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Питання

 ПІБ
 Установа та підрозділ, яку представляє

учасник семінару
 Як використовується в діяльності процедури

оцінювання й моніторингу
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Девід Х.Грінберг, Ейдан Р.Вайнінг, Девід Л.Веймер.- К.: Вид-во “АртЕк”,
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2000.



Навчальні ресурси
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англ. І.Дзюби, А. Олійника; Наук. ред. О. Кілієвич. – К.: Основи, 1998.

 Вироблення державної політики: рекомендації для України в контексті
євроінтеграціного досвіду країн Балтії та Польщі. Зб. аналітичних звітів і
записок учасників Програми урядового стажування/ Укл. О.І.Кілієвич,
В.В.Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2006. (www. IPAS.org.ua/library.htm)

 Віскузі, В. Кіп, Верном, Джон М., Гарингтон, Джозеф Е.(мол.). Економічна
теорія регулювання та антимонопольна політика: Пер. з англ./Наук. ред.
пер. О.Кілієвич. – К.: Вид-во „Основи”, 2004.

 Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ.
Р.Ткачук. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004.

 Збірник досліджень ефективності виконання державних програм. - К.:
Державна контрольно-ревізійна служба України; ГоловКРУ України, 2002.

 Збірник досліджень з ефективності роботи державних організацій України /
Шведське нац. Бюро аудиту; Шведський ін-т держ. управління. – К.: 2001.
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 Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні/

Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю. – К.: ”К.І.С.”, 2007. //
http://www.rgd.org.ua/project_publications/publications_list/monitoring.pdf
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Н.А.Кошелевой. – М.: Из-во ”Престо-РК“, 2009.

 Оцінка впливу як спосіб удосконалення інструментів політики / Програма Sigma,
вип. №31. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002.

 Оцінювання державних політик та програм: Посібн. для виклад. з осв.-проф. прогр.
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Санжаровського І., Полянський Ю. – К.: ”К.І.С.”, 2007. //
http://www.rgd.org.ua/project_publications/publications_list/handbook_maket_.pdf

 Регуляторна політика: Нові можливості. / За ред. К.Ляпіної, Д.Ляпіна і
Я.Демченкова. – Київ.: Інститут конкурентного суспільства; 2004.
(http://www.ics.org.ua/ua/publication.php?id=12)

 Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Вид-во
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 Эффективность государственного управления: пер. с англ. / Общ. ред.: С.А.
Батчиков, С.Ю. Глазьев. - М. : Фонд "За экон. грамотность": Рос. экон. журн.:
Изд-во АО "Консалтбанкир", 1998. – 848 с. – Часть 2. Измерение и анализ.

 Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної
політики: Практичний посібник для радників з державної політики у
Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С.Соколик. Наук. ред. пер.
О.Кілієвич. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 130 с. (www. IPAS.org.ua/library.htm)



Інтернет-ресурси
 www.rada.gov.ua – Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт
 www.kmu.gov.ua – Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої

влади
 www.center.gov.ua – Центр адаптації державної служби до стандартів

Європейського Союзу (сторінка “групи аналізу політики”)
 www.civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/index – сайт “Громадянське суспільство і

влада”
 www.icps.kiev.ua – Міжнародний центр перспективних досліджень(практика

впровадження засад АП в Україні)
 www.IPAS.org.ua – Інститут аналізу політики та стратегій
 www.nispa.sk – Асоціація інститутів та шкіл з державного управління

Центральної і Східної Європи



Оцінювання та моніторинг у циклі
державної політики.

Державні програми як об’єкт
оцінювання та моніторингу
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Державна політика –

курс дій (або утримання від дій - бездій),
обраний органами влади для розв’язання
певної суспільної проблеми або
сукупності взаємно пов’язаних проблем
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Державна цільова програма це:

комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на
розв'язання найважливіших проблем розвитку держави,
окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних
одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного
бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом
виконавців, ресурсним забезпеченням.



Державні цільові програми
поділяються на:

 загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля

загальнодержавні програми – це програми, які охоплюють всю
територію держави або значну кількість її регіонів, мають
довгостроковий період виконання і здійснюються
центральними та місцевими органами виконавчої влади;

 інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем
розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку
окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних
одиниць, що потребують державної підтримки.



Метою розроблення державних
цільових програм є

сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах
розвитку держави, окремих галузей економіки та
адміністративно-територіальних одиниць;

забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних,
інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу,
а також координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для
розв'язання найважливіших проблем.



Державна цільова програма
розробляється за сукупності таких умов:

 існування проблеми, розв'язання якої неможливе засобами
територіального чи галузевого управління та потребує
державної підтримки, координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;

 відповідності мети програми пріоритетним напрямам державної
політики;

 необхідності забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних
зв'язків технологічно пов'язаних галузей та виробництв;

 наявності реальної можливості ресурсного забезпечення
виконання програми.



Класифікація державних
цільових програм

За своєю спрямованістю державні цільові програми поділяються на:
 економічні, що спрямовані на розв'язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем

виробництва, підвищення його ефективності та якісних характеристик, забезпечення
ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;

 наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних досліджень у галузі
природничих, суспільних і технічних наук;

 науково-технічні, що розробляються для розв'язання найважливіших науково-технічних
проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої
наукоємної та конкурентоспроможної продукції;

 соціальні, що передбачають розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, проблем
безробіття, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони
здоров'я та освіти;

 національно-культурні, спрямовані на розв'язання проблем національно-культурного розвитку,
збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб
людини;

 екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природоохоронних заходів, запобігання
катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;

 оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності держави;
 правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби із злочинністю

та державної безпеки.
Державні цільові програми можуть бути спрямовані на розв'язання інших проблем, у тому числі

регіонального розвитку, що мають державне значення.



