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Завдання та мета тренінгового
курсу

➢ ознайомити слухачів із фундаментальними методами формування 
державної політики;

➢ поглибити знання щодо аналізу проблем, формування ідеї щодо 
політики, вибором та розробкою варіантів політики та підготовкою 
логічної структури для кожного вибраного варіанту політики;

➢ розглянути різні методи вдосконалення доказової бази варіантів 
політики, такі як консультації з зацікавленими сторонами, 
порівняльне дослідження, дані та статистичний аналіз, а також 
створення логічної моделі варіантів політики;

➢ забезпечити учасників інформацією та аналізом, якими потрібно 
наповнювати програмні документи, які можуть використовуватися 
в контексті сучасної публічної політики України.
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Що таке політика?

➢ Політики, що розроблені та підтримані інституціями державного
управління, є найкращими інструментами для досягнення
результатів сучасними урядами.

➢ Політики включають декілька компонентів:
– Цілі, в яких зазначається, які саме потреби необхідно

задовільнити;
– Стратегія щодо досягнення цілей;
– Затвердження уповноваженими особами обраної стратегії як

офіційного напрямку, що буде застосований урядом для
досягнення цілей;

– План реалізації щодо втілення в життя стратегії (що саме ми
робимо);

– Система моніторингу для оцінювання, чи все виконується
вчасно для досягнення цілей.

➢ Додатково, політики потребують бюджету для реалізації та для
забезпечення життєздатності політики.
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Що таке розробка державної політики, 
заснованої на доказах?

➢Розробка державної політики, заснованої на
доказах, має на меті забезпечити відповідний
зв'язок між формуванням політичного курсу та
раціональним мисленням, науковим
наповненням, емпіричними дослідженнями та
доказами.

➢Розробка державної політики, заснованої на
доказах, розглядається як протиставлення
ідеології та упередженої політики.

➢Розробка державної політики, заснованої на
доказах, спрямована на підвищення
ефективності політики для досягнення бажаного
результату та впливу.
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Розробка державної політики, заснованої на 
доказах, та емпіричний цикл

Базою розробки державної політики, заснованої на доказах, 
є часткове застосування наукових та емпіричних підходів до 
політичного циклу.
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Декілька прикладів застосування конструктивних 

підходів щодо формування політичного курсу

▪ Консультації експертів (політика у реальному часі, логіка політичного
процесу);

▪ Зацікавлені урядові установи (політика у реальному часі, логіка
політичного процесу);

▪ Консультації з населенням/бізнес колами (політика у реальному часі,
логіка політичного процесу);

▪ Логічна модель/теорія змін (політика у реальному часі, логіка
політичного процесу, мета та цілі);

▪ Оцінка кількісного впливу (політика у реальному часі, логіка політичного
процесу, мета та цілі);

▪ Оцінка якісного впливу (політика у реальному часі, логіка політичного
процесу, мета та цілі);

▪ Порівняльні політичні дослідження (все);
▪ Пошукові дослідження (імплементація політичних рішень, оцінка

результатів);
▪ Вивчення оцінки ефективності політики (оцінка результатів, логіка

політичного процесу, мета та цілі);
▪ Емпіричні дослідження (все).
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Види програмних документів
Існують різні види програмних документів, які можна класифікувати за ціллю:
1. Документ щодо прийняття рішення (dicision papers): це політичний документ, який має
на меті отримати схвалення політичної пропозиції особою, відповідальною за прийняття
рішення.
2. Документ, що аналізує рішення (Issue analysis Paper): це документ, що включає
дослідження конкретної політичної теми. Його призначення - пізніше поінформувати про
процес реалізації політичних рішень.
3. Документ з обговорення (Discussion paper): це документ, який представляє різні сценарії
розвитку політичного процесу до обговорення з метою досягнення консенсусу для
визначення конкретного варіанту , стимулювання конкретної відповіді та перевірки фактів в
рамках одного варіанту.
4. Документ з визначення процесу (Process paper): це документ, що має на меті вивчення
реалізації процесу під час політичного циклу(перевірка виконання, контроль якості,
оцінка впливів, наповнення бюджету та ін.).
5. Документ з планування (Planning papers): це документ, що визначає цілі і потім
прописує детальний та всеохоплюючий план, як досягти цих цілей.
6. Документ з моніторингу (Monitoring papers): це документ, який відстежує прогрес
реалізації політичних рішень та послідовність політичного курсу.
7. Документ з оцінки результатів ( Evaluation paper): це документ, який аналізує
ефективність політики, а також що потрібно зробити для досягнення максимально
ефективних політичних результатів.



Адаптація уніфікації законодавства з 
розробкою політичного курсу 

➢ Багато державних пріоритетів України зосереджені
на адаптації законодавства ЄС шляхом уніфікації.

➢ Оскільки така увага приділяється адаптації до
законодавства ЄС, можна вважати, що правове
наближення є лише юридичним питанням, яке
потребує внесення змін до існуючих чи розробки
нових законів України.

➢ Проте, правове наближення є, в першу чергу,
проблемою політичного характеру та вже
другорядною проблемою юридичного характеру.
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Політичні питання, пов'язані з правовим
наближенням

• Законодавство ЄС передбачає досягнення кінцевих результатів у
політичній сфері, з точки зору надання послуг, захисту споживачів,
виробників тощо.

• Такі встановлені кінцеві результати вимагають не лише оновлення
правової бази, але також:

- оновлення діяльності урядових організацій;
- можливе створення нових урядових організацій;
- запровадження нових та/або оновлення процесів та процедур;
- стабільне фінансування для підтримки новоствореної ситуації;
- і тд.

• Тому правове наближення вимагає реорганізації системи для цієї
політичної області. Інституційна система, що має бути створена
(реорганізована), а також процедури прийняття та вибору політичних
рішень стають основою для оновлення правової системи держави.
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Кабмін має досягати результатів

• Кабмін має показати результати громадянам, щоб мати
виграшну позицію на наступних виборах, сформувати уряд
та залишитися при владі;

• Кабмін має продемонструвати результати ЄС, МВФ тощо,
для того, щоб отримати доступ до ресурсів (фінансових,
матеріальних тощо);

• Виборчий процес та п’ятирічний термін перебування при
владі визначає, скільки є часу для досягнення результатів
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Зв‘язок між стратегічними пріоритетами та 
формуванням політики
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
ПОЛІТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ
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Підґрунтя політичних ініціатив

➢ Підґрунтя політичних ініціатив співвідноситься із процесом та
подіями, в результаті яких пропонується або вимагається
політична ініціатива.

➢ Це часто відноситься до етапу формування політичного порядку
➢ Передумови політичної ініціативи надають інформацію про:
1. причини, з яких було запропоновано політичну ініціативу
(політика генерує);
2. причини, чому політичну ініціативу було висунуто саме зараз;
3. будь-які рішення, пов'язані з бажаним змістом політичної
ініціативи;
4. будь-які рішення щодо часових рамок, в межах яких формальне
подання політичної ініціативи має бути зроблене



Важливість передумов формування
політики

➢ Передумови політичної ініціативи надають важливу інформацію
щодо очікувань за результатами реалізації політики.

▪ Очікування, що Прем'єр-міністр, Кабмін, міністри, парламент та
широка громадськість мають політичну ініціативу стосовно власних
цілей, наслідків, терміновості тощо;

▪ Очікування, що мають політичний характер часто відрізняються від
очікувань , сформованих під час політичних дебатів у парламенті,
Кабміні, ЗМІ.

▪ Не всі політичні ініціативи матимуть політичне підґрунтя: політичні
ініціативи можуть також ґрунтуватися на технократичних мотивах, це
досить часто стосується політичних ініціатив, що ініційовані
міністерствами.

➢ Очікування можуть визначити або коригувати напрями розвитку
політики, надаючи рекомендації міністерствам, які розробляють
політику.



Очікування та припущення 
потребують ретельної перевірки

• Часто очікування від політичних рішень, особливо тих, які сформувалися в
результаті політичного процесу, не є цілком реалістичними, точними або
досяжними.

• Співробітники відповідних установ, що розробляють політику, повинні
перевірити реалістичність цих очікувань та основних припущень та надати
відгуки про їх досяжність.

