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1. В2.У2. Координувати роботу з 

розроблення проєкт у акту 

законодавства та здійснювати 

контроль. 
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Відсутній 

В2.У2. Координувати роботу та здійснювати 

контроль розроблення аналітичних продуктів 

(документів): проєкт ів актів законодавства, 

Policy Papers, Policy Briefs, Зелених і Білих 

Книг, звітів з моніторингу та оцінювання 

державної політики й програм.  

Пропонується врахувати частково. 

1) Інформаційно-аналітична робота, вироблення та 

ухвалення управлінського рішення на підставі 

підготовлених аналітичних документів дійсно є складовою 

частиною діяльності фахівців з питань реформ. Однак з 

огляду на загальний характер та універсальність 

професійного стандарту надмірна деталізація назв та 

різновидів аналітичних документів не вбачається 

доцільною. Окрім цього, на даний момент відсутній 

нормативно визначений перелік аналітичних документів, 

нормативно-правові акти не містять опису та вимог до 

змісту та оформлення таких документів як Policy Papers, 

Policy Briefs, Зелені та Білі Книги, що призводить до 

неоднозначного розуміння та тлумачення даних понять. 

Тому використання даної термінології в тексті професійного 

стандарту не є бажаною.  

Щодо уміння «ставити завдання, планувати роботу та 

здійснювати контроль розроблення аналітичних продуктів 

(документів)» - за змістом воно більше стосується 

професійної компетентності «В1. Здатність аналізувати 

суспільно значущі проблеми, формувати та обґрунтовувати 

пропозиції щодо необхідності нормативно-правового 

забезпечення реалізації державної політики в межах 

повноважень експертної групи директорату (генерального 

департаменту)». 

З огляду на викладене, пропонується врахувати 

частково шляхом доповнення новим умінням:  

«В1.У4. Координувати роботу та здійснювати 

контроль розроблення аналітичних продуктів 

(документів)». 
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2) Питання врегульовано. 

Пропозиція доповнити уміння словами «звіти з 

моніторингу та оцінювання державної політики й програм» 

не підтримується, оскільки вже передбачено в проєкті 

професійного стандарту:  

«Б1.У1. Здійснювати моніторинг реалізації державної 

політики, державних програм, стратегій» 

«Б2.У1. Здійснювати процес оцінювання 

результативності, впливу державної політики». 

2. В2.У3. Оцінювати якість 

розробленого проєкту акта 

законодавства. 

 

В2.У3. Оцінювати якість розроблених 

аналітичних продуктів (документів): проєктів 

актів законодавства, Policy Papers, Policy Briefs, 

Зелених і Білих Книг, звітів з моніторингу та 

оцінювання державної політики й програм. 

Пропонується врахувати. 

Викладено у такій редакції: 

«В2.У3. Оцінювати якість розробленого проекту акту 

законодавства, аналітичних продуктів (документів)». 

3.  

 

Відсутній 

Е2.У2. Координувати роботу та здійснювати 

контроль розроблення концепцій, стратегій і 

програм розвитку, стратегічних планів, 

державних цільових програм. 

Пропонується врахувати. 

Доповнено новим умінням  

«Е2.У2. Координувати роботу та здійснювати контроль 

розроблення концепцій, стратегій і програм розвитку, 

стратегічних планів, державних цільових програм». 

 


