні ефекти – не-

пропорційний вплив заходів політики на різні групи населення, які можуть 

аналізуватися за ознаками громадянства, місця проживання, рівнем дохо-

дів, соціальною чи національною приналежністю, віком, статтю тощо; 

Визначають такі типи справедливості:  

–  горизонтальна: однакове ставлення до членів суспільства з однаковим 

статусом (скажімо, підвищення тарифів на електроенергію);  

–  вертикальна: розподіл товарів і послуг між групами з неоднаковим статусом 

(наприклад, підтримка житлового будівництва в сільській місцевості, що не 

охоплює жителів міст, але може фінансуватися з бюджету, тобто фактично за 

рахунок всіх платників податків);  

–  часова: вплив на долі (інтереси) майбутніх поколінь (наприклад, збільшення 

державного боргу для фінансування реалізації поточних завдань 

інвестиційної політики). 

– політична здійсненність. Передбачає врахування: відповідності 

пріоритетним завданням органів влади (наприклад, програмі дій уряду); 

ставлення громадськості до пропонованих заходів; ставлення груп інтере-

сів (зокрема, представлених у парламенті, якщо потрібне парламентське 

схвалення заходів політики); відповідальність за ухвалення рішення (хто 

чи які органи прийматимуть рішення і протягом якого терміну).  

– адміністративна здійсненність.  

Щоб оцінити адміністративну здійсненність, варто відповісти на такі запитання: 
–  чи можна реалізувати пропонований варіант політики за наявних політичних, 

соціальних та адміністративних умов? 
–  чи достатньо персоналу відповідної кваліфікації для його реалізації і чи 

заінтересований він у співпраці? 
–  чи достатньо ресурсів і, якщо ні, чи відомо, де їх мобілізувати? 
–  чи можна все зробити вчасно? 
–  чи існує відповідна нормативна база і чи потрібне прийняття нових 

нормативно-правових актів? 

7. Порівняння варіантів політики 

7.1. Методи порівняння варіантів політики 

У цьому пункті стисло пояснюють, як визначатимуться оцінки за 

кожним із п’яти наведених вище універсальних критеріїв порівняння варі-
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антів політики та які чинники враховуватимуться (ці чинники варто враху-

вати, описуючи переваги і недоліки варіантів у розділі 6).  

Порівняння можна здійснювати в такий спосіб7: 

– результативність: 

Критерій оцінювання 

Оцінка варіанта політики 

Збереження 

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Імовірність досягнення мети     

Тривалість досягнення мети     

Кількість…     

…     

Сумарна оцінка:     

– ефективність: 

Об’єкт впливу 

Якісний опис варіанта політики 

Збереження 

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

вигоди витрати вигоди витрати вигоди витрати вигоди витрати 

Держава         

Бізнес         

Громадяни         

Рейтинг:     

– справедливість: 

Ознака8 

Нерівність у розподілі вигід/витрат порівняно  

зі збереженням чинної політики9 

Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Наявність громадянства    

Місце проживання    

Рівень доходів    

Вік    

Стать    

…    

Сумарна оцінка:    

– політична здійсненність: 

Критерій оцінювання 

Якісний опис варіанта політики 

Збереження 

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Відповідність пріоритетним 

завданням уряду 
    

Імовірність  

політичної підтримки 
    

                                                           

 
7 Наведеною формою таблиці передбачено чотири наявних варіанта (яких може бути 3…5). 
8 У цьому стовпчику наводять ознаки, самостійно виокремлені для проблеми, що аналізується. 
9 "+" – збільшення, "–" – зменшення, "0" – незмінність. 
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Критерій оцінювання 

Якісний опис варіанта політики 

Збереження 

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Ставлення громадськості     

Ставлення впливових  

груп інтересів 
    

Відповідальність за рішення     

…     

Рейтинг:     

– адміністративна здійсненність: 

Критерій оцінювання 

Якісний опис варіанта політики 

Збереження 

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Наявність нормативно-

правової бази 
    

Імовірність реалізації за чин-

них адміністративних умов 
    

Достатність фінансових  

ресурсів 
    

Інтерес службовців     

…     

Рейтинг:     

7.2. Порівняння варіантів політики 

Результати відображають у таблиці: рядки – критерії, стовпчики – 

варіанти, у клітинках – оцінки варіанта за відповідним критерієм.  

