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Огляд Стратегії економічного і соціального
розвитку АРК на 2011-2020 роки та Програм

Стратегія конкретизується у вигляді Плану її реалізації, у щорічних
програмах економічного й соціального розвитку АРК, цільових і
галузевих програмах і проектах розвитку регіону

Республіканські цільові програми спрямовані на вирішення проблем
розвитку галузей економіки й сфер життєдіяльності. Розробляються з
метою конкретизації положень Стратегії й Плану реалізації Стратегії в
певній сфері

Щорічні програми економічного й соціального розвитку АРК,
розробляються на основі Стратегії й Плану реалізації Стратегії.

Стратегії розвитку міст і районів Автономної Республіки Крим,
визначають основні пріоритети й цілі розвитку територій у межах
реалізації загальних пріоритетів і завдань, передбачених Стратегією
й республіканськими цільовими програмами

Досягнення цілей, визначених у Стратегії, має ґрунтуватися на
створенні умов для вирішення існуючих проблем за допомогою
програмно-цільового методу в системі планування розвитку
регіону, реалізованого на підставі відповідних методів досягнення
ефективності



Державна політика –

курс дій (або утримання від дій - бездій),
обраний органами влади для розв’язання
певної суспільної проблеми або
сукупності взаємопов’язаних проблем



Зміст політики

• Визначення проблеми

• Цілі політики:
що ця політика намагається досягти, які її наміри і

спрямування

• Інструменти (знаряддя) політики:
це специфічні способи, за допомогою яких політика як

реакція на проблему впроваджується у життя



Цикл політики
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Огляд Стратегії економічного і соціального
розвитку АРК на 2011-2020 роки та Програм

Підставою для розробки Програми є:
• існування проблеми на рівні регіону, вирішення

якої вимагає залучення бюджетних коштів,
координації спільних дій місцевих органів
виконавчої влади й органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і
організацій;

• наявність у місцевому бюджеті реальної
можливості ресурсного забезпечення виконання
заходів програми й відповідність цілі програми
пріоритетним напрямам розвитку регіону.

• Заходи програми, що розробляється, не повинні
дублювати заходи інших регіональних програм.



Окремі нормативно-правові акти щодо
програм

Про державні цільові програми. Закон України від 18.03.2004
№1621-IV

Порядок розроблення та виконання державних цільових
програм. Постанова КМУ від 31.01.2007 №106

Деякі питання оптимізації державних цільових програм.
Розпорядження КМУ від 23 березня 2011 р. № 223-р

Питання оптимізації кількості бюджетних програм.
Розпорядження КМУ від 6 квітня 2011 р. № 292-р

Правила складання паспортів бюджетних програм. Наказ
Мінфіну України від 29.12.2002 №1098 (у редакції наказу
Мінфіну від 14.01.2008 № 19)

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності
про їх виконання. Наказ Мінекономіки України від
04.12.2006 р. №367



Огляд ”Методичних рекомендацій з узгодження
наявних і майбутніх державних і

республіканських програм зі стратегічними
цілями і пріоритетами АРК“

Порядок узгодження щорічних програм економічного й
соціального розвитку АРК, цільових і галузевих
програм зі стратегічними цілями й пріоритетами
Стратегії АРК

1. Напрями (пріоритети), Стратегічна ціль, Бачення й комплекс
інтегральних цілей як спосіб досягнення Бачення майбутнього
Криму

2. Стратегічні завдання (задачі) з реалізації напрямів
(пріоритетів) Стратегії й пріоритети (критерії) у межах
”модернізаційного“ сценарію для вимірювання реалізації
Програм



Огляд ”Методичних рекомендацій з узгодження
наявних і майбутніх державних і

республіканських програм зі стратегічними
цілями і пріоритетами АРК“

3. Ініціювання й відповідальність за визначення, розробку й
затвердження Програм

4. Фінансування щорічних Програм економічного й
соціального розвитку АРК, цільових і галузевих програм

5. Забезпечення реалізації рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків – наскрізний компонент Програм

6. СЕО як обов’язковий компонент програм
7. Матричний підхід для оптимізації програм у відповідності

зі Стратегією
8. Показники досягнення реалізації Стратегії для програм
9. Комунікаційні механізми взаємодії в процесі реалізації