• Нереальні очікування та припущення потребують виправлення, інакше час та
зусилля витрачаються на реалізацію неефективної політики.

• Це означає, що заступник міністра, міністр, Кабмін, повинні бути
поінформовані про те, що заявлені очікування не будуть виконанні. Такі
поради від співробітників міністерства можуть бути проігноровані, і державні
службовці тоді будуть виконувати свою роботу.

• СКМУ проведе подвійну перевірку з міністерством, щоб впевнитися, що
політика розробляється у відповідності з реалістичними очікуваннями. Якщо
ні, то СКМУ буде з'ясовувати, чому так відбувається.



Загальний контекст програмного
документа

➢ Загальний контекст політичного документа повинен
охоплювати згадані вище питання, надаючи читачеві огляд
ключових рішень, очкувань та міркувань, які керували чи
спрямовували розробку варіантів політики.

➢ Це, по суті, неофіційні вимоги для діяльності, пов'язаної з
розробкою політики.

➢ Таким чином, загальний контекст пов'язує технічні аспекти
складання політичного документа із політичними
аспектами. Це дуже актуальна інформація для Кабінету
Міністрів, оскільки вона дає змогу включити політичний
документ до своїх попередніх обговорень.



РОЗДІЛ “АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ”
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Розглядаючи проблему ближче 
➢ Впродовж цієї фази головна увага має бути зосереджена на аналізі проблем та

розумінні різних підпричин проблем.

➢ Іноді проблема, як і її підпричини, може виглядати очевидно, проте при більш
ближчому аналізі, ситуація може виглядати складнішою.

➢ Якщо Кабмін, міністр чи ЗМІ вже визначили «проблему» та її «причини», то
додатковий аналіз зможе показати, чи визначення було правильним.

➢ Подібно до лікарів, ми маємо правильно визначити причини проблеми для
того, щоб знайти правильне рішення для подолання проблеми. Якщо
діагностика проведена неправильно, то ми не зможемо вирішити головну
проблему, згаємо час, людські ресурси та гроші.

➢ Формування державної політики, заснованої на доказах, ґрунтується на
наукових дослідженнях, експертних оцінках, аналізі кейсів, порівняльних
дослідженнях політики та висновках, для того, щоб дійти кращого розуміння
проблеми, знайти ефективні шляхи вирішення та необхідні умови втілення.
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Використання методу 
«Дерево проблем» 

➢ Метод «Дерево проблем» – простий, проте ефективний
метод для поділу проблеми на менші частини та для
визначення підпричин проблем.

➢ Метод «Дерево проблем» легко використовувати в рамках
групової роботи. Можуть бути залучені експерти з різних
управлінь, агенцій, різних стейкхолдерів для участі у
виконанні завдання з метою отримання різних точок зору
щодо проблеми.

➢ Метод «Дерево проблем» також дозволяє перейти від
аналізу проблем до пошуку рішень.
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Використання цієї методики підвищує 
якість аналізу проблем

➢Причиною використання цієї методики є
заохочення розробників політики до розгляду
різних аспектів проблеми, розширення глибини
та ширини можливих проблем.

➢Цей більш широкий та глибинний аналіз
проблем, в кінцевому результаті, призведе до
розробки кращих варіантів політичних рішень.

21



Порівняльний аналіз проблем та його наслідки



Наслідки неякісного аналізу на розробку 
варіантів політичних рішень
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Метод «Дерево проблем» - принципи 
використання 

1. Визначте проблему для аналізу і запишіть її одним реченням
("Україна не використовує свій потенціал з метою
забезпечення безпеки та стабільності в регіоні");

2. Використовуйте мозковий штурм для вироблення переліку
проблем та їх причин, які призводять до виникнення головної
проблеми;

3. Запишіть проблеми та їх причини на стікерах та розмістить їх
на дошці (або зробіть це за допомогою комп’ютерної
програми);

4. Згрупуйте проблеми та їх підпричини в групи (кластери), що
пов’язані між собою;

5. Перевірте кластери на наявність повторювань; визначте та
згрупуйте невеликі пов’язані між собою елементи;

6. Проаналізуйте кластери на предмет, що є коренем проблеми,
підпричинами. Викресліть зайві елементи.
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Приклад дерева проблем: 

розгляд кейсу щодо забезпечення Україною безпеки та 

стабільності в регіоні

Україна не використовує свій потенціал з метою 
забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

Російський фактор в регіоні

Недостатня співпраця з країнами регіону

Інші пріоритетні напрями ЗП

Присутність рос. 

військових в регіоні

Економ. та політ. залежність

деяких країн

регіону від РФ

Фактор геопол.

наступності в регіоні

Зміна світового 

безпекового порядку

денного після 

анексії Криму РФ.

Розбудова стр.партн-ва
з природними сусідами
-партнерами в регіоні

потребує вирішення кола проблем.

Співробітництво
в рамках ГУАМ,
ОЧЕС фактично

не ведеться

"Заморожені конфлікти"

Недостатня спільна
взаємодія з ЄС /НАТО

країн регіону

Непопулярність
регіональної ЗП серед

стейкхолдерів

Євроінтеграція - пріоритет.

Міжнародна солідарності
проти агресія РФ

в Україні - головний
пріоритет МЗС



Приклад дерева проблем: приклад щодо забезпечення Україною 
безпеки та регіональної стабільності: конкретизація і розбивка на 

кластери

Україна не використовує свій потенціал з метою забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

1.Російський фактор в регіоні 2. Недостатня співпраця з країнами регіону 3. Пріоритетними визначені інші
напрями зовнішньо політики

1.1.Присутні
сть
російських
військових

1.2.Економі
чна та
політична
залежність
окремих
країн
регіону від
РФ

1.3.Фактор
геополітично
ї наступності
у питанні
безпеки в
Чорноморсь
кому регіоні

2.1.Розбудо
ва
стратегіного
партнерства
з
природними
сусідами-
партнерами
в регіоні
потребує
вирішення
кола
проблем.

2.2.Співроб
ітництво в
рамках
регіональн
их
організацій
(ГУАМ,
ОЧЕС)
фактично
не
ведеться.

1.2.1.Економі
чна сл абкіс ть
та зал ежніс ть
країн

пострадянс ьк
ого простору
1.2.2.Наявніс
ть Євр азЕС та
МС між

певними
країнами та
РФ.
1.2.3.Білорус
ь та Вірменія

є член ами
ОДКБ.

2.3.Залишают
ься
невирішеним
и
"заморожені
конфлікти" на
території
регіону.

2.4.Недо
статнє
викорис
тання
двостор
онньої
співпрац
і між
країнам
и
регіонів
та
ЄС/НАТО

3.1.Низьки
й рівень
популярно
сті
регіональ
ної
зовнішьно
ї політики
серед
стейкхолд
ерів

3.2.Євроінтеграці
я - пріоритет.

3.3.Збережен
ня 

міжнародної 
солідарності 
проти агресія 
РФ в Україні -

головний 
пріоритет 

МЗС.

1.1.1.Місця розташуван
ня радянських
військо вих б аз Р Ф
отримала в спадок

1.1.2.Наявніс ть РФ б аз
стримує країни у
поглибленні
безпеко вих відносин з
третьою стороною;

1.1.3.Військова
присутність
унемо жливлює
вирішення конфліктів
регіону без участі РФ.

2.1.1.Зменш ен
ня
співробітниц тв
а з

Туреччиною
на фоні її
поглиблення
відносини з
РФ.

2.1.2.Погіршен
ня відносин з
Угорщиною,
Румунією,
Польщею

2.1.3.Не
демарковані
кордони
з Білоруссю та
Молдова

2.1.4.Недостат
нє
фінансування
спільних
проектів

1.3.1.ЧР -
зона
підвищен
ого

ризику
через
геополіти
чне
розташув

ання
1.3.2.Суп
ерництво
з НАТО та
США

1.4.1.Операці
я НАТО
"Атлан тична
рішимість"

та прогр ама
ЕС Blac k Sea
Synergy
розглядаютьс
я РФ як

безпосер едні
й виклик
1.4.2.Світ
визнає РФ
дестабіліз ато

ром ситуацій
як в р егіоні,
так і в Є вропі
в цілому.