 

Критерій порівняння 

Оцінка варіанта політики10 

Збереження 

чинної політики 
Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Результативність     

Ефективність     

Справедливість     

Адміністративна здійсненність 
(зазвичай є макси-

мальною) 
   

Політична здійсненність 
(зазвичай є макси-

мальною)11 
   

Сумарна оцінка:     

 

За наявності чотирьох варіантів політики оцінювання зазвичай здійс-

нюють за трибальною шкалою: 4 – найвище значення; 3 – високе, 2 – низь-

ке, 1 – найнижче; можливий вибір іншої шкали. У рядку «сумарна оцінка» 

проставляють суму балів у стовпчику.  

                                                           

 
10 Наведеною формою таблиці передбачено чотири наявних варіанта (яких може бути 3…5). 
11 Окрім кризових і революційних ситуацій (низи…, верхи…); тоді й адміністративна здійснен-

ність може стати проблематичною – не вистачить ресурсів «втримати чинну ситуацію під контролем». 



 

25 

При цьому оцінки в рядку повторюватися не можуть, тобто різні ва-

ріанти політики не повинні мати однакові оцінки за одним критерієм. 

Ще до заповнення наведеної таблиці варто відповісти на такі запитання: 

–  чи вирішують проблему запропоновані вами альтернативні варіанти? 

–  запропоновані вами варіанти є альтернативами чи заходами, спрямованими на 

вирішення проблеми? Адже альтернативою не може бути розроблення 

концепції, програми, закону, наказу, їхнє затвердження чи скасування; 

–  наскільки запропоновані вами альтернативні варіанти конкретні, вимірювані 

та прив’язані до часу? Це означає, що альтернативою не може бути 

посилення відповідальності чи покращення роботи; слід зазначити, у чому 

саме це посилення (покращання) полягатиме і коли буде досягнуто; 

–  чим альтернативний варіант може зацікавити замовника? 

–  чи достатньо компетентним є замовник, щоби реалізувати альтернативні 

варіанти?; чи вдосталь у нього ресурсів?; чи буде досягнуто визначеної вами 

раніше мети для  окресленої проблеми? 

Пам’ятайте, що:  

–  оцінки в кожному рядку таблиці мають бути різними. Наприклад, за 

критерієм «результативність» оцінки варіантів політики 1 і 2 не можуть бути 

однаковими. Якщо альтернатив чотири, їх оцінюють за шкалою від 1 до 4; 

якщо п’ять – від 1 до 5; 

–  сумарні оцінки альтернативних варіантів не можуть бути однаковими. Ви 

повинні обрати лише один варіант. 

8. Рекомендації й реалізація політики 

8.1. Рекомендований варіант політики – порада щодо вибору най-

кращого (за результатами порівняння) варіанта політики з відповідною ар-

гументацією. 

8.2. Реалізація політики 

Наводять заходи, які необхідно здійснити, щоб реалізувати рекомен-

дований варіант політики, та механізми, які варто задіяти, коли ці заходи 

виходять за межі повноважень замовника. 

Формулювання заходів мають передбачати впливи, орієнтовані на 

результат.  

Наприклад, заходами не можуть бути «розроблення нормативної бази» (без 

будь-якої конкретизації), «запровадження системного підходу», «посилення 

контролю», «визначення пріоритетів» тощо.  

Не слід згадувати також визначення громадської думки чи проведення 

консультацій із заінтересованими сторонами (адже ставлення стейкхолдерів уже 

визначено відповідно в розділі 3), створення міжвідомчої робочої групи для 

розроблення необхідних заходів чи підготовка плану дій (адже інструкція 

з вирішення проблеми вже має бути готовою для презентації замовнику). 

Рекомендовано Заборонено 

Зменшити (збільшити) Реформувати 
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Рекомендовано Заборонено 

Гарантувати 

Скасувати  

Запровадити 

Забезпечити (чим…) 

Охопити 

Скоротити (поширити) 

Побудувати (оновити) 

Надати 

Розробити 

Інформувати 

Обмежити (дозволити) 

Удосконалювати 

Боротися  

Оптимізувати 

Активізувати 

Залучати (інвестиції) 

Розвивати 

Покращувати 

Посилювати 

Прискорювати темпи 

Задовольняти (зростаючі вимоги) 

Підвищувати (ефективність) 

Передбачені законом можливості впливу державних інституцій на 

процеси, що відбуваються в суспільстві, охоплені інструментами полі-

тики. 

