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Опитування було проведене із 20 вересня по 28 жовтня 2016 року 
Опитувані: 68 - державні органи виконавчої та законодавчої влади, 22 
– органи місцевого самоврядування, 56 – НДА (39 національні, 17 
регіональні), 37 - національні та регіональні ЗМІ.

Ключові висновки
1. Представники органів влади всіх рівнів
 100% декларують необхідність співпраці з НДА
 30% добре обізнані щодо їх діяльності
 20% постійно користується матеріалами
 10% співпрацює на регулярній основі
 25% опитаних чиновників готові «обходитись власними

силами»
 50% представників владних органів вважають, що діяльність

НДА впливає на діяльність органів влади.

Основні результати опитування
представників влади та НДА



2. Основні канали впливу НДА 
 ЗМІ (вплив на громадську думку)
 залучення НДА органами влади до вироблення стратегій та 

конкретних рішень
 через співпрацю з міжнародними донорами, які, в свою чергу, 

впливають на владу

3. При виборі НДА для співпраці представники органів влади 
орієнтуються на: 
 якість аналітичних матеріалів
 репутацію НДА
 загальну діяльність (об’єктивність, політичну 

незаангажованість) наявність фахівців з відповідної тематики

Основні результати опитування
представників влади та НДА



4. Системні перешкоди до розвитку співпраці (з боку НДА): 
 брак державного фінансування
 відсутність належної політичної культури, політична (або 

комерційна) ангажованість органів влади
 невміння державних органів працювати з НДА

5. Претензії владних структур до НДА: 
 відірваність від українських реалій
 орієнтація на міжнародних донорів

6. Позитивний сигнал - загальне зростання кількості 
представників органів влади, задоволених аналітичною роботою 
НДА

Основні результати опитування
представників влади та НДА



7. Актуальна тематика досліджень
Попри очевидний дисонанс в позиціях представників влади та
НДА щодо найбільш важливих та пріоритетних напрямів для
аналітичної роботи наявна достатня кількість «спільних»
інтересів:
 загальний аналіз стану суспільства
 питання децентралізації
 соціологічні дослідження та вивчення громадської думки
 формування сприятливого для розвитку бізнесу середовища
 макроекономічні проблеми розвитку національної економіки
 реформування освіти та виховання
 забезпечення енергетичної безпеки

Основні результати опитування
представників влади та НДА



 Співпраця між органами влади та НДА має доповнюватись
послідовною роботою із адвокації виробленого аналітичного
продукту та рекомендацій для органів влади

 НДА слід докладати особливих зусиль задля ефективного
пристосовування до дедалі більш конкурентного середовища на
ринку експертно-аналітичних послуг. Для цього НДА мають звертати
увагу на основні критерії вибору аналітичних центрів, що їх
формулюють органи влади та формат аналітики, якої потребують
чиновники у своїй повсякденній роботі

 Органи влади повинні цільовими запитами на аналітику впливати
на НДА

 Для здійснення впливу на органи влади НДА мають співпрацювати з
міжнародними організаціями, що мають свої важелі впливу на
органи влади в Україні

Рекомендації



Політологічний центр «Генеза» (Львів)
Інститут міста (Львів)

ГО  «Європейський діалог» (Львів)
ГО «Центр політичних досліджень» (Львів)
АЦ «Бюро економічних та соціальних досліджень» (Полтава)

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
(Чернігів)
Аналітичний центр «Перспектива» (Миколаїв)
Агентство Економічного розвитку (Вознесенськ)

Кіровоградська асоціація «Громадські ініціативи»  
(Кропивницький)
ГО «Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу» 
(Луцьк)

Дніпровський центр соціальних досліджень (Дніпро)

Центр незалежних соціологічних досліджень (Запоріжжя) 
Харківський фонд місцевої демократії (Харків)

Регіональний аспект



Використана база даних Інтернет-порталу громадських
організацій Львова - 326 діючих НУО Львівщини та списку
організацій (175), які увійшли до складу Громадської ради при
Львівській облдержадміністрації (2015 рік)

Аналіз цих організацій на предмет їх аналітичної діяльності
проводився на основі змісту сайтів цих організацій за двома
основними критеріями:
 Наявність аналітичних продуктів
 Вплив на місцеву політику

За цими критеріями було відібрано 39 організацій аналітичного
спрямування, з яких: 25 – неурядові, 3 – державні, 7 –
університетські та 2 комунальні установи

Регіональний аспект



Опитування проводилось шляхом анкетування.

Всього було опитано 22 респонденти із числа представників
департаментів Львівської обласної держадміністрації, які
представляли всі напрямки діяльності обласної
держадміністрації

18 із 22 респондентів (82%) мали досвід співпраці з
громадськими організаціями у своїй сфері

15 респондентів назвали конкретні інституції, з якими проводили
спільну діяльність

Опитування представників влади



 Кількість НДА Львівщини становить орієнтовно 10%
від загальної кількості НДА в Україні і орієнтовно 5%
від загальної кількості діючих НУО у Львівській
області

 За тематичним спрямуванням більшість НДА
Львівщини орієнтовані на:

 політичну тематику
 дослідження суспільства
 громадський контроль
 екологію

Висновки



 Проблемним виглядає відсутність НДА на ринку
питань, які на сьогодні для місцевої влади є найбільш
актуальні:

 децентралізація,
 регіональний розвиток,
 розвиток бізнес середовища,
 реформування освіти та охорони здоров’я

 Ряд організацій, відомі на міжнародному і
національному рівні є недостатньо ангажованими в
процес формування місцевих політик

Висновки



Постійний конкурс грантів для ОГС «Громадськість за 
проєвропейські зміни в Україні»

Мета конкурсу – зростання залучення ОГС до процесів
моніторингу та публічного діалогу з органами влади щодо
секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди про 
асоціацію (УА) 

Пріоритети конкурсу:
 адвокаційна діяльність, в тому числі дослідження, спрямованої 

на імплементацію УА 
 моніторинг та оцінка реалізації стратегій і планів дій та 

показників, пов'язаних з УА

 види діяльності, які сприяють комунікації, консультаціям, 
діалогу та співпраці між різними зацікавленими сторонами, 
спрямовані на успішну імплементацію УА

 розбудова громадської політичної грамотності (аналіз 
політики, аналіз витрат і вигод) серед громадян і державних 
службовців

Перші кроки



Вибір моделі

Для посилення співпраці міжнародні донори можуть створювати відповідні стимули
матеріального характеру - впровадження моделі фінансової співучасті, за якої донори
частково відшкодовуватимуть видатки державних структур в частині їхнього
фінансування роботи НДА на замовлення цих державних структур



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