2.2.1.ЗВТв
межах
ГУАМ
працює не

повноцінно.
2.2.2.Безпек
ова
складова
регіональни

х
організацій
не
забезп ечує
потреби у

безпеці.
2.2.3.Участь
у
регіональни
х

організаціях
потребує
додаткових
бюджетних
витрат.

2.3.1.Погіршен
ня відносин з
РФ на фоні
агресії в

Україні
2.3.2.Конфлікт
на Донб асі
може
перетвори тис

я на
"заморожени
й".
2.3.3.Формати
перего ворів та

інструменти
врегулювання
не
відповідають
безпеко вому

стану в
регіоні.

2.4.1.Не

розвиваються

спільні
енергетичні,
транспортні та
ін. проекти.
2.4.2.Декларати

вний характер
багатьох
тристоронні х
ініціатив.
2.4.3.Країни

регіону мають
різні ЗП
орієнтири.
2.4.4.Багатостор
оння співпраця

з третьою
стороною
викликає
роздратування
РФ.

3.1.1.Відсут
ність
перемог н а
"регіональн

ому рівні"
за останн ій
час.
3.1.2.Відсут
ність

спадкоємно
сті у веденн і
політики.
3.1.3.Відсут
ність

системності
, стратегії та
пріоритетів.
Проведення
реформ та

подолання
корупції.

3.2.1.Через вс туп
Угоди про
асоціацію в дію.
3.2.2.Важливіс ть

отриманн я
фінансової
допомоги від
ЄС.
3.2.3.Важлива

підтримка ЄС у
питанні
сувер енітету та
тери торіально ї
цілісності

України.

3.3.1.Через
анекс ію Криму
РФ.
3.3.2.Через

присутність н а
Донбасі
російських
військ
3.3.3.Є

необхідніс ть
зупинки агресі ї
РФ.
3.3.4.Через
необхідніс ть

нового
Будапеш тсько го
меморандуму.



1. Російський фактор в регіоні

1.1.Присутніс
ть російських
військових

1.2.Економічна та
політична
залежність окремих
країн регіону від РФ

1.3.Фактор
геополітичної
наступності у питанні
безпеки в
Чорноморському
регіоні

1.4.Зміна світового
безпекового фону після анексії
Криму РФ.

1.1.1.Місця розташування
радянських військових баз
РФ отримала в спадок

1.1.2.Наявність РФ баз
стримує країни у
поглибленні безпекових
відносин з третьою
стороною;

1.1.3.Військова присутність
унеможливлює вирішення
конфліктів регіону без
участі РФ.

1.2.1.Економічна
слабкість та
залежність країн
пострадянського
простору
1.2.2.Наявність
ЄвразЕС та МС між
певними країнами та
РФ.
1.2.3.Білорусь та
Вірменія є членами
ОДКБ.

1.3.1.ЧР - зона
підвищеного
ризику через
геополітичне
розташування
1.3.2.Суперництво
з НАТО та США

1.4.1.Операція НАТО
"Атлантична рішимість"
та програма ЕС Black Sea
Synergy розглядаються РФ як
безпосередній виклик
1.4.2.Світ визнає РФ
дестабілізатором ситуацій як
в регіоні, так і в Європі в
цілому.



2. Недостатня співпраця з країнами регіону

2.1.Розбудова
стратегічного
партнерства з
природними сусідами-
партнерами в регіоні
потребує вирішення
кола проблем.

2.2.Співробітництво в
рамках регіональних
організацій (ГУАМ,
ОЧЕС) фактично не
ведеться.

2.3.Залишаються
невирішеними
"заморожені
конфлікти" на
території регіону.

2.4.Недостатнє
використання
двосторонньої
співпраці між
країнами регіонів та
ЄС/НАТО

2.1.1.Зменшення
співробітництва з
Туреччиною на фоні

її поглиблення
відносини з РФ.
2.1.2.Погіршення
відносин з
Угорщиною,
Румунією, Польщею
2.1.3.Не
демарковані
кордони з Білоруссю
та Молдова
2.1.4.Недостатнє
фінансування
спільних проектів

2.2.1.ЗВТв межах
ГУАМ працює не
повноцінно.
2.2.2.Безпекова
складова
регіональних
організацій не
забезпечує
потреби у
безпеці.
2.2.3.Участь у
регіональних
організаціях
потребує
додаткових
бюджетних
витрат.

2.3.1.Погіршення
відносин з РФ на
фоні агресії в Україні
2.3.2.Конфлікт на
Донбасі може
перетворитися на
"заморожений".
2.3.3.Формати
переговорів та
інструменти
врегулювання не
відповідають
безпековому стану в
регіоні.

2.4.1.Не
розвиваються
спільні енергетичні,
транспортні та ін.
проекти.
2.4.2.Декларативни
й характер багатьох
тристоронніх
ініціатив.
2.4.3.Країни регіону
мають різні ЗП
орієнтири.
2.4.4.Багатосторонн
я співпраця з
третьою стороною
викликає
роздратування РФ.



3. Пріоритетними визначені інші напрями зовнішньої 
політики

3.1.Низький рівень
популярності регіональної
зовнішньої політики серед
стейкхолдерів

3.2.1.Через вступ Угоди про
асоціацію в дію.
3.2.2.Важливість отримання
фінансової допомоги від ЄС.
3.2.3.Важлива підтримка ЄС у
питанні суверенітету та
територіальної цілісності
України.

3.3.1.Через анексію Криму РФ.
3.3.2.Через присутність на
Донбасі російських військ
3.3.3.Є необхідність зупинки
агресії РФ.
3.3.4.Через необхідність
нового Будапештського
меморандуму.

3.2.Євроінтеграція -
пріоритет.

3.3.Збереження міжнародної 
солідарності проти агресія РФ 
в Україні - головний пріоритет 

МЗС.

3.2.1.Через вступ Угоди про
асоціацію в дію.
3.2.2.Важливість отримання
фінансової допомоги від
ЄС.
3.2.3.Важлива підтримка ЄС
у питанні суверенітету та
територіальної цілісності
України.



Глибинний аналіз проблем 

• Після організації та затвердження всіх елементів, можна
перейти до глибинного аналізу.

• В рамках аналізу ми спробуємо визначити:
– Що є коренями та головними підпричинами (факторами)

проблем?
– Що є незначними супроводжуючими факторами для

виникнення проблем;
– Які зв'язки є між підпричинами?
– Які є інші причини, які безпосередньо не стосуються

головної проблеми?
– Які проблеми чи підпричини не стосуються проблеми, є не

на часі, є дрібними, нечасто виникають або існують тільки в
теорії?
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Як ми визначаємо основні підпричини (корені 
проблеми) і незначні підпричини для проблеми?

1. Кореневі проблеми – це ті проблеми, що або повністю або у
значній мірі спричиняють виникнення проблеми. Якщо ви
виключите корені проблеми з розгляду, проблема або
припинить існувати або значно зменшиться її актуальність,
серйозність.

2. Супроводжуючі проблеми (причини, що сприяють проблемі) -
це ті причини, що можуть погіршити проблему, посиливши її
корені, або в інший спосіб. Проте причини, що сприяють
проблемі – це відносно незначне джерело проблеми, і при
усуненні таких причин проблема не зменшиться.

3. Якщо взаємодія (співвідношення) між двома підпричинами,
що призводить до виникнення проблеми, і сама проблема
зникнуть при усуненні однієї з підпричин, тоді взаємодія
(співвідношення) між підпричинами і є коренем проблеми.
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Приклад дерева проблем: розгляд кейсу щодо забезпечення 
Україною безпеки та регіональної стабільності: аналіз проблем

Україна не використовує свій потенціал з метою забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

1.Російський фактор в регіоні 2. Недостатня співпраця з країнами регіону 3. Пріоритетними визначені інші
напрями зовнішньо політики

1.1.Наявніст
ь російських
військових
на території
всіх
невизнаних
утворень в
регіоні

1.2.Економіч
на та
політична
залежність
окремих
країн
регіону від
РФ

1.3.Фактор
геополітич
ної
наступності
у питанні
безпеки в
Чорноморс
ькому
регіоні

2.1.Розбудо
ва
стратегіного
партнерства
з
природними
сусідами-
партнерами
в регіоні
потребує
вирішення
кола
проблем.