Залежно від ступеня обов’язковості вирізняють: 

– примусові інструменти (прямі та владні; регулятори та обмеження 

поведінки, обумовлені нормативною базою); 

– змішані інструменти (непрямі та індикативні; наприклад, система 

фінансових та/чи матеріальних стимулів); 

– «добровільні» інструменти (традиції поведінки, моральні засади 

тощо). 

Прямі інструменти – засоби впливу, за допомогою яких держава безпосеред-

ньо втручається в економічні процеси: 

–  пільгові позики – позики з відсотковою ставкою, що нижча, аніж ринкова; 

–  державні закупівлі – витрата грошей в обмін на товари й послуги з вигодами, 

орієнтованими на уряд – за найнижчими цінами для зменшення власних і 

накладних видатків; постачальника – за цінами вищими, ніж ринкові, для 

підтримки певних суб’єктів господарювання; споживача – забезпечення 

зручності закупівель; 

–  субвенції – грошові допомоги місцевим бюджетам із державного, спрямовані 

на досягнення конкретно визначеної цілі;  

–  дотації – безвідплатні, безповоротні допомоги з бюджету вищого рівня 

бюджету нижчому, що не мають цільового характеру та надаються в разі 

перевищення видатків над доходами; 

–  субсидії – адресні видатки на покриття затрат, пов’язаних із певною 

діяльністю, що є засобом досягнення бажаних цілей;  

–  установлення фіксованих цін; 

–  економічні та екологічні стандарти. 

Владні (адміністративні) інструменти – засоби впливу, що мають обов’язковий 

характер, функціонують за підтримки (іноді прихованої) санкцій і містять еле-

мент примусу. Вирізняють: 

–  пряме регулювання – застосовується спеціальним органом виконавчої влади, 

що відповідає за формування державної політики в певній сфері й затверджує 

правила, стандарти, дозволи, заборони, виконавчі накази; 



 

27 

–  делеговане регулювання – застосовується незалежно від спеціального органу 

виконавчої влади; 

–  уповноваження – заборона чи обмеження небажаного виду діяльності 

шляхом: ліцензування (одержання дозволів на діяльність), квотування 

(обмеження обсягів діяльності), патентування (офіційне схвалення), 

проведення аукціонів прав на власність (встановлення фіксованої кількості 

переданих прав на споживання обмеженого ресурсу); 

–  саморегулювання – делегування державою своїх повноважень групі, котра 

виконує певне суспільне замовлення, відстежуючи й контролюючи власну 

діяльність; 

–  санкції – припинення чинності (тимчасове/постійне скасування офіційно 

наданого привілею); штраф (застосовується до власності чи доходу до повної 

їх конфіскації); ув’язнення. 

Непрямі (опосередковані) інструменти – засоби впливу, пов’язані з формуван-

ням відповідного правового простору, а також створенням системи фінансових 

та/чи матеріальних стимулів, здатних впливати на економічні інтереси суб’єктів 

господарювання та обумовлювати їхню поведінку: 

–  податки і збори – засоби опосередкованого обмеження небажаної діяльності 

та стимулювання бажаної; 

–  норми амортизації. 

Індикативні інструменти – засоби впливу, що мають рекомендаційний харак-

тер. Наприклад, дотримання екологічних норм Євро, інших добровільних обме-

жень, встановлення індикативних цін для певних груп товарів. 

Специфічні інструменти – засоби впливу на процеси, що відбуваються в сус-

пільстві, через комплекс господарських об’єктів, які повністю або частково на-

лежать державі й використовуються нею для виконання економічних функцій 

шляхом: 

–  прямого постачання – діяльності із забезпечення товарами та послугами, що 

здійснюється безпосередньо існуючими державними інституціями; 

–  використання державних підприємств – забезпечення товарами та послугами 

з державних ресурсів з управлінням цим процесом на певній відстані від 

державних інституцій; 

–  державно-приватного партнерства – забезпечення товарами та послугами з 

державних ресурсів суб’єктами господарювання змішаної форми власності. 