Стратегії



Завдання (задачі) з реалізації п’яти напрямів
(пріоритетів) Стратегії здійснюється шляхом

розробки нових і узгодження-зміни (при
невідповідності завданням) існуючих Програм.
Кожне завдання (задача) вирішується шляхом:

• розробки окремої нової Програми
• комбінацій завдань декількох нових Програм
• комбінацій завдань нової Програми й узгоджених завдань

діючих Програм
• комбінацій завдань нових і узгоджених завдань діючих

Програм
• комбінацій узгоджених завдань діючих Програм
• Узгодження наявних і підготовка нових Програм

здійснюється за допомогою матричного підходу для
оптимізації Програм з використанням відповідних форм



Цілі (показники) – SMART

Міра досягнення цілей вимірюється за
допомогою показників результативності

Specific – конкретний
Measurable – вимірюваний
Available – доступний
Realistic – реалістичний
Time-bound – обмежений в часі



Показники результативності
[effectiveness] –

показники міри досягнення проголошених цілей політики (програми):
1) результативність як співвідношення між фактичними і
запланованими значеннями показників результативності;
2) результативність як співвідношення між показниками результату і
продукту політики (програми): скільки одиниць продукту політики
забезпечили одну одиницю результату?

Основна проблема аналізу на етапі проектування політики:
які продукти потрібні для досягнення бажаного результату?

Основна проблема аналізу на етапі оцінювання виконання:
чи дійсно досягнуті результати є наслідком виробництва продуктів
політики?

(адже після того не означає внаслідок того, тому що існують
передбачені/непередбачені впливи середовища)



Показники ефективності політики
(програми) [efficiency] –

це співвідношення між затратами на проведення політики та досягнутими
результатами; вимірюється як у натуральних показниках, так і у вартісних
– якщо можливо дати грошову оцінку всім затратам і результатам.

Політика ефективна, якщо при фіксованих затратах обирається варіант,
що забезпечує максимально можливі результати порівняно з іншими
варіантами дій.

Продуктивність політики [productivity] – співвідношення між затратами
і продуктами політики.

Економічність політики [economy] – досягнення фіксованих результатів
з мінімально можливими (серед всіх варіантів дій) затратами ресурсів.



Матричний підхід до оптимізації Програм
для реалізації Стратегії

З метою узгодження наявних і майбутніх програм зі
Стратегією застосовується матричний підхід.

Матриця оптимізації програм використовується як для
узгодження наявних Програм, так і при розробці окремої
Програми.



Матричний підхід до оптимізації Програм
для реалізації Стратегії (1)

Маркування: __________
Інтегральна ціль :___________________

Вписуємо найменування конкретного напряму
(пріоритету)

Напрям (пріоритет) 1

Вписуємо
завдання
програми яка
відповідає
основному
завданню
Стратегії

n

Вписуємо завдання
програми яка
відповідає
основному завданню
Стратегії

Вписуємо найменування
існуючої Програми № 1

1

Основне
завдання N
Стратегії *

Основне завдання
... Стратегії *

Основне
завдання № 1

Стратегії *

Стратегічні пріоритети за напрямом
(пріоритетом)
Програма

№
з/п



Матричний підхід до оптимізації Програм
для реалізації Стратегії (2)

Основні завдання Стратегії – це передбачені Стратегією стратегічні
пріоритети за конкретним напрямом (пріоритетом).

Завдання Програми – це передбачене Програмою завдання, що за
своєю орієнтацією й змістом відповідає основному завданню
Стратегії в рамках розглянутого напряму (пріоритету) Стратегії.

Кількість Програм (n), що вписуються в таблицю за конкретним
пріоритетом відповідає кількості всіх діючих (юридично) Програм,
незалежно від того чи передбачає конкретна Програма завдання
відповідне розглянутому напряму (пріоритету) Стратегії. А саме,
необов’язково заповнювати кожний кластер таблиці при первинному
розгляді всього переліку Програм.

Кількість основних завдань, що вписуються в таблицю за конкретним
напрямом відповідає кількості стратегічних пріоритетів за напрямом
(пріоритетом) Стратегії.

Маркування окремої сторінки залежить від рівня дроблення
розглянутого напряму (наприклад: 1.1.1.1 – напрям 1, інтегральна
ціль 1, основне завдання 1, програма 1)