2.2.Співроб
ітництво в
рамках
регіональн
их
організацій
(ГУАМ,
ОЧЕС)
фактично
не
ведеться.

1.2.1.Економі
чна сл абкіс ть
та зал ежніс ть
країн

пострадянс ьк
ого простору
1.2.2.Наявніс
ть Євр азЕС та
МС між

певними
країнами та
РФ.
1.2.3.Білорус
ь та Вірменія

є член ами
ОДКБ.

2.3.Залишают
ься
невирішеним
и
"заморожені
конфлікти" на
території
регіону.

2.4.Недо
статнє
викорис
тання
двостор
онньої
співпрац
і між
країнам
и
регіонів
та
ЄС/НАТО

3.1.Низьки
й рівень
популярно
сті
регіональ
ної
зовнішьно
ї політики
серед
стейкхолд
ерів

3.2.Євроінтеграці
я - пріоритет.

3.3.Збережен
ня 

міжнародної 
солідарності 
проти агресія 
РФ в Україні -

головний 
пріоритет 

МЗС.

1.1.1.Місця розташуван
ня радянських
військо вих б аз Р Ф
отримала в спадок

1.1.2.Наявніс ть РФ б аз
стримує країни у
поглибленні
безпеко вих відносин з
третьою стороною;

1.1.3.Військова
присутність
унемо жливлює
вирішення конфліктів
регіону без участі РФ.

2.1.1.Зменш ен
ня
співробітниц тв
а з

Туреччиною
на фоні її
поглиблення
відносини з
РФ.

2.1.2.Погіршен
ня відносин з
Угорщиною,
Румунією,
Польщею

2.1.3.Не
демарковані
кордони
з Білоруссю та
Молдова

2.1.4.Недостат
нє
фінансування
спільних
проектів

1.3.1.ЧР -
зона
підвищен
ого

ризику
через
геополіти
чне
розташув

ання
1.3.2.Суп
ерництво
з НАТО та
США

1.4.1.Операці
я НАТО
"Атлан тична
рішимість"

та прогр ама
ЕС Blac k Sea
Synergy
розглядаютьс
я РФ як

безпосер едні
й виклик
1.4.2.Світ
визнає РФ
дестабіліз ато

ром ситуацій
як в р егіоні,
так і в Є вропі
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Макробачення аналізу проблем 
Висновки, що були зроблені під час аналізу проблем:
➢ Причина та підпричини, що пов’язані з російським фактором в регіоні є перманентними

і такими, які не повинні впливати на формування зовнішньої держаної політики в
регіоні, і ми неяким чином не можемо вплинути на її усунення. Це географічний,
геополітичний фактор, який не має відповідати на питання - Чому Україна не
використовує своє геополітичне розташування з метою забезпечення безпеки та
стабільності в регіоні? Саме тому, ця частина дерева проблем може бути усунутою як
об'єктивна обставина.

➢ Центральна частина дерева проблем складається з двох «гілок», що демонструють
важливі підпричини проблеми. Одна із них стосується недостатньої співпраці з країнами
регіону. Друга «гілка» стосується пріоритетів зовнішньої політики України, які були
визначені урядом. Обидві «гілки» пов’язані між собою, оскільки співпраця з країнами
регіону має бути основним пріоритетом держави у напрямку формування такої
регіональної політики, яка спрямована на формування безпечного та стабільного поля
навколо себе.
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Мікробачення аналізу проблем (1) 
Підпричина: Розбудова стратегічного партнерства з природними сусідами-партнерами в 

регіоні потребує вирішення кола проблем.

Відсутність такого партнерства, також зумовлено своїми підпричинами. Саме тому ми
повинні поставити запитання "Чому?" для того, щоб зрозуміти реальні причини,
наприклад:

➢ Зменшення співробітництва з Туреччиною на фоні її поглиблення відносини з РФ.
➢ Погіршення відносин з Угорщиною, Румунією, Польщею які підіймають питання

національних меншин на території України.
➢ Не демарковані кордони з Білоруссю, Молдовою та РФ
➢ Недостатнє фінансування спільних проектів .

Проте кожна з цих підпричин має свої причини, які ми виявляємо відповідаючи на
питання "Чому?".
Так, наприклад - Чому Україна досі не демаркувала свої кордони?
1. Криза держуправління та відсутність політичної волі.
2. Міжвідомчий конфлікт між Держгеокадастр та Держприкордонслужбою .
3. Київ призупинив демаркацію через невизнання Молдовою права власності України
на частину Дністровської ГЕС-2

Зазначені підпричини свідчать про халатність та інституційну недієздатність (кризу),
що напряму пов'язано із вирішенням інших причин, які унеможливлюють розбудову
стратегічного партнерства з країнами -сусідами в регіоні.
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Мікробачення аналізу проблем (2) 
Підпричина: Співробітництво в рамках регіональних організацій (ГУАМ, 

ОЧЕС) фактично не ведеться.
Чому?

– Зона вільної торгівлі в межах ГУАМ працює не повноцінно - Чому? :
I. Відсутність органу з вирішення торгових суперечок.
II. Асиметрія учасників - Україна, Молдова , Грузія - члени СОТ та мають ЗВТ з

ЄС, Азербайджан -ні

– Безпекова складова регіональних організацій не забезпечує потреби у
безпеці - Чому? :

I. Відсутність інституційної та військової спроможності ГУАМ.
II. Протилежність поглядів на безпеку регіону між учасниками ОЧЕС (країни

ЄС, Туреччина, РФ...)

– Участь у регіональних організаціях потребує додаткових бюджетних витрат.
– Напевно остання підпричина є основним фактором у неспроможності

досягнути результати в межах цих регіональних організацій, країни ОЧЕС та
ГУАМ - країни з перехідною економікою, тим більше обтяжені конфліктами
на своїх територіях.
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Мікробачення аналізу проблем (3)

Підпричина: Євроінтеграція - пріоритет.
Чому?:
➢ Через вступ Угоди про Асоціаціюв дію.
➢ Важливість отримання фінансової допомоги від ЄС.
➢ Важлива підтримка ЄС у питанні суверенітету та територіальній цілісності

України.

• Важлива підтримка України на міжнародному рівні;
• Відновлення інфраструктури потребує фінансування;
• Надання кредитів та допомоги від ЄС вважається "перемогою";
• ЄС визнає мілітаризацію Криму впливом на безпекову ситуацію в Чорноморському

регіоні;
• Важливий фактор у діалозі з громадянами України.
• Необхідність підтримки у питанні формату миротворців на Донбасі............
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Аналіз проблем: кейс щодо не використання Україною свого 
геополітичне розташування з метою забезпечення безпеки та 

стабільності в регіоні.

Україна не використовує свій потенціал з метою забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.
Чому?
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Чи має уряд виправити це?

➢ Коли ми знаємо, у чому полягає проблема, нам потрібно
визначити, чи є уряд відповідною організацією для її
визначення.

➢ Уряд не повинен автоматично припускати, що він повинен
вирішити проблему:

– Політика вимагає часу для розробки, схвалення та реалізації, і
проблема, можливо, зникла перед реалізацією політики.

– Уряд має усвідомлювати, що на місцевому рівні (провінції,
регіони, міста) проблеми можуть бути вирішені краще.

– Іноді проблеми краще вирішуються через приватний сектор
(бізнес) або неурядові організації чи громадянське суспільство з
державною допомогою або без неї.
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Яка частина аналізу проблем повинна бути 
у пропозиції політики?

➢ Проблема (дуже короткий опис);
➢ Основні причини проблеми;
➢ Основні причини виникнення проблеми;
➢ Динаміка того, як кореневі та сприяючі причини 

створюють проблему (оглядово).

Короткий розділ з наведеними вище елементами 
дасть змогу КАБМІНу добре зрозуміти проблему, 
яку варіанти політики націлені вирішити.
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Які аспекти аналізу проблем можуть бути 
включені в додаток?