“Про затвердження порядку
розроблення та виконання державних

цільових програм”

Постанова Кабінету Міністрів України (від 31.01.2007 р. № 106)

визначає механізм розроблення, погодження, подання для
затвердження та виконання державних цільових програм. Цей
Порядок визначає структуру (перелік і вимоги до розділів
програм) та процедуру, яку необхідно виконати під час
підготовки проекту програм.



Ініціювання розроблення
програми

Ініціаторами розроблення програми можуть бути
Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади,
Національний банк,
Національна академія наук,
Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські ради,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські

держадміністрації.



Сучасні можливості та проблемні
питання в здійсненні моніторингу й

оцінювання програм

Базовий закон про державні цільові програми, прийнятий 2004
року, передбачає здійснення контролю за виконанням програм,
завданнями якого, окрім вчасного виконання заходів та цільового
використання коштів, є досягнення цільових показників. Однак
на практиці під час контролю основну увагу приділяють саме
фактові виконання заходів та цільовому витрачанню бюджетних
ресурсів. Методологія розроблення та впровадження моніторингу
досягнення цільових показників офіційно не визначена. Ці
проблеми є підставою для розроблення нового варіанту цього
закону.

Для потреб моніторингу та оцінювання можна використовувати
паспорти бюджетних програм, які були вперше запроваджені
2002 року і формат яких уже кілька разів змінювався. Однак,
знову ж таки, завданням оцінювання виконання бюджетної
програми є насамперед цільове використання бюджетних коштів.



Сучасні можливості та проблемні
питання в здійсненні моніторингу й

оцінювання програм

Методика визначення показників виконання програм – кількісних і якісних
параметрів, за якими визначають, чи було досягнуто запланованих цілей, –
використовується за програмно-цільового підходу до формування
бюджетів, який, зокрема, поширений на рівні міст. Водночас відповідно до
Бюджетного кодексу ця практика поки що не обов’язкова й тому мало
поширена на регіональному рівні.

Деталізовані методики моніторингу та/чи оцінювання реалізації державних
програм від початку 2000-х років застосовуються в окремих сферах
державного управління – боротьби з поширенням ВІЛ/СНІДУ, управління
освітою, підвищення кваліфікації державних службовців, сприяння
розвиткові технологічних парків. Зокрема, наприкінці 2004 р. Кабінет
Міністрів України затвердив цілісну система моніторингу в сфері
навколишнього природного середовища. Зокрема, було визначено завдання
системи моніторингу (збір даних; формування банків даних; аналіз
інформації; забезпечення нормативного, методичного й технічного
забезпечення збору та аналізу даних; забезпечення достовірності інформації
та її оприлюднення); суб’єкти моніторингу й, зокрема, координаційний
орган (міжвідомча комісія, яку затверджує КМУ).



Сучасні можливості та проблемні
питання в здійсненні моніторингу й

оцінювання програм

У сфері регіональної політики впродовж останніх років було запроваджено
методики моніторингу показників розвитку певних типів територій. Зокрема,
йдеться про запровадження моніторингу функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 19.01 2005 р.
передбачав методику визначення критеріїв оцінювання, основні параметри
розвитку та показники діяльності цих зон і територій.

В Україні також є досвід запровадження оцінювання діяльності державних
органів влади (центральних і місцевих) в окремих сферах, наприклад,
щодо залучення інвестицій та формування сприятливого інвестиційного
клімату. Нову методику оцінювання діяльності органів влади запропонувало
Міністерство економіки в липні 2006 р. Відповідно до неї оцінювання
здійснювалося на основі чітко визначеного переліку показників, а також
було додано форма звіту за структурою “Показник–звітний період–
відхилення показника (%)”.



Сучасні можливості та проблемні
питання в здійсненні моніторингу й

оцінювання програм

Уряд України здійснив кілька спроб розробити цілісні підходи до
оцінювання діяльності центральних і місцевих органів влади щодо
впливу на тенденції розвитку регіонів. Окрема методика комплексного
оцінювання результатів соціально-економічного розвитку регіонів була
схвалена в лютому 2004 р., і відповідно до неї метою оцінювання було
визначено вплив органів влади на тенденції регіонального розвитку та
відповідність цих тенденцій цілям Програми діяльності уряду.

У методологічному сенсі методика використовувала 23 показники, які мали
демонструвати тенденції розвитку різних сфер регіонального розвитку на
основі інформації, поданої, крім Державного комітету статистики, також
профільними органами влади.

Ця методика була змінена новими складами уряду в 2005–2006 роках, зокрема
щодо визначення показників соціально-економічного розвитку регіонів,
дані яких є підставою для оцінки управлінської діяльності. Зауважмо, що
вперше було запропоновано для використання такий комплексний
показник, як валовий регіональний продукт.



Оцінювання затрат, продуктів,
впливів і результатів державних

програм



СХЕМА ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА

Система
прийняття

рішень

Організаційна
мережа

Затрати
ресурсів

Продукт
політики

Кінцеві
результати
політики

Середовище
(cоціальне, фізичне, економічне, політичне)

впливи впливи впливи



Вплив середовища на
результати і наслідки політики

Середовище

Середовище

Вхід

Вимоги,
Ресурси,

підтримка
тощо

Посередницькі
змінні

Групи
Партії,

організації
тощо

Політична
система

Організаційні
мережі

Системи
прийняття рішень

Результати
політики

?

?

Наслідки
політики



Загалом вплив політики
виявляється у двох аспектах:

 результати політики — реальні результати, досягнуті
через діяльність державних інституцій у процесі
реалізації напряму державної політики;

 наслідки політики — очікувані/неочікувані кінцеві
результати діяльності/бездіяльності державних
інституцій.

