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«БІЛА КНИГА» (WHITE PAPER) – АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ РОЗРОБКИ, ОБГОВОРЕННЯ ТА УЗ-

ГОДЖЕННЯ (У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ - УХВАЛЕННЯ) ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, КОТРИЙ ПОКЛИКАНИЙ: 

 Описати та пояснити логіку вирішення проблеми, яку пропонує уряд; 

 Гарантувати цілісність державної політики, єдність та узгодженість її окремих за-

ходів та рішень (зокрема ухвалення законів та інших нормативно-правових актів). 

Це уможливить недопущення ухвалення парламентом та урядом окремих  фраг-

ментарних та взаємосуперечливих рішень; 

 Уможливити реальну залученість стейкголдерів до процесу розробки державної 

політики задля забезпечення досягнення максимального балансу інтересів та під-

вищення чіткості визначення цілей і здійсненності її заходів; 

 Розтлумачити стейкголдерам, політикам, ЗМІ та суспільству загалом, що слід очі-

кувати від діяльності органів влади у відповідній сфері.  

ПРОПОНОВАНА СТРУКТУРА БІЛОЇ КНИГИ 
 

Executive summary (Резюме). Стислий виклад  принципових моментів, що переда-
ють суть дослідження (обсяг 8-12 стор.). 

 
Методологія (опис предмету державної політики, його тематичних, географічних 
та часових меж, методів, використаних при підготовці дослідження, типів та дже-
рел використаної інформації, базових підходів / припущень, що застосовувалися 
до формулювання політики, перелік додатків). 

 
І. Проблема, на вирішення якої підготовлено законопроект / адресовано політику: 

масштаб проблеми та її динаміка; 
причини виникнення / загострення проблеми; 
чинна державна політика щодо проблеми (документи, пріоритети, заходи, ресур-
си); 
кого та чим не задовольняє чинна державна політика. 

 
ІІ. Міжнародний контекст: 

тенденції політики інших держав / домінування підходів міжнародних організацій 
щодо вирішення проблеми; 
наявність зобов’язань України щодо певного вирішення проблеми; 
рекомендації для України, напрацьовані експертами в межах міжнародної техніч-
ної допомоги. 

 
ІІІ. Цілі, які мають бути досягнуті (перелік цілей та завдань, на які конкретизуються 
цілі, в розрізі сфер, регіонів, часу. Обов’язкова вимога – цілі повинні мати кількісне 
вираження). 
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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою надання народ-

ним депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій дія-

льності. Центр здійснює пошукову, аналітичну і дослідницьку роботу щодо галузевих по-

літик та права інших держав (насамперед країн ЄС) і міжнародних організацій. 

 

Адреса: 01008, м. Київ, вул. Садова, 3А, каб. 434 

Тел.: +38 (044) 255-36-69 

E-mail: euinfocenter@rada.gov.ua 

Веб-сторінка: www.euinfocenter.rada.gov.ua 

Години прийому: з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 15.00 

 

Діяльність Центру є частиною проекту, що реалізує ГО «Лабораторія законодавчих ініціа-

тив» у рамках програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво». Програма USAID «РАДА», що виконується Фондом 

Східна Європа, сприяє становленню підзвітного, відповідального і демократичного пар-

ламентського органу. Більше на www.radaprogram.org. Думки, викладені в цій публікації, 

є винятковою відповідальністю авторів дослідження та не обов’язково відображають точ-

ку зору USAID, Фонду Східна Європа та Лабораторії законодавчих ініціатив. 
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IV. Інструменти / заходи політики (зокрема ухвалення / зміни НПА). Опис заходів, 
змісту та типу рішень, ухвалення та реалізація яких має забезпечити досягнення 
цілей. 
 
V. Прогноз впливів. Характеристика того, як заходи політики вплинуть на ключо-
вих стейкголдерів та пріоритетні завдання держави  (наприклад, боротьба з коруп-
цією, євроінтеграція, зайнятість, дерегуляція, сталий розвиток, рівні можливості чо-
ловіків та жінок, безпечне довкілля тощо). 
 
VI. Організація та ресурси:  

опис необхідних ресурсів (фінансових, майнових, матеріально-технічних); 
перелік завдань і відповідних функцій органів державної влади та місцевого са-
моврядування; 
порядок координації та взаємодії органів, установ, організацій та інших учасників 
процесу впровадження; 
плани та показники проведення періодичного моніторингу реалізації політики; 
способи, строки та підстави коригування заходів та перегляду політики.  

 
Консультації зі стейкголдерами (може бути складовою «методології»): 

перелік питань, щодо яких проводились консультації; 
форми проведення консультацій; 
учасники консультацій; 
графік проведення консультацій; 
результати консультацій (висловлені позиції та пропозиції стейкголдерів). 

 
Додатки  
 
Обсяг документу (без додатків): 80-110 сторінок  