➢ Історичні аспекти проблеми;
➢ Детальний аналіз проблеми;
➢ Зображення дерева проблем;
➢ Причини проблеми, що були відхилені (та

пояснення чому);
➢ Чому уряд повинен визначити цю проблему (чи

ні)?
➢ Список людей, з якими консультувалися при

аналізі проблем;
➢ Процес аналізу проблем.
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ГЕНЕРУВАННЯ ВАРІАНТІВ ПОЛІТИКИ
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Що таке варіанти політики?

➢ Варіанти політики - це різні рішення для
досягнення мети політики.

➢ Варіант політики - це добре вивчений
попередній огляд того, що може бути
досягнено завдяки різним варіантам політики,
яким чином це можливо досягти і що необхідно
для досягнення цього.

➢ Варіанти політики призначені для
представлення вибору КАБМІНу.

➢ Варіанти політики потребують подальшої
розробки після схвалення КАБМІНом перед
тим, як вони будуть готові до впровадження.
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Генерування варіантів політики

➢ Варіанти політики можуть бути сформовані за допомогою
методу завдань дерева цілей та мозкового штурму з
групою відповідних експертів та представників залучених
організацій.

➢ Це може призвести до створення безлічі можливих
рішень, при цьому більше 2 чи 3 рішень можуть
претендувати на розробку політичної пропозиції.

➢ З цієї низки можливих варіантів політики слід зробити
вибір, що позначатиме, що багато варіантів політики не
будуть розроблені чи навіть будуть відкинуті.
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Перетворення дерева проблем: 
перетворення проблем у цілі

1. Уявімо, що ми вирішуємо всі проблеми, виявлені в аналізі
проблем.

2. Ми робимо це, беручи проблему і переписуючи її так, наче
вона вже вирішена

Проблема: Недостатня співпраця з країнами регіону.

Результат: Активна (достатня) співпраця з країнами регіону.

• Те, що ви зараз маєте, - це мета знайти рішення проблеми. Це
результат, якого ми хочемо досягти стосовно цієї проблеми.

• Зараз наступним питанням є: "яким чином ми це робимо?"
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Переписати так, ніби вона була вирішена



Україна використовує свій потенціал для забезпечення безпеки та 
стабільності в регіоні.
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2. Достатня співпраця з країнами
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3.Забезпечення безпеки в регіоні один з 
пріоритетних напрямів зовнішньої політики
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Як досягти цих цілей?

➢ Тепер, коли у нас є дерево цілей, ми повинні
зосередитися на тому, яким чином ми можемо
по-справжньому досягти цих цілей.

➢ Генерування різних варіантів вимагає поєднання
аналізу та мозкового штурму.

➢По-перше, аналіз дасть вам краще розуміння
мети, розгляду її з різних точок зору та визначення
ключових аспектів рішення.

➢ Група експертів може використовувати техніку
мозкового штурму для створення різних підходів
до досягнення мети, заснованих на початковому
аналізі.



Приклад генерації варіантів політики

Мета - "2.1.2.Налагодження відносин з Угорщиною, Румунією, Польщею у питаннях
національних меншин на території України"

Аналіз: що це означає?

• Відносини з сусідніми країнами повинні бути партнерськими та спрямовані на поглиблення та
розвиток існуючих та потенційних напрямків співпраці;
•Національні меншини сусідніх країн на території України мають відчувати себе комфортно, мати
можливість вивчати свою мову, культуру та традиції, поважати та дотримуватися Законів України;
•Відносини з сусідніми країнами не повинні негативно впливати на відносини України з третьою
стороною (ЄС, НАТО тощо).

Аналіз / Мозковий штурм: як ми можемо цього досягти?

➢ Ініціювати двосторонні консультації щодо інтеграції угорських меншин в освітній простір України.
➢ Провести двосторонні переговори з країнами-членами НАТО щодо роз'яснення позиції України з

метою розблокування діяльності комісії Україна - НАТО.
➢ Ініціювати створення культурних Центрів меншин на територіях їх густого населення з метою

створення умов для вивчення та підтримки власної мови, культури та традицій.
➢ Заохочення меншин до навчання українською мовою (квотування на бюджетні місця у вищих та

спеціальних НЗ, надання пільгових місць у літніх\зимових таборах з мето поглиблення
міжнаціонального розуміння тощо)
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Генерування варіантів політики на прикладі кейсу: 
Україна використовує свій потенціал для 

забезпечення безпеки та стабільності в регіоні

• 2.1.1.Збільшення співробітництва з 
Туреччиною.

• 2.1.3.Демарковані кордони з Республіками 
Білорусь та Молдова.

• 2.1.4.Достатнє фінансування спільних 
проектів

• 2.2.1.Зона вільної торгівлі в межах ГУАМ 
працює повноцінно.

• 2.2.2.Безпекова складова регіональних 
організацій забезпечує потреби у безпеці.

• 2.2.3.Участь у регіональних організаціях 
фінансово забезпечена.

• 2.3.1.Країни-регіону налагоджують діалог з 
РФ з метою врегулювання конфліктів.

• 2.3.2.На Донбасі введений міжнародний 
миротворчий контингент .

• 2.3.3.Формати переговорів та інструменти 
врегулювання відповідають безпековому 
стану в регіоні.

• Необхідно ініціювати активізацію двосторонніх
відносин з подальшим підписанням Угоди про
Стратегічне партнерство.

• Створення двосторонньої комісії з Молдовою, з
метою вирішення питання приналежності
Дністровської ГЕС-2.- Інституційне вирішення
відповідальності між українськими відомствами.

• Залучення приватних інвестицій шляхом проведення
спільних економічних форумів.

• Створення відповідального органу для вирішення
торгівельних суперечок , а також інституційних
механізмів взаємодії

• Винесення та обговорення питання спільної
актуальної безпекової стратегії країн регіону.

• Залучення коштів як інвесторів, так і зовнішніх країн,
насамперед Китаю.

• Створення нових механізмів переговорів поза
межами існуючих, можливо на рінві громадського
суспільства або зміна існуючих форматів.

• Продовження переговорів з РФ щодо місії та мети
перебування міжнародного миротворчого
контингенту.

• США та ЄС необхідно залучити в якості
переговорників у процесі врегулювання конфліктів в
регіоні.



• 2.4.1.Розиваються спільні енергетичні, 
транспортні та ін. проекти.
• 2.4.2.Тристорнні ініціативи мають 
практичний реальний характер.
• 2.4.3.Країни регіону мають різні 
зовнішньополітичні орієнтири, але об'єднані 
бажанням забезпечити стабільність регіону
• 2.4.4.Багатосторння співпраця з третьою 
стороною ведеться без огляду на РФ.
• 3.1.1.Перемоги на "регіональному рівні" .
• 3.1.2. + 3.1.3. Схвалена стратегія зовнішньої 
політики.
• 3.1.4.Відбуваються реформи та подолання 
корупції.
• 3.2.1.Угоди про асоціацію виконується 
відповідно до плану.
• 3.2.2.Зменшення залежності від фінансової 
допомоги від ЄС.
• 3.2.3. ЄС підтримує Україну у питанні 
суверенітету та територіальній цілісності.
• 3.3.1. Відбувається міжнародний судовий та 
політичний процес через анексію Криму РФ
• 3.3.2. Відсутність на Донбасі російських 
військ
• 3.3.3. Немає необхідності зупинки агресії РФ.
• 3.3.4.Запропановано новий документ 
гарантування безпеки та цілісності України.

• На фоні поглиблення відносин з Туреччиною - нові 
проекти енергодиверсифікації.

• Проведення спільних військових навчань -
НАТО+ЄС+Україна

• Проведення безпекового форуму між країнами 
регіону з метою визначення спільних загроз та 
інструментів для їх вирішення.

• Економічні, практичні ініціативи, які мають 
переважати політичні фактори.

• Проведення активної регіональної політики, з 
просуванням та адвокацією її результатів у ЗМІ.

• Написання, широке обговорення та схвалення 
Стратегії зовнішньої політики хоча б до 2030 року.

• Реформування державної служби, має поступово 
поширюватися з 10 пілотних міністерств на інші 
державні установи.

• Угода про асоціацію виконується з урахуванням 
нових законів ЄС та внесенням їх до Угоди.

• Політика просування українського експорту.

• Подальше залучення ЄС до вирішення проблеми на 
Донбасі та питання анексії Криму.

• Україна захищає та відстоює свою територіальну 
цілісність та питання анексії Криму у міжнародному 
суді.

• Необхідність введення на Донбас міжнародного 
контингенту.

• Санкції та міжнародна ізоляція РФ зупиняють 
подальшу агресію.

• Україні має ініціювати схвалення міжнародним 
співтовариством нового документу гарантування 

безпеки та цілісності країни та/або надати членство 
України в НАТО.



Вибір варіантів політики

➢ Тепер ми створили безліч різних варіантів політики (у
цьому кейсі - 24). Нам потрібні лише 2 або 3 варіанти
політики аби включити їх до політичної пропозиції.

➢ На цьому етапі варіанти політики є не набагато більшим,
ніж базовими ідеями. Потрібна подальша переробка та
розробка варіантів політики, але це вимагає часу та зусиль.
Ми займаємося, прикладаємо до цього зусилля лише
заради кількох варіантів політики, які, здається, є найбільш
перспективними.

➢ Це означає, що багато зі сформованих варіантів політики
буде відхилено після завершення процесу відбору та
залишатимуться нерозробленими. Але ми повинні вести
облік сформованих ідей політики, оскільки ці ідеї можуть
знадобитися в майбутньому.
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Критерії відбору

➢ Вибір варіантів політики на початкових етапах залежить від відокремлення
високопотенційних рішень від тих, які ними не є.

➢ Ряд критеріїв, які можна використовувати для вибору/відкидання варіантів:
• Мета (з метою / занадто далеко від мети)
• Терміни (прийнятні/неприйнятні)
• Складність підходу (допустимий / розтягнутий)
• Логіка (тверда/сумнівна)
• Вартість (Прийнятна/проблемна)
• Правові аспекти (керовані/проблемні)
• Підтримка зацікавлених сторін (підтримка/відсутність)
• Порівняльні відмінності підходів до політики (різні / подібні)

➢ Які з цих критеріїв релевантні залежать від основи політики. Рішення щодо
вибору або відхилення варіантів часто приймаються на основі обмеженої
інформації, тому що ніякі або деякі з варіантів політики не були вивчені на
даний момент.

➢ З необмеженими ресурсами може бути зроблений практично будь-який
варіант політики, але насправді ми не маємо необмеженого часу, грошей,
впливу, адміністративного та кадрового потенціалу. Хоча іноді політичні лідери
готові багато що зробити заради амбіційного варіанту політики.
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Запевнення в тому, що варіанти політики 
є різними

• Метою різних варіантів є надання реального вибору для осіб, що приймають
рішення. Існує багато способів зробити варіанти політики суттєво різними.
Деякі приклади:

– Проміжок часу: короткостроковий / середньостроковий / довгостроковий
– Вирішення проблем: зменшення або усунення симптомів / структурних змін
– Фінанси: дешевий варіант / менш дешевий / дорогий
– Складність підходу: простий / нормальний / складний
– Територіальний: сільський / міський / обидва
– Правові наслідки: вимагає закону / вимагає регулювання або постанови / нічого не вимагає
– Цільова аудиторія: Вся/особлива група
– Ефект політики: низький/середній/високий

• Існує більша кількість таких розбіжностей. Міністерство не зобов'язане
використовувати будь-яку з них: вони повинні просто запропонувати
варіанти, які, на їх думку, є найкращими. Однак, міністерство може
схарактеризувати варіанти, наведені вище, оскільки це корисний
короткотерміновий спосіб розумово організувати інформацію.
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ЗВУЖЕННЯ ВИБРАНИХ ВАРІАНТІВ 
РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ
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Для чого звужувати варіанти
політичних стратегій?

➢ Після вибору невеликої кількості перспективних
політичних стратегій, потрібно провести фактичну роботу
над їх розвитком.

➢ Процес розвитку політичних стратегій означає працю над
ними від моменту появи ідеї до трансформування її в
сильну робочу стратегію.

➢ Надійний варіант політичної стратегії містить глибинну
інформацію про роботу та реалізацію даної стратегії. Тому
стратегія має бути реалістичною.

➢ Експерти з політики приготували переконуючі відповіді на
так запитання: Як? Коли? Що? Для кого? Як багато? Які
організації залучені до діяльності? тощо



Що означає "відібраний" варіант
політичної стратегії?

Оскільки політична стратегія має забезпечувати пропозицію конкретного
вирішення певних проблем, до неї має бути включений ряд конкретних
елементів. Це дозволить зробити рішення про підтримку або відхилення
стратегії:
1. Підхід та вимоги політичної стратегії (як це працює) - (Логіка політичної
стратегії* - чи має вона сенс?)
2. Мета політичної стратегії (що буде досягнуто в результаті?)
3. Необхідні інструменти реалізації стратегії політики (що потрібно для її
реалізації?)
4. Позитивні та негативні моменти (що є добре та погано для політичної
стратегії?)

*Логічність політичної стратегії, як правило, прямо не включена до її
змісту, але її можна прослідкувати у підході. У навчальних цілях логічність
політичної стратегії обговорюється.



ЛОГІКА ПОЛІТИКИ

Підхід політики та логіка
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Гідний політичний підхід потребує 
сильної логіки

➢ Ключовим показником якості гідного варіанту політики є його сильна
логіка.

➢ Логіка варіанту політики повинна бути переконливою. Варіант політики
повинен мати сенс. Варіант політики має сенс, якщо діяльність та дії,
що вживаються у політичному підході, працюють разом, щоб реально
досягти цілі політики. Один крок повинен вести до наступного; кожен
крок - це зв'язок у логічному ланцюзі.

➢ Варіанти політики з сильною, реалістичною логікою мають набагато
більший шанс успішно досягти цілей політики. Варіант політики стає
більш надійним.

➢ Сильна логіка полегшує написання переконливої пропозиції політики,
що може завоювати схвалення відповідного органу або людини.

➢ Сильна логіка полегшує підготовку детального плану реалізації варіанту
політики, вибраного відповідним органом або людиною.
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Загальні помилки в логіці

“O, ми це не брали до уваги”
Це є ознакою того, що розробники політики не взяли достатньо часу та зусиль, щоб
обдумати свою політику. Вони пропустили логічні кроки або не змогли ретельно
проаналізувати проблему. Політика є серйозною справою, і вона вимагає повної
уваги та максимальних зусиль.

“Звичайно, це є правильним, а те неправильним”
Це ознака перестрибування до висновків. Розробники політики зробили
припущення, що вони знали, як і чому те чи інше є таким, як воно є, без проведення
перевірки. Вони можуть бути праві, але якщо вони помиляються, політика не буде
ефективною. Не думайте, що знаєте, переконайтеся.

“Це зробить хтось інший”
Це також припущення. Розробники політики припускають, що інша організація це
зробить, тому їм не потрібно нічого з цим робити. Це може бути правдою, але якщо
інша організація не робить, як передбачається, або робить це по-іншому, політика
буде в біді. Не думайте просто, що знаєте, переконайтеся.
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Логіка вибору політики часто не 
відображається явним чином

➢ Логіка варіантів політики, як правило, не розглядається в
політиці. Немає розділу під назвою "Логіка".

➢ Вона може бути виявлена неявно лише в аналізі проблем та
політичному підході.

➢ Тим не менш, важливо, що логіка вибору політики є
важливою, і відповідальний орган або особа розгляне
аналіз проблем та підхід у виборі політики щодо неявної
логіки.

➢ Ви можете виявляти логіку, шукаючи послідовності логічних
кроків, які часто позначаються заголовками розділів або
глав, включенням дерев проблем та цілей та
використанням маркерських слів і фраз, таких як: "через",
"тому", "виконати це" і т. д.
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Що таке логіка вибору політики?

• Багато чого з того, що ми обговорювали раніше, стосовно аналізу проблем та 
формування варіантів політики, було пов'язане з аналізом та логікою.

