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I. ВСТУПНЕ СЛОВО ВІД ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ УАО 

Шановні учасники УАО !  

Ось пролетів ще один рік життя Української асоціації оцінювання.   

За цей час нам вдалося офіційно зареєструватися, провести перший пілотний тренінг з 

оцінювання разом із Українським форумом благодійників, гідно представити УАО на 

міжнародних конференціях Американської асоціації оцінювання в м. Вашингтон та 

Міжнародної мережі «Оцінка програм» у м. Кишиневі.  

Цього року ми суттєво розширили наші партнерські зв’язки в Україні та світі. Започаткували 

і продовжуємо співпрацю із Українським форумом благодійників, Центром «Соціальні 

індикатори», Швейцарським бюро співробітництва, Світовим банком, Національною 

академією державного управління при Президентові України, Швейцарською та Австро-

Німецькою асоціаціями оцінювання, Ініціативою EvalPartners, Міжнардною мережею 

«Оцінка програм», Європейською асоціацією оцінювання.  

Триває розробка глосарію термінології з оцінювання. Почали роботу над стандартами у 

сфері оцінювання.  

При цьому 90 % роботи УАО здійснюється на волонтерських засадах.  

Тому хочу щиро подякувати нашим партнерам та учасникам, які підтримують нашу 

діяльність своїми діями та ідеями, роблять вклад у розвиток оцінювання як інструменту 

належного врядування в Україні.  

Міжнародні організації проголосили 2015 рік - міжнародним роком оцінювання.  Увага 

світової спільноти буде прикута до розвитку оцінювання політики, програм, проектів.  

Тому 2014 рік має стати роком росту і спільної результативної роботи.  

Evaluation is not a job. It’s vocation to change world! 

Ірина Кравчук, 

Голова правління УАО  
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II. КОРОТКО ПРО УАО 

Громадська організація «Українська асоціація оцінювання» є неурядовою 
неприбутковою професійною громадською організацією у сфері оцінювання політики, 
програм, проектів, організаційної спроможності, яка об’єднує фізичних осіб, громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, та створена на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань 
передбачених Статутом УАО.  
 
УАО створена у липні 2011 року як всеукраїнська неурядова професійна мережа в сфері 
оцінювання.  У червні 2013 року УАО набула офіційної реєстрації. На кінець грудня 2013 
року, УАО нараховує 20 офіційних членів (офіційне членство започатковано в листопаді 
2013 року), 230 учасників FaceBook групи та понад 120 учасників підключені до розсилки за 
базою даних УАО.  
 
За період свого існування, УАО провела базове дослідження «Стан розвитку оцінювання в 
Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація»; організувала і провела скайп конференцію 
із Словацькою асоціацією оцінювання; провела оцінку потреб та інтересів учасників УАО; 
розробила в партнерстві з Українським форумом благодійників  тренінговий курс «Абетка 
оцінювання благодійних проектів та програм»; виграла міні-грант для перекладу термінології 
з оцінювання на українську мову, підготовку і публікацію Глосарію;  виграла міні-грант 
EvalPartners щодо обміну досвідом у сфері розробки стандартів оцінювання за участі 
Швейцарської та Австро-Німецької асоціацій оцінювання; представники УАО щорічно 
беруть участь в міжнародних конференціях з оцінювання.  
 
Українська Асоціація Оцінювання є членом Європейської мережі національних асоціацій 
оцінювання  (NESE) та підписантом “Чіангмайської декларації громадянського суспільства 
щодо об’єднання зусиль з метою удосконалення оцінювання» на  Міжнародному форумі 
ініціативи EvalPartners (3-6 грудня 2012, Таіланд). 
 
УАО діє на основі Статуту УАО від 13 червня 2013 року. Свою діяльність УАО здійснює на 
основі Стратегічного плану УАО на 2013-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
5 

 

БАЧЕННЯ 

Сприяти використанню оцінювання як інструменту належного врядування для покращення 

прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного управління, 

громадянського суспільства та приватного сектору. 

 

МЕТА 

Основною метою діяльності ГО «УАО» є сприяння використанню оцінювання як 

інструменту належного врядування для покращення прозорості, відкритості, підзвітності, 

результативності та ефективності державного управління, громадянського суспільства та 

приватного сектору. 

 

ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями ГО «УАО» є: 

 поширення у суспільстві ідей застосування оцінювання; 

 узгодження термінології, розробка професійних стандартