
”Розбудова спроможності Міністерства економіки Автономної
Республіки Крим щодо узгодження республіканських програм

із цілями та пріоритетами Стратегії розвитку АРК”

”Кращі міжнародні практики у сфері узгодження,
моніторингу й оцінювання програм і стратегій

розвитку регіонів”

Валерій Володимирович Тертичка
к. 104, Ежена Потьє, 20, м. Київ, Україна
Тел./Факс (380 44) 456-1386
E-mail: vtertychka@yahoo.com
http://www.IPAS.org.ua

129-31 березня 2012 р.,
смт.Малорічинське

© В.Тертичка, 2011

mailto:vtertychka@yahoo.com
http://www.IPAS.org.ua129-31


Практики у сфері узгодження, моніторингу й
оцінювання програм і стратегій

UNDP

EU, Європейська комісія зі співробітництва
Canada, CIDA Evaluation Guide

OECD (Organization for economic co-operation and development)

National Coordinating Unit (“NCU”) - Операційна методика з підготовки
програм сприяння Європейській комісії

Project framework matrix

Guidelines for Identification of Regional Development Indicators

Practical Handbook on the Basics of Programme/Project Monitoring &
Evaluation

Monitoring Guidelines

TACIS Project “Support to the National Coordinating Units” Monitoring
Reference (Ukraine)

Вдосконалення системи стратегічного планування в України (2009,
UNDP)
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Strategic Planning Documents
Poland:

• National Development Plan http://www.ecp.wroc.pl/edu/02_10_07/budapeszt_en.html
• Phare National Programmes in Poland http://europa.delpol.pl/index.php?id=programs&

samSession=b6d5c0896ea9de57be70cbd1cb1b61a8
• National Phare Programme – Polandhttp://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/

Hungary:
• Action programme for the preparation of Hungarian micro-, small- and medium- sized

enterprises for EU integrationhttp://www.gkm.hu/gk/index_.alold_eng?k=http://www.gkm.hu
• Preparation for membership:

– Law Harmonization Program
– CAP
– State of the environment
– Pre-accession assistance – Phare
– SAPARD
– An Overview of Hungary’s Communication Strategy Preparing Accession to the

European Union
• http://www.kum.hu/euint/index_prep.html
• National Phare Programme – Hungary
• http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/hungary/2002/

http://www.ecp.wroc.pl/edu/02_10_07/budapeszt_en.html
http://europa.delpol.pl/index.php
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/
http://www.gkm.hu/gk/index_.alold_eng
http://www.gkm.hu
http://www.kum.hu/euint/index_prep.html
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Strategic Planning Documents
Latvia

• Improving Public Sector Performance in Latvia (presentation)
http://www.riik.ee/riigikantselei/ahb/materjal/una_ugis_tallina/sld001.htm

• Budget and public expenditure management (reports)
• http://www.britishcouncil.lv/governance/3_budget_public/32_reports.htm
• National Phare Programme – Latvia
• http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/latvia/2001/
• Phare Evaluation

http://www.britishcouncil.lv/governance/4_archives/phare_par_evaluation_final_rep.do
c

• Improving Public Sector Performance in Estonia, Latvia, Lithuania Reports
Lithuania

• National Programme for the Adoption of the Acquis
• http://sme.eunet.be/~di100056/
• National Energy Strategy
• http://users.skynet.be/lt-mission-eu/docs/national_energy_strategy.html
• National Phare Programme – Lithuania
• http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/lithuania/

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/hungary/2002/
http://www.riik.ee/riigikantselei/ahb/materjal/una_ugis_tallina/sld001.htm
http://www.britishcouncil.lv/governance/3_budget_public/32_reports.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/latvia/2001/
http://www.britishcouncil.lv/governance/4_archives/phare_par_evaluation_final_rep.do
http://sme.eunet.be/~di100056/
http://users.skynet.be/lt-mission-eu/docs/national_energy_strategy.html
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Strategic Planning Documents
Estonia

• National Programme for the adoption of the acquis
http://spunk.vm.ee/euro/english/Npaa99/INDEX.htm

• National Programme for the adoption of the acquis
http://www.eib.ee/english/acquis_2001.html