• Логіка вибору політики показує логічний ланцюг, що зв'язує проблеми з 
причинами, а згодом - як ми можемо впливати на ці причини і як ми це 
зробимо. 
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ня 
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з 
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Ланцюг логічних кроків



Приклад логіки вибору політики: кейс щодо
формування дієздатної ЗП України у регіоні.

Логіка політики:
➢ проблема полягає в тому, що Україна не використовує

свій геополітичний потенціал для забезпечення безпеки та стабільності в
регіоні;

➢ основними причинами цього є недостатня співпраця з країнами регіону
та звуження зовнішньополітичних пріоритетів до одновекторної
євроінтеграції;

➢ отже, рішення полягає у налагодженні активної співпраці з країнами
регіону, як на двосторонньому так і на багатосторонньому рівні та
безпосередньому визначенні питання забезпечення безпеки в регіоні
одним із пріоритетів ЗП України

➢ задля цього, пропонується розглянути наступні варіанти політики
▪ Варіант політики 1: Країни регіону мають різні зовнішньополітичні

орієнтири, але об'єднані бажанням забезпечити стабільність регіону.
▪ Варіант політики 2: Країни-регіону налагоджують діалог з РФ з метою

врегулювання конфліктів.
▪ Варіант політики 3: Забезпечення безпеки регіону через

впровадження спільної безпекової політики в середині регіональних
організацій.
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Приклад формування активної регіональної 
політики України:

логічні кроки
Ланцюг логічних кроків
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Приклад політичного підходу
Варіант 1 - Країни регіону мають різні зовнішньополітичні орієнтири, але 

об'єднані бажанням забезпечити стабільність регіону

➢ Ціль - Налагодження відносин з сусідніми країнами з метою забезпечення стабільного та безпечного
простору навколо України.

➢ Опис - Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення кола проблемних питань, які,
наразі, наявні у відносинах з країнами-сусідами Балто-чорноморсько-Каспійського регіону. А саме:
завершити демаркацію кордонів з Республікою Білорусь та Республікою Молдова, сприяти розвитку
відносин з національними меншина в Україні, підписання Угод про стратегічне партнерство з
країнами регіону, налагодження багатосторонньої співпраці з країнами регіону. У сфері безпеки та
стабільності необхідним є вирішення наступних питань: зниження напруги в регіоні, насамперед на
Донбасі, що надасть підстав для просування нових варіантів врегулювання "заморожених конфліктів"
в регіоні. Крім того, території таких конфліктів є джерелом контрабанди товарів, незаконної міграції
тощо. Наявність таких конфліктів дестабілізує ситуацію в регіоні та унеможливлює його сталий
розвиток. Країнам регіону необхідна нова доктрина спільного стратегічного партнерства, нова
платформа для діалогу або в межах існуючих міжнародних організаціях або в межах новоствореної
одиниці.

➢ Ресурси для впровадження - Необхідним є застосування інституційних, дипломатичних ,
економічних та технічних ресурсів. Насамперед мова йде про законодавче визначення
зовнішньополітичних пріоритетів України, визначення регіону безпосереднім об'єктом інтересів
України. Необхідним є висування ініціативи щодо створення нового регіонального об'єднання із
залучення країн -сусідів з ЄС для вирішення спільних проблемних питання, визначення пріоритетів та
інструментів.

➢ Результат - Налагоджене стратегічне партнерство з країнами-сусідами регіону , що побудоване
навколо реалізації масштабних міждержавних проектів , зокрема, в безпековій, торгівельно-
економічній, транспортно-інфраструктурній, політичній та інших галузях.



Приклад політичного підходу
Варіант 2 - Країни-регіону налагоджують діалог з РФ з метою

врегулювання конфліктів.

➢ Ціль -Залучення до переговорного процесу ЄС та США в якості постійних переговорників, а не
спостерігачів, з метою виведення російських військ з території ПМР ( а також з територій інших
невизнаних державо утворень) та заміни їх на міжнародний миротворчий контингент.

➢ Опис - Придністровський конфлікт є безпосередньою загрозою національній безпеці України,
оскільки знаходиться на кордоні з Україною. Його вирішення, наразі є дуже важливим, показовим
явищем, оскільки може дати поштовх для вирішення інших "заморожених" конфліктів в регіоні,
ключовим елементом яких є присутність російських військ на території невизнаних республік.
Необхідним є ініціювання Україною нового Плану врегулювання, який би перевів ЄС та США у статус
переговорників, а не посередників. У Плані мають бути чи то прописані вимоги виведення
російських військ з території ПМР, реінтеграція ПМР до складу Молдови. До того ж, необхідно
заручитися підтримкою країн регіону, насамперед партнерів по ГУАМ, оскільки, всі країни регіону
обтяжені замороженими конфліктами, із розташуванням на територіях невизнаних республік
російських військ.

➢ Ресурси для впровадження - Дипломатичні, технічні. Насамперед, визначення регіональної безпеки
- пріоритетом зовнішньої політики. Розробити оновлений План врегулювання Придністровського
конфлікту, скликати переговорників на вищому рівні із метою активізації процесу врегулювання.

➢ Результат - Активізація ролі країни-гаранта вирішення придністровського конфлікту для України
стане новим кроком на шляху до регіонального лідерства, надасть можливість позиціонувати себе в
якості ініціатора вирішення проблем не лише в середині країни, є можливість паралельного
вирішення присутності міжнародного миротворчого контингенту як в Придністров'ї, так і на Донбасі.



Приклад політичного підходу
Варіант 3 - Забезпечення безпеки регіону через впровадження спільної

безпекової політики в середині регіональних організацій.

➢ Ціль -Спільна безпекова політика країн регіону, що враховує національні інтереси України.
➢ Опис - Стабільний та безпечний Балто-Чорноморсько-Каспійський регіон має стати дієвим мостом між

Західною цивілізацією та Східним світом. У цьому зацікавлені, крім країн регіону, також безпосередні
наші сусіди, насамперед ЄС. Для досягнення цієї мети необхідно активізувати діяльність у межах
регіональних організацій, таких як ГУАМ та ОЧЕС. Насамперед, мова йде про ініціювання нової
спільної безпекової політики країн -членів організацій, оскільки вони мають спільні безпекові виклики.
Це потребує ініціювання узгодження та підписання спільної Декларації або Меморандуму щодо
узгодженості дій у сфері безпеки країн-членів організацій. Створити спільний миротворчий контингент
з військових груп країн-членів, групи спільного реагування тощо. Крім того, пропонується поглибити
співпрацю між ЄС та НАТО та регіональними організаціями, особливо у безпековій сфері (проведення
спільних навчань, тренінгів для військових тощо). Оскільки більшість країн-партнерів по регіональним
організаціям залучені до Східного партнерства та де-які з них виконують УА, євроінтеграційні
можливості мають бути максимально використані у покращенні безпекової ситуації в регіоні та
популяризації цього напрямку зовнішньої політики. Євроінтеграція має стати складовою розбудови
безпечного та стабільного регіону навколо України. Для законодавчого підґрунтя реалізації
вищезазначених зовнішньополітичних ініціатив необхідним є схвалення стратегії зовнішньої політики
України, яка має бути максимально сучасною та адекватною новим викликам.

➢ Ресурси для впровадження - Перш за все мова йде про дипломатичні ресурси в межах регіональних
організацій , фінансові та людські.

➢ Результат - Спільна безпекова політика країн регіону, насамперед, країн-членів регіональних
організацій, що враховує національні інтереси України.



Як визначити плюси та мінуси?

Кожен варіант політики має сильні та слабкі
сторони, які можна визначити шляхом
порівняння. Є два варіанти:
1.Варіант політики можна порівняти із
зазначеною ціллю політики та будь-якими
вихідними вимогами чи рекомендаціями;
2. Варіант політики можна порівняти з іншими
варіантами політики.