 Перефразовуючи відомі слова хотіли як найкраще, а
вийшло як завжди, зазначимо: хотіли outputs, а
отримали outcomes.



Середовище та учасники процесу
оцінювання і моніторингу

державних програм.
Аналіз стейкхолдерів.

Громадський моніторинг



Середовище:
 соціальне середовище: культурні, етнічні, релігійні та інші звички, соціальну

структуру суспільства, очікування, моделі поведінки та способи взаємодії і
взаємозв'язку між ними, що їх встановлює кожне суспільство;

 фізичне середовище (physical environment):
 - географічні характеристики: клімат, природні ресурси, топографію, архітектура

тощо;
 - демографічні характеристики: чисельність і динаміка населення, розселення,

урбаністичні умови, вікова структура населення та інші фізичні характеристики,
що визначають спосіб життя, прийнятий у суспільстві;

 економічне середовище (есоnоmіс environment): економічна система, зміст та
активність економічного життя суспільства, в тому числі характер індустрії та
торгівлі, відносна заможність чи бідність регіону, на який поширюється політика,
рівень безробіття рівень економічного зростання тощо;

 політичне середовище (роlitical environment): політична система, політичні
інститути, владні структури, чинне законодавство, політичні партії, громадські
організації, групи спеціальних інтересів, лобізм, переважаюча ідеологія, політична
культура, нагальні політичні проблеми даного моменту.



Стейкхолдери

дослівно це “пайовики” — усі, хто має
відношення до процесу політики.

Стейкхолдери у певному сенсі є
“пайовиками” — учасниками процесу
політики і тому їх слід обов’язково брати до
уваги – здійснювати аналіз стейкхолдерів



Аналіз стейкхолдерів:

 погляди і ставлення зацікавлених груп,
лідерів, ЗМІ тощо до проблеми (кого
стосуються, зачіпає проблема і хто має
важелі впливу на можливі варіанти
вирішення/ поглиблення проблеми);

 організація: установи, що підтримують/
заперечують рішення.



Таблиця заінтересованих
сторін

І т. д.

Заінтересована
сторона 3

Заінтересована
сторона 2

Заінтересована
сторона 1

Роль, яку може
зіграти

заінтересована
сторона в
реалізації
Програми

Значимість для
реалізації

заінтересованої
сторони (4)

Оцінка
впливовості

заінтересованої
сторони (3)

Оцінка міри
заінтересованос

ті (2)

Назва
заінтересованої

сторони (1)



Таблиця заінтересованих
сторін

1). Для визначення заінтересованих сторін необхідно врахувати наступні
питання:

 хто може одержати користь від Програми?
 на кого вона може вплинути негативно?
 хто є прихильниками Програми?
 хто є супротивниками Програми?
2). Оцінка міри заінтересованості здійснюється за допомогою шкали від 0

до 4, де
 сильно заінтересовані
 скоріше заінтересовані, ніж ні
 не заінтересовані
 опоненти
0 - не відомо.



Таблиця заінтересованих
сторін

3). Для оцінки впливовості заінтересованої сторони необхідно врахувати:
 повноваження й статус (політичної, соціальної й економічний) кожної сторони
 ступінь організованості
 ресурси, які може мобілізувати заінтересована сторона
 неофіційний вплив
 відносини з іншими заінтересованими сторонами
Оцінка міри впливовості здійснюється за допомогою шкали від 0 до 4, де
 дуже впливова
 скоріше впливова
 скоріше не впливова
 зовсім не впливова
0 - не відомо
4) Оцінка рівня значимості здійснюється за допомогою шкали від 0 до 4, де
 дуже значуща
 скоріше значуща
 скоріше не значуща
 не значуща
0 - не відомо



Громадський моніторинг
Проект концепції програми опубліковується ініціатором в офіційних засобах

масової інформації та розміщується на його веб-сайті.
Ініціатор проводить громадське обговорення проекту концепції програми (на

засіданнях колегії, конференціях, нарадах), за результатами якого готує
пропозиції, що враховуються під час доопрацювання проекту.

Державний замовник програми організовує опублікування заключного звіту про
результати виконання програми, крім звіту про результати виконання
програми, що містить інформацію, яка становить державну таємницю, в
офіційних засобах масової інформації та розміщує його на своєму веб-сайті.

здійснення інститутами громадського контролю за діяльністю органів
виконавчої влади щодо розв'язання проблем, що мають важливе суспільне
значення, у формі громадського моніторингу підготовки та виконання
рішень, експертизи їх ефективності, подання органам виконавчої влади
експертних пропозицій (Розпорядження КМУ від 21 листопада 2007 р. №
1035-р. “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства”)



Цілі і завдання оцінювання та
моніторингу державних програм.

Показники і критерії
результативності



Об'єктивно вимірювані
показники (ОВП)

Опишіть цілі за допомогою вимірюваних
понять, тим самим створивши підґрунтя
для оцінювання результатів виконаної
діяльності.

Таким чином, буде очевидним, що певну
умову/результат виконано/досягнуто або
ж ні.



Визначення показників

 Визначте якість
 Визначте цільову групу
 Визначте місце
 Визначте кількість
 Визначте час
 SMART (автономна аналітико-звітна

процедура)



Показники
SMART

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



Результативність це:

міра досягнення проголошених цілей політики,
яка показує, наскільки результати наблизились
до задекларованих цілей.