• National Phare Programme – Estonia
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/estonia

• Regional Policy and Co-ordination of Structural Instruments http://www.eib.ee/files/6.pdf
• National Training Plan

http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/ntidown/$file/001023_NTP_outline_EE.doc
Czech Republic

National Programme of Preparation for Membership of the European Union 2001
• http://www.vlada.cz/1250/vrk/eu/dokumenty/narodni_program_01_en.pdf
• Economic Strategy of the Accession to the European Union
• http://www.vlada.cz/1250/vrk/eu/dokumenty/hospodarska_strategie_en.pdf
• Pre-Accession Economic Programmehttp://www.mfcr.cz/scripts/hpe/default.asp?HosProg
• National Phare Programme – Czech republic

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/czechrepublic/2001/

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/lithuania/
http://spunk.vm.ee/euro/english/Npaa99/INDEX.htm
http://www.eib.ee/english/acquis_2001.html
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/estonia
http://www.eib.ee/files/6.pdf
http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/
http://www.vlada.cz/1250/vrk/eu/dokumenty/narodni_program_01_en.pdf
http://www.vlada.cz/1250/vrk/eu/dokumenty/hospodarska_strategie_en.pdf
http://www.mfcr.cz/scripts/hpe/default.asp
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Розбудова національної системи моніторингу

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).

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/national/czechrepublic/2001/
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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 (%)”.
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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.



Програмний компонент у
стратегічному плануванні

• Спершу стратегічний план і потім, відповідно
до нього, структура організації

Керівник

Рада зі стратегічного
ипланування
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планування
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Групи стратегічного
планування,

внутрішній аудит

Враховуються
пріоритети Уряду,

довгострокові
стратегії тощо

Оцінка результатів
(за встановленими показниками)

Місія

Стратегічні цілі

Програми
Цілі програм

Задачі

Ресурси

Аналіз зовнішніх
внутрішніх факторів

Засоби

Показник
и

Розробка стратегічного
плану: програмний компонент



Матричний підхід до оптимізації Програм
для реалізації Стратегії АРК

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 :___________________

Напрям (пріоритет) 1 Вписуємо найменування конкретного напряму
(пріоритету)

№
з/п

Стратегічні пріоритети за напрямом
(пріоритетом)
Програма

Основне
завдання № 1

Стратегії *

Основне
завдання ...
Стратегії *

Основне
завдання N
Стратегії *

1 Вписуємо найменування
існуючої Програми № 1

Вписуємо завдання
програми яка
відповідає
основному
завданню
Стратегії

n Вписуємо
завдання
програми яка
відповідає
основному
завданню
Стратегії



Цілі (показники) – SMART:
моніторинг і оцінювання

Міра досягнення цілей вимірюється за
допомогою показників результативності

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



Аналіз вигід і витрат (АВВ)

АВВ (cost-benefit analysis) – 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

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



Методичні рекомендації проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності виконання

програм

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

реалізацію програмних заходів (ПЗ) (показників витрат);
• оцінка міри 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 позабюджетних
джерел і їх співвідношення (індикаторів співфінансування)



Методичні рекомендації проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності виконання

програм

Метод комплексної оцінки програм
Для комплексної оцінки ефективності реалізації програм 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 низки запитань за 4
групами (критеріями):

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



Структура логічної схеми моніторингу
(на підставі методики управління за

результатами)
Основні
складові
частини
проекту

Тип
результатів

Показники Джерела
даних для
показників

Припущення щодо факторів
ризиків (поза контролем

керівників)

Ціль Пояснення:
Вплив

Пояснення:
Показники

впливу

Завдання
(задача)

Пояснення:
Результати

Пояснення:
Показники
результатів

Заходи Пояснення:
Продукти

Пояснення:
Показники
продуктів



Зведена таблиця моніторингу

Результати Показники
(індикатори)

Частота
збору/аналіз
у інформації

Відпові
дальний

Користувачі
інформації

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові

Надстрокові



Моніторинг: стабільність послуг

Гармонійний (Sustainable) розвиток

• Інституційний блок
• Організаційний блок
• Технічний блок
• Фінансовий блок