Порівняльний аналіз

Такі ж типи категорій, які використовуються для вибору або відхилення
варіантів політики, також можуть бути використані для визначення та порівняння
плюсів і мінусів:
➢ досягнення мети (реалізація цілі / реалізація більше/ реалізація менше);
➢ час, необхідний для реалізації (результати з'являються швидко/ результати

з'являються, як заплановано/ результати з'являються повільно);
➢ вартість реалізації заплановано політики (висока/ середня/ низька);
➢ необхідні правові інструменти (вимагає закону/ вимагає нормативних актів/

вимагає комплексного підходу/ не вимагає юридичних інструментів);
➢ підтримка зацікавлених сторін (більше ніж достатня підтримка/ достатня

підтримка/ опір);
➢ складність підходу (адміністрації легко втілювати в життя/ помірно складно,

але можливо/ дуже важко здійснити, вимагає особливої уваги);
➢ вірогідність успіху (якою є експертна думка щодо того, наскільки вірогідно, що

варіант політики буде успішно впроваджуватися);

➢ рівень суперечливості (деякі варіанти політики викликають політичні
дебати, тоді як інші - більш нейтральні).



Плюси та мінуси на прикладі кейсу 
регіональної ЗП України. Варіант 1

Переваги варіанту політики:
✓ Стабільні та прогнозовані відносини з країнами-сусідами.
✓ Наявність спільних проектів, спрямованих на вирішення

регіональних проблем.
✓ Можливість для ініціативності України.

Недоліки варіанту політики:
✓ Витрати на технічну підтримку реалізації цілі.
✓ Можливий супротив з боку РФ через вплив всередині

країн-партнерів.



Плюси та мінуси на прикладі кейсу 
регіональної ЗП України. Варіант 2

Переваги варіанту політики:
✓ Перегляд питання забезпечення безпеки відповідно до

нових викликів.
✓ Об'єднання країн регіону навколо спільних загроз та

викликів.
✓ Залучення світових гравців - ЄС та США до вирішення

проблем регіону.
Недоліки варіанту політики:

✓ Можливе загострення ситуації навколо Придністровського
та\або іншого "замороженого конфлікту" на території
регіону з боку РФ.



Плюси та мінуси на прикладі кейсу 
регіональної ЗП України. Варіант 3

Переваги варіанту політики:
✓ Спільні, узгоджені дії в сфері безпеки між країнами

регіону, перспективи врегулювання існуючих конфліктів в
регіоні на основі уніфікованого підходу для їх вирішення,
оскільки всі "заморожені конфлікти" регіону мають спільні
риси та витоки.
Недоліки варіанту політики:

✓ Можливе загострення існуючих "заморожених конфліктів"
з боку РФ.



ЛОГІЧНА СХЕМА

Підхід політики та логіка
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Перетворення в логічну структуру

➢ Якщо ви маєте внутрішню логічну послідовність варіанту
політики, перетворення на логічну структуру є відносно
простою.

➢ Це тому, що логічна основа - це не що інше, як ієрархія логічних
кроків, що йдуть від дій у нижній частині до цілі у верхній
частині.

➢ Колонка індикатора логічної структури повинна бути заповнена
індикаторами прогресу (віхи) та завершенням, які будуть
потрібні для звітування. Це легко можна отримати з вмісту
політики.

➢ Способи перевірки будуть використовуватися для перевірки
відповідальною установою або особою. Це по суті є свідченням
продуктивності.

74



Матриця логічної рамки
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Ланцюг
результатів

Показники Способи
перевірки

Припущення

Загальні цілі
(Вплив):

Конкретні цілі
(Підсумки):

Результати:

Заходи:



Висхідна логіка підходу 
логічної рамки

7676

Ланцюг
результатів

Показники Способи
перевірки

Припущення

Загальні цілі
(Вплив):

Конкретні цілі
(Підсумки):

Результати:

Заходи:
Якщо надається достатньо ресурсів (людей, грошей, 
матеріалів тощо), то діяльність може бути проведена

Якщо діяльність відбувається, то будуть і результати 

Якщо продукт виробляється, то результати мають мати місце

Якщо виникають результати, це має сприяти досягненню 
впливу



Заповнення логічної рамки
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Проблема Причини
(прямі)

Що впливає
на причини?

(непрямі)

Як ми 
плануємо 
вирішити

ці причини?

Результат: Планування 
реалізації

Реалізація 
заходів

Ланцюг логічних кроків

Перевернуто у цілі
Flipped to objective +
performance indicator



Матриця логічної рамки Варіант політики 1
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Ланцюг результатів Показники Способи
перевірки

Припущення

Загальні цілі
(Вплив):

Україна використовує свій 
потенціал для забезпечення 
безпеки та стабільності в 
регіоні.

Конкретні цілі
(Підсумки):

Налагодження відносин з 
сусідніми країнами з метою 
забезпечення стабільного та 
безпечного простору навколо 
України.

Результати: Налагоджене стратегічне
партнерство з країнами-
сусідами регіону, що
побудоване навколо реалізації
масштабних міждержавних
проектів, зокрема, в
безпековій, торгівельно-
економічній, транспортно-
інфраструктурній, політичній
та інших галузях.

Заходи: Завершення демаркації кордонів з Білоруссю
та Молдовою; сприяння розвитку відносин з
національними меншина в Україні;
підписання Угод про стратегічне партнерство
з країнами регіону; налагодження
багатосторонньої співпраці з країнами
регіону; зниження напруги в регіоні,
насамперед на Донбасі, проведення
регіонального саміту за для
затвердження нової доктрини спільного
стратегічного партнерства та спільної
безпеки.



Матриця логічної рамки Варіант політики 2
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Ланцюг результатів Показники Способи
перевірки

Припущення

Загальні цілі
(Вплив):

Україна використовує свій потенціал для 
забезпечення безпеки та стабільності в 
регіоні .

Конкретні цілі
(Підсумки):

Залучення до переговорного процесу ЄС 
та США в якості постійних переговорників, 
а не спостерігачів, з метою виведення 
російських військ з території ПМР ( а 
також з територій інших не визнаних 
державоутворень) та заміни їх на 
міжнародний миротворчий контингент.

Результати: Аактивізація ролі країни-гаранта
вирішення придністровського конфлікту
для України стане новим кроком на шляху
до регіонального лідерства, надасть
можливість позиціонувати себе в якості
ініціатора вирішення проблем не лише в
середині країни, є можливість
паралельного вирішення присутності
міжнародного миротворчого контингенту
як в Придністров'ї, так і на Донбасі .

Заходи:
Ініціювання Україною нового Плану врегулювання,
який би перевів ЄС та США у статус переговорників,
а не посередників. У Плані мають бути чітко
прописані вимоги виведення російських військ з
території ПМР, реінтеграція ПМР до складу
Молдови. До того ж, необхідно заручитися
підтримкою країн регіону, насамперед партнрів по
ГУАМ, оскільки, всі країни регіону обтяжені
замороженими конфліктами, із розсташуванням на
територіях невизнаних республік росіських військ.



Матриця логічної рамки Варіант політики 3
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Ланцюг результатів Показники Способи
перевірки

Припущення

Загальні цілі
(Вплив):

Україна використовує свій 
потенціал для забезпечення 
безпеки та стабільності в регіоні.

Конкретні цілі
(Підсумки):

Спільна безпекова політика країн 
регіону, що враховує національні 
інтереси України.

Результати: Спільна безпекова політика країн
регіону, насамперед, країн-членів
регіональних організацій, що
враховує національні інтереси
України.

Заходи: Активізація діяльності у межах регіональних
організацій, таких як ГУАМ та ОЧЕС. Насамперед,
мова йде про ініціювання нової спільної безпеково
політики країн -членів організацій, оскільки вони
мають спільні безпекові виклики. Це потребує
ініціювання узгодження та підписання спільної
Декларації або Меморандуму щодо узгодженості
дій у сфері безпеки крїан-членів організацій.
Створення спільного миротворчого контингенту з
військових груп країн-членів, групи спільного
реагування тощо. Крім того, пропонується
поглибити співпрацю між ЄС та НАТО та
регіональними організаціями, особливо у
безпековій сфері (проведення спільних навчань,
тренінгів для військових тощо). Євроінтеграція має
стати складовою розбудови безпечного та
стабільного регіону навколо України. Для
законодавчого підґрунтя реалізації вищезазначених
зовнішньополітичних ініціатив необхідним є
схвалення стратегії зовнішньої політики України,
яка має бути максимально сучасною та адекватною
новим викликам.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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