Аудит адміністративної діяльності
(Performance Auditing) Аудит виконання

проведенням незалежного оцінювання рівня ефективності,
результативності й економічності владних заходів, програм та
діяльності структур у суспільних перетвореннях і проводиться для
з’ясування:

— чи є ефективними та результативними методи дії державних
структур у суспільних перетвореннях, а якщо ні, то чому?

— чи є ефективними та результативними державні програми, а
якщо ні, то чому?

— чи можна поліпшити ефективність і результативність
державних програм і методів діяльності державних структур у
суспільних перетвореннях, і якщо можливо, то яким чином це
зробити.



Процес моніторингу.
Класифікація та визначення показників

реалізації програм. Процес
оцінювання.

Формування системи управління
процесом оцінювання



Процес моніторингу

Визначення необхідної системи моніторингу
загалом означає пошук відповідей на такі
питання:

 Хто має здійснювати моніторинг?

 Що необхідно моніторити?

 Коли й де має відбуватися процес
моніторингу?



Етапи організації системи
моніторингу

Постійний збір визначених даних. Контроль за діяльністю системи
моніторингу.

Збір даних

Розроблення й апробація документів для збору та фіксації
даних. Складання посадових інструкцій з визначенням повноважень
учасників процесу моніторингу. Підготування персоналу,
відповідального за операції з моніторингу. Ознайомлення персоналу
програми з системою моніторингу.

Підготування

Визначення потреб в інформації (індикатори виконання заходів,
досягнення цілей тощо) та хто її потребує. Визначення того, як
часто слід збирати інформацію. Визначення джерел і способів
отримання інформації. Визначення відповідального за збір інформації.
Визначення витрат, пов’язаних із запровадженням моніторингу та
збором інформації.

Планування

КрокиЕтап



Етапи організації системи
моніторингу (2)

Використання результатів моніторингу для вдосконалення
управління та реалізації програми.

Використання
результатів

Документування зібраних даних і результатів аналізу.
Забезпечення інформацією щодо результатів моніторингу
керівництва тих, хто здійснює впровадження програми,
бенефіціарів та інших зацікавлених осіб.

Звітування

Порівняння зібраних даних з визначеними плановими
значеннями індикатора, встановлення відмінностей.
Визначення інших
проблем. Пошук причин відхилень та визначення варіантів
розв’язання проблем.

Аналіз та
порівняння
даних



Класифікація та визначення показників
(індикаторів) реалізації програм

Показники (індикатори) є основою будь-якого моніторингу.

Показники (індикатори) – це засоби, за допомогою яких
здійснюється моніторинг і визначається рівень прогресу щодо
виконання окремих завдань програми, досягнення очікуваних
результатів (короткотермінових та середньотермінових) тощо.

Показники описують результати програми в операційно
вимірюваних величинах, як-от кількість, якість, тип
бенефіціарів, час, місце тощо. Для потреб моніторингу
застосовують різні типи показників (індикаторів).



Прямі та непрямі індикатори
Прямі індикатори – це ті, що їх застосовують у випадках, коли зміни в об’єкті

спостереження може помітити безпосередньо суб’єкт. Зазвичай це
стосується короткотермінових результатів. Прямий індикатор точніший,
повніший та більш готовий для безпосереднього застосування.

Непрямі індикатори використовуються замість прямих або в доповнення до
них. Їх застосовують у випадках, коли досягнення (чи недосягнення)
результатів (тобто змін в об’єкті спостереження):

 не може бути зафіксованим і виміряним безпосередньо, а лише
опосередковано, наприклад, якість життя, організаційний розвиток тощо;

 може бути безпосередньо виміряним, але вартість такого вимірювання
буде невиправдано високою;

 може бути виміряним лише з плином значної кількості часу по завершенні
заходу/програми.



Кількісні та якісні індикатори
Кількісні (статистичні) індикатори – показники, що мають кількісний вираз і

позначаються такими формулюваннями, як число, частота, відсоток, частка
тощо. Кількісними індикаторами можна описати, наприклад, таке: частоту
зустрічей та чисельність учасників, коефіцієнт зростання економіки,
показники клімату, врожайність, рівень цін тощо.

Якісні індикатори (судження, оцінка, сприйняття та відношення) – показники,
що не мають кількісного виразу й можуть позначатися такими
формулюваннями: наявність, відповідність, якість, ступінь, рівень,
задоволеність, обізнаність тощо. Залежно від потреб програми якісними
індикаторами можна описати, наприклад, ставлення до того чи іншого факту
стейкхолдерів і споживачів, рівень їхнього задоволення, здатність до
прийняття рішення та самооцінки, зміна поведінки тощо.

На практиці бажано витримувати баланс між кількісними та якісними
індикаторами. Важливо, щоб стейкхолдери програми спільно визначили
індикатори ще на етапі панування.



Індикатори процесу та
результатів реалізації програми

За допомогою індикаторів результатів реалізації програми можуть
визначатися такі речі, як упроваджені технології, тренінгові
матеріали, які віддруковано та розповсюджено, або зростання
доходів домоволодінь, тощо.

Індикатори ж процесу реалізації програми, як правило, завжди
якісні й покликані визначити, яким чином технології були
розроблені та впроваджені, як відбувалося збільшення доходів і
хто в цьому брав участь.

Деякі з цих індикаторів можуть бути суб’єктивними і тому
кінцевим користувачам чи учасникам заходу (проекту) може
бути поставлено запитання підтвердити чи спростувати факт
існування того чи іншого результату. Джерело інформації в
таких випадках теж суб’єктивне.



Проміжні та підсумкові індикатори.
Міжсекторні індикатори

Проміжні індикатори встановлюються для визначення результату в певні
періоди чи етапи програми. Тому вони фактично слугують контрольними
відмітками для досягнення очікуваних кінцевих результатів.