Інформаційні інструменти – засоби впливу, що базуються на використанні рі-

зних способів збирання, розподілення, поширення інформації стосовно політики, 

формуванні громадської думки через: 

–  переконування – змінення сприйняття за допомогою логічних або емоційних 

доводів; 

–  спонукання – заохочення вдатися до певних дій (без застосування винагород 

чи санкцій); 

–  установлення норм поведінки, яких громадяни мають добровільно 

дотримуватися; 

–  консультування – вмовляння груп спеціальних інтересів погодитися з певною 

політикою чи засобами її реалізації; 

–  розповсюдження – поширення державною інституцією нейтральної (про 

наявність альтернатив політики без обстоювання її певного варіанта) чи 

спонукальної (орієнтування на доцільність певної поведінки) інформації. 
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8.3. Створення підтримки рекомендованому варіанту 

Щоб забезпечити підтримку рекомендованому варіанту політики з 

боку широкої громадськості та цільових груп, складають комунікативний 

план, що складається з таких розділів: 

8.3.1. Комунікативні цілі 

Стисло і точно формулюють, яких результатів заплановано досягти, 

щоб забезпечити сприйняття й розуміння намірів замовника широкою гро-

мадськістю та цільовими групами. 

Наприклад: поінформувати цільові групи, заручитися розумінням широкої 

громадськості, викликати дискусію, прискорити реалізацію політики шляхом 

залучення до неї провідних стейкхолдерів, відповісти на ймовірну критику 

політики з боку громадськості, її недовіру й невпевненість тощо. 

8.3.2. Ключові повідомлення 

Визначають три-чотири провідні ідеї, які варто довести до відома 

громадськості з приводу рекомендованого варіанта політики, без конкре-

тизації деталей. При цьому роблять наголос на зв’язках між політикою, що 

пропонується, пріоритетами Уряду та стратегічними напрямами діяльності 

органу влади, що виступає як замовник. 

8.3.3. Групи інтересів, на які вплине реалізація політики 

Стисло визначають основні групи інтересів, на які вплине рекомен-

дований варіант політики (див. розділ 3), їхню позицію, можливу реакцію 

(із роз’ясненням причин) й засоби комунікації, що ними переважно вико-

ристовуються. 

Визначають 2…3 найбільші ризики, пов’язані з реалізацією рекомен-

дованого варіанта політики. 

Наприклад: критика рекомендованого варіанта політики («він не обіцяє рішучих 

змін»); опір з боку певних груп інтересів; зауваження щодо надмірних витрат; 

побоювання щодо обмеження прав і свобод громадян тощо. 

8.3.4. Методи та способи інформування 

Визначають способи висвітлення очікуваних результатів реалізації 

рекомендованого варіанта політики, акцентуючи увагу на нейтралізації 

найбільших ризиків. 

8.3.5. Фінансове забезпечення 

Визначають обсяги та джерела фінансування, необхідні для здійс-

нення заходів, передбачених комунікативним планом. 
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8.4. Оцінювання реалізації 

Щоб визначити, чи досягає політика заздалегідь визначених результатів, 

виконують проміжне оцінювання (mid-term evaluation). Його результати є 

основою для коригування чи змінення політики. 

8.4.1. Цілі оцінювання 

Перелік питань, на які має дати відповіді оцінювання. 

8.4.2. Організація оцінювання 

Наводять: 

– план оцінювання;  

– охоплений період часу;  

– організаційні, людські, фінансові, матеріальні, інформаційні ресур-

си, необхідні для проведення оцінювання; 

– наявні обмеження. 

8.4.3. Проведення оцінювання 

– стислий опис методології оцінювання;  

– показники й критерії оцінювання (див. пункти 5.2-5.4);  

– методи й джерела збирання та аналізування даних.  

8.3.4. Рекомендації щодо подальших дій 

Наводять пораду замовнику про його подальші дії за різних сценаріїв 

реалізації політики. 

Наприклад, за якого розриву між заздалегідь визначеними й реальними 

результатами політики (цільовими індикаторами показників результативності, 

див. пункт 5.4) її варто буде переглянути з метою коригування чи змінення. 

Перелік посилань 

Зазначають лише ті джерела, що безпосередньо використані в основ-

ному тексті аналітичної записки (нормативно-правові акти, статистичні 

дані, цитати, результати соціологічних досліджень тощо). 

Додатки 

Додають у разі необхідності. 

Наводять додаткові відомості, коментарі, витяги з нормативно-

правових актів, рекомендовані зміни до них тощо. 

Визначаючи обсяг аналітичної записки, додатки не враховують. 