Індикатори кінцевих результатів програми є за своєю суттю підсумковими
індикаторами.

Індикатори, що відбивають специфіку певної галузі чи сектору (наприклад,
індикатори розвитку сільського господарства), та суто технічні індикатори
мають бути збалансованими шляхом доповнення їх іншими, які мають
міжсекторний характер і покликані віддзеркалювати, наприклад, питання
соціального розвитку, гендерної рівності, екологічної безпеки, розвитку
громадянського суспільства тощо.



Визначення та відбір індикаторів.
Критерії відбору індикаторів

При відборі індикаторів застосовують низку критеріїв.
Відповідність: чи дає змогу індикатор виміряти прогрес щодо виконання

окремих етапів і досягнення результатів програми?
Чутливість: якщо відбуватимуться зміни, чи буде індикатор чутливим до них?
Простота і доступність: чи буде інформація доступною для збору та чи легко її

буде збирати?
Надійність: чи будуть дані, необхідні для індикаторів, надійними та сумірними

протягом тривалого часу?
Простота: чи складно буде вирахувати величину індикатора?
Практичність: чи буде отримана інформація використана для прийняття

рішення та вивчення досвіду?
Об’єктивність: чи зможуть всі, хто ознайомлюється з даними, дійти спільного

висновку?
Дешевизна: чи будуть витрати на отримання інформації зіставними з користю

від моніторингу?
Представництво: чи індикатор даватиме змогу оцінити представництво

вікових груп, статі, бенефіціарів тощо?



План моніторингу це

Довготермі
нові

Середньо
термінові

Коротко
термінові

Користува
чі

інформації

Відповідал
ьний

Частота
збору/

аналізу
інформації

Методи
збору/
аналізу

інформації

Джерела
інформації

ІндикаториРезультати

детальне визначення очікуваних результатів, для досягнення яких запроваджується
моніторинг, індикаторів кожного з очікуваних результатів, джерел, методів і частоти збору
інформації та її аналізу, а також відповідальних за збір інформації та основних її
користувачів



Оцінювання

досить часто здійснюються на підставі
зіставлення "того, що справді відбулося, з тим,
що б сталося, якби політику чи програму ніколи
не було здійснено".



Оцінювання політики
проводиться у двох площинах:

 неґативного впливу політики чи програми на
заплановані цілі;

 дійсного (реального) впливу політики чи
програми.



Цілі оцінювання

розрізняють явні і приховані (як
бюрократичний хід):

 відстрочення прийняття рішення
 уникнення відповідальності
 “димова завіса”
 зв’язки з громадськістю
 “окозамилювання”
 “фарбування фасаду”



Два основних завдання
моніторингу й оцінювання

 навчання та
 звітність
Залучення стейкхолдерів і діалог необхідні для ширшого

навчання.
Для звітності потрібна незалежна стороння оцінка.

Моніторинг та оцінювання сприяють відкритості та звітності.
Моніторинг впровадження програми – налагодженню достатнього

рівня звітності для забезпечення реалізації програми.
Оцінювання, своєю чергою, забезпечує належний рівень

відкритості та звітності, необхідних для досягнення очікуваних
результатів.



Складники оцінювання:

 встановлення навколишнього середовища оцінювання
 визначення цілей оцінювання
 усвідомлення суті політики
 планування оцінювання
 визначення ролі аналітика-експерта в оцінюванні
 розробка вимірників (критеріїв)
 збирання даних, інформаційне забезпечення
 проектування оцінювання
 експериментальні підходи оцінювання
 побудова схеми аналізу
 аналіз та інтерпретація даних
 оприлюднення результатів та рекомендації щодо політики



ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ

Розробка політики Реалізація політики Впровадження
політики

Оцінка
потреб

Оцінка
вимірників
оцінювання

Оцінка
процесу

Оцінка
результатів



Традиційні методи оцінювання

відношення
вигід і витрат;

витрати й
результативніс
ть

передбачувані
результати;

непередбачува
ні результати;

безпосередні
ефекти;

небажані
ефекти;

пояснення
результатів

прогноз
впливу;

бажаний
вплив;

неочікуваний
вплив;

пояснення
впливів

зусилля
персоналу;

механізми
надання
допомоги;

інформаційні
системи

населення, на
яке
спрямована
політика;

поточні
потреби;

майбутні
потреби;

потреби в
ресурсах

Оцінювання
ефективності

Оцінювання
результативно

сті

Оцінювання
впливу

Оцінювання
процесу
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Логічна структура
Загальна мета

Цілі

Продукти

Заходи

Задіяні ресурси

Припущення

Припущення

Припущення



Припущення

Зовнішні чинники, які не піддаються
управлінню, проте мають вплив на мету,
цілі, результати й діяльність, тому їх
необхідно брати до уваги



Оцінювання: перешкоди у визначенні
успішності/ неуспішності політики

Невизначеність щодо цілей політики. Зважаючи, що цілі
політики розмиті, нечіткі й це, звичайно, утруднює процес
визначення рівня їх реалізації, потрібна підтримка коаліції
більшості: з різними цінностями, інтересами тощо.
Труднощі встановлення причинності. Зважаючи, що
оцінювання вимагає детермінізації соціальних змін, виникають
труднощі зі встановленням їхніх причиново-наслідкових зв'язків.
Розпорошеність впливів політики. Зважаючи, що політика
має вплив, окрім груп, на які вона спрямована, ще й на інші
групи та індивідів, його слід обов’язково враховувати, оскільки
він може бути як символічним і матеріальним, так і в
консенсусному поєднанні.



Оцінювання: перешкоди у визначенні
успішності/ неуспішності політики

Труднощі з отриманням даних. Це досить серйозна перешкода у
практиці проведення оцінювання. Аналітики-експерти з власного
досвіду знають про дефіцит точних і адекватних даних та
неупередженої інформації для виявлення реального впливу чи
наслідків політики.

Офіційний опір. Оприлюднення даних та інформації щодо
результативності й ефективності політики викликає офіційний опір
висвітленню неґативних наслідків щодо діяльності адміністративних
органів чи окремих осіб. Офіційний опір виявляється в применшенні
значення оцінювання, відмові в доступі до інформації, ЗМІ,
попередженнях, структурних тисках чи особистих впливах. При цьому
слід зважати на увазі організаційну інерцію — опір будь-яким змінам з
боку організації як структури.



Оцінювання: перешкоди у визначенні
успішності/ неуспішності політики

 Обмеження в часі. На цьому вже неодноразово наголошувалося, і
часові обмеження є серйозною перешкодою у проведенні оцінювання,
оскільки політики очікують швидких суспільних змін, на відміну від
структурних, а управлінці намагаються пригальмувати цю швидкість.
Часовий чинник — це суттєвий елемент оцінювання, адже він дає
змогу враховувати довготривалі ефекти політики.

 Іґнорування наслідків оцінювання. "Невідповідні" результати
оцінювання можуть критикуватися, іґноруватися або визнаватися за
помилкові. Арґументами невизнання оцінювання є:

— недосконала структура програми
— використання неадекватних даних
— помилковість висновків



Критерії оцінювання
Ефективність
Продуктивність

Адекватність

Справедливість

Відповідність

Результативність

Економічність

Чи досягнуті результати?
Скільки зусиль було докладено для досягнення

результатів?
Наскільки досягнення результату вирішило

проблему?
Чи справедливо розподілені витрати та вигоди

серед різних груп?
Чи задовольняють результати політики потреби,

преференції чи цінності окремих груп?
Чи є результати, яких прагнуть досягти, дійсно

цінними?
Чи мінімізовано вартість ресурсів відповідно до

їхньої якості?



Аналіз вигід і витрат (АВВ)

АВВ – метод кількісного аналізу ефективності суспільних програм,
проектів, результатом якого є оцінка чистих суспільних вигід від
результатів впровадження програми.

Чисті суспільні вигоди – різниця між суспільними вигодами та
суспільними витратами.

Суспільні вигоди (В) – сумарна грошова оцінка позитивних
результатів й наслідків реалізації програм для суспільства в цілому й
окремих груп (зокрема, населення, бізнесу і влади)

Суспільні витрати (С) – сумарна грошова оцінка затрат ресурсів на
реалізацію програми та втрат, що виникають внаслідок реалізації
програми, для суспільства в цілому та для окремих груп.



Ефективність це:

співвідношення між затратами на проведення
політики та досягнутими результатами, яке
може вимірюватись як у натуральних
показниках (продуктивність праці), так і у
вартісних - якщо можливо дати грошову оцінку
всім затратам і результатам.



Методи оцінювання
результативності й ефективності

 аналіз вигід-витрат (cost-benefit analysis);

 аналіз результативності витрат
(cost-effectiveness analysis) - метод кількісного
аналізу ефективності рішень з розподілу суспільних
ресурсів, який співвідносить витрати із
негрошовими вигодами – результатами виконання
програми



Аналіз вигід і витрат (АВВ)

 АВВ – метод кількісного аналізу ефективності суспільних програм,
проектів, результатом якого є оцінка чистих суспільних вигід від
результатів впровадження програми.

 Чисті суспільні вигоди – різниця між суспільними вигодами та
суспільними витратами

 Суспільні вигоди (В) – сумарна грошова оцінка позитивних
результатів й наслідків реалізації програм для суспільства в цілому й
окремих груп (зокрема, населення, бізнесу і влади)

 Суспільні витрати (С) – сумарна грошова оцінка затрат ресурсів на
реалізацію програми та втрат, що виникають внаслідок реалізації
програми, для суспільства в цілому та для окремих груп.



ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003

Регуляторний акт (РА) - це:
 прийнятий уповноваженим регуляторним органом (РО)

нормативно-правовий акт, який або окремі положення
якого спрямовані на правове регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин між РО або
іншими органами державної влади та суб'єктами
господарювання;

 прийнятий уповноваженим РО інший офіційний письмовий
документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми
права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного
кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на
правове регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між РО або іншими органами
державної влади та суб'єктами господарювання…



ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003

 Регуляторний орган (РО) - ВР України, Президент
України, КМУ, Нацбанк України, Нацрада України з питань
телебачення і радіомовлення, інший державний орган,
центральний орган виконавчої влади, ВР АРК, РМ АРК,
місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, а також посадова особа будь-якого із
зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця
особа має повноваження одноособово приймати РА.

 До РО також належать територіальні органи ЦОВВ,
державні спеціалізовані установи та організації,
некомерційні самоврядні організації, які здійснюють
керівництво та управління окремими видами
загальнообов'язкового державного соцстрахування, якщо ці
органи, установи та організації відповідно до своїх
повноважень приймають РА.



ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003

 Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на
підготовку, прийняття, відстеження результативності та
перегляд РА, яка здійснюється регуляторними органами,
фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями,
територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб,
що встановлені Конституцією України, цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.

 Аналіз регуляторного впливу - документ, який містить
обґрунтування необхідності державного регулювання
шляхом прийняття РА, аналіз впливу, який справлятиме РА
на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів
суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також
обґрунтування відповідності проекту РА принципам
державної регуляторної політики.



ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003

 Відстеження результативності регуляторного
акта (РА)– заходи, спрямовані на оцінку стану
впровадження РА та досягнення цим актом цілей,
задекларованих при його прийнятті

 Показники результативності РА – показники, на
підставі яких при проведенні відстеження
результативності РА здійснюється оцінка стану
впровадження цього РА та досягнення ним цілей,
задекларованих при його прийнятті

 Звіт про відстеження РА – документ, який містить
дані про результати відстеження результативності РА
та про методи, за допомогою яких було здійснено таке
відстеження



ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003

Принципами державної регуляторної політики є:
 доцільність – обґрунтована необхідність державного

регулювання господарських відносин з метою
вирішення існуючої проблеми;

 адекватність – відповідність форм та рівня
державного регулювання господарських відносин
потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим
вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

 ефективність – забезпечення досягнення внаслідок
дії регуляторного акта максимально можливих
позитивних результатів за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання,
громадян та держави;



ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003

Принципами держ. регуляторної політики є:
 збалансованість – забезпечення у регуляторній

діяльності балансу інтересів суб'єктів
господарювання, громадян та держави;

 передбачуваність – послідовність регуляторної
діяльності, відповідність її цілям державної
політики, а також планам з підготовки проектів
регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої
діяльності



Методика проведення аналізу впливу
регуляторного акта

3. У процесі проведення аналізу:
1) визначається проблема, яку передбачається

розв'язати шляхом державного регулювання;
2) визначаються цілі державного регулювання;
3) визначаються та оцінюються усі прийнятні

альтернативні способи досягнення зазначених
цілей, наводяться аргументи щодо переваги
обраного способу;

4) описуються механізм, який пропонується
застосувати для розв'язання проблеми, і
відповідні заходи;



Методика проведення аналізу впливу
регуляторного акта (РА)

3. У процесі проведення аналізу:
5) обґрунтовуються можливості досягнення

визначених цілей у разі прийняття РА;
6) визначаються очікувані результати прийняття

РА;
7) обґрунтовується запропонований строк дії РА

(у разі обмеження цього строку);
8) визначаються показники результативності РА;
9) визначаються заходи, з допомогою яких буде

здійснюватися відстеження результативності
РА.



Методика проведення аналізу впливу
регуляторного акта (РА)

8. Визначення очікуваних результатів прийняття РА
провадиться із застосуванням методу аналізу
вигод та витрат у простій (перелік очікуваних
позитивних та негативних факторів)
або складній (із застосуванням різноманітних
економічних моделей) формі.

 Для проведення аналізу вигод та витрат
установлюється певний період.

 Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється
з використанням статистичних даних,
даних наукових досліджень та опитувань,
даних, одержаних з інших джерел.



Методика проведення аналізу впливу
регуляторного акта (РА)

10. Прогнозні значення показників результативності РА
встановлюються протягом різних періодів після
набрання чинності РА, обов'язковими з яких повинні
бути:

1) розмір надходжень до державного та місцевих
бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з
дією РА;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних
осіб, на яких поширюватиметься дія РА;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами,
пов'язаними з виконанням вимог РА;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання
та/або фізичних осіб з основних положень РА.



Методика проведення аналізу впливу
регуляторного акта (РА)

11. Прогнозні значення показників результативності РА можуть
бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості
обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди/витрати наводиться
текстовий опис результативності РА.

12. При визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюва-
тися відстеження результативності РА, зазначаються

 строки проведення базового та повторного відстеження
результативності РА;

 вид даних (статистичних, наукових досліджень або
опитувань), які використовуватимуться для такого
відстеження;

 групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному
опитуванні;

 наукові установи, що залучатимуться для відстеження.



Методика відстеження
результативності регуляторного акта

2. Стосовно регуляторного акта здійснюється
базове, повторне та періодичне
відстеження у межах строків, установлених
статтею 10 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у
сферігосподарської діяльності".
Базове відстеження здійснюється до дня
набрання чинності регуляторним актом або
більшістю його положень з метою оцінки
стану суспільних відносин, на
врегулювання яких спрямована дія акта.



Методика відстеження
результативності регуляторного акта

3. У процесі відстеження встановлюється
кількісне та якісне значення для кожного
показника результативності, визначеного
під час проведення аналізу впливу РА.

4. Базове, повторне та періодичне
відстеження здійснюється на основі
показників і даних, визначених під час
проведення аналізу впливу РА.

5. Види даних, що використовуються для
відстеження, визначаються регуляторним
органом.



Методика відстеження
результативності регуляторного акта

6. У разі коли для встановлення кількісних та якісних
значень показників результативності РА необхідна
інформація, якої не містять статистичні дані та дані
наукових досліджень, проводиться опитування
сукупності респондентів в усній чи письмовій формі.

7. Для встановлення кількісних та якісних значень
показників результативності РА можуть
використовуватися статистичні дані за відповідний
період, що передує даті початку виконання заходів з
відстеження, а для базового відстеження – даті набрання
чинності актом або більшістю його положень.

8. Проведення опитування під час відстеження включає
визначення сукупності осіб, які повинні виконувати
вимоги РА (далі - цільова група); складення анкети;
збирання інформації; створення бази даних опитування,
їх обробку та аналіз.



Методика відстеження
результативності регуляторного акта

13. У звіті про результати відстеження
зазначаються:

1) вид та назва РА, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та
номер (у разі базового відстеження дата
прийняття і номер акта не зазначаються);

2) назва виконавця заходів з відстеження;
3) цілі прийняття РА;
4) строк виконання заходів з відстеження;



Методика відстеження
результативності регуляторного акта

13. У звіті про результати відстеження зазначаються:
5) тип відстеження

(базове, повторне або періодичне);
6) методи одержання результатів відстеження;
7) дані та припущення, на основі яких

відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних;

8) кількісні та якісні значення показників
результативності РА;

9) оцінка результатів реалізації РА та ступеня
досягнення визначених цілей.



Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів (БП)

 Паспорт БП - документ, що містить повну
інформацію про БП та застосовується для
здійснення моніторингу, оцінки реалізації і
контролю ефективності виконання БП й цільового
використання бюджетних коштів.

 Мета БП - кінцевий результат, що досягається при
виконанні БП, відповідає пріоритетам державної та
регіональної політики і сприяє досягненню страте-
гічної мети розвитку держави та/або адмін.-терито-
ріальної одиниці в середньостроковому періоді.

 Завдання БП - конкретний, спрямований на досяг-
нення мети БП комплекс заходів, який відображає
основні етапи досягнення поставленої мети.



Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів (БП)

Результативні показники – показники, на підставі
яких здійснюється оцінка ефективності використання
бюджетних коштів, передбачених на виконання БП,
для досягнення її мети та реалізації завдань.

Результативні показники поділяються на такі групи:
1) показники затрат, що визначають обсяги та

структуру ресурсів, які забезпечують виконання БП та
характеризують структуру витрат бюджетної
програми;

2) показники продукту, що використовуються для
оцінки досягнення поставленої мети. Показниками
продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції,
наданих послуг чи виконаних робіт на виконання
бюджетної програми, кількість користувачів товарами
(роботами, послугами);



Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів (БП)

2) показники ефективності залежно від завдань,
виконання яких забезпечує реалізацію БП:

а) витрати ресурсів на одиницю показника продукту
(економність);

б) відношення максимальної кількості вироблених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного
обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

в) досягнення визначеного результату (результативність);
3) показники якості, що є сукупністю властивостей, які

характеризують досягнуті результати якості створеного
продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх
призначення та відображають послаблення негативних
чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг
(виробленні товарів, виконанні робіт) споживачам за
рахунок коштів БП.



Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів (БП)

 Моніторинг виконання БП передбачає
систематичний і періодичний аналізи та контроль
за реалізацією БП, здійснення оцінки
економічного ефекту від використання
бюджетних коштів на реалізацію БП та
досягнення запланованої мети, виявлення
проблем у ході виконання БП та розробку
пропозицій щодо підвищення ефективності
розподілу бюджетних коштів.

 Аналіз виконання БП проводиться на підставі
планових і фактично досягнутих результативних
показників, а також витрат у розрізі завдань,
виконання яких забезпечує реалізацію БП.



Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів (БП)

Напрями аналізу виконання БП:
 відповідність поставлених завдань меті;
 рівень досягнення мети та виконання завдань БП;
 рівень відповідності фактичних результативних

показників запланованому рівню витрат на
досягнення цих показників;

 відхилення показників результативності за
певний період від планових показників і
обґрунтування причин такого відхилення;

 відповідність отриманих результатів інтересам
державних замовників



Методичні рекомендації проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності

виконання ДЦП

 Методичні рекомендації призначені для оцінки
економічної і соціальної ефективності виконання
завдань і заходів ДЦП, визначенню основних
принципів та методологічних підходів щодо
формування системи кількісних і якісних показників
(індикаторів) оцінки ефективності ДЦП з урахуванням
специфіки окремих програм.

 Запропоновані Методрекомендаціями визначення
системи показників ефективності виконання ДЦП та
методів їх розрахунку базується на принципах
забезпечення методичної єдності оцінки бюджетних і
державних ЦП, досягнення їх співставлення за умов
реалізації можливостей агрегування цих показників
при переході від програм одного рівня до іншого.



Методичні рекомендації проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності

виконання ДЦП

 Інформаційною базою для визначення фактичних
показників ефективності виконання програмних
заходів є дані паспортів ДЦП та щорічних звітів про
хід їх реалізації, а також дані статистичної, бухгал-
терської та іншої звітності за відповідний період.

 Визначення результативності виконання ДЦП в цілому
та за етапами ґрунтується на використанні системи
показників (індикаторів), які обчислюються як
співвідношення фактичних і планових показників
виконання програмних завдань, і забезпечують на
основі врахування відхилень цих показників
прийняття рішень унаслідок оцінки ступеня
досягнення встановлених програмних цілей та
запланованої ефективності витрат коштів.



Методичні рекомендації проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності

виконання ДЦП

Порівняння фактичних показників ДЦП із плановими:
 оцінка витрат з державного бюджету та інших джерел на

реалізацію програмних заходів(ПЗ) (показників витрат);
 оцінка ступеня досягнення проміжних та кінцевих цілей

реалізації програми з використанням показників обсягу
виробленої продукції унаслідок виконання ПЗ
(показників продукту);

 визначення ступеня досягнення параметрів якості
виробленої продукції (показників якості);

 оцінка ефективності затрат ресурсів, які використані для
виконання ПЗ (показників ефективності);

 оцінка рівня залучення коштів із бюджетних і позабюджет.
джерел і їх співвідношення (індикаторів
співфінансування)



Методичні рекомендації проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності

виконання ДЦП

МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЦП
 Для комплексної оцінки ефективності реалізації ДЦП не тільки

з точки зору досягнення кінцевих результатів, але й
управління процесом розроблення і ходом реалізації програм,
стратегічного планування, своєчасного прийняття рішень
доцільно використовувати розроблений в США –

метод оцінки і рейтингування програм PART
(Program Assessment Rating Tool).

Метод PART ґрунтується на відповідях щодо ряду запитань за 4
групами (критеріями):

 1. Цілі і структура програми.
 2. Стратегічне планування.
 3. Управління програмою.
 4. Результати виконання програми.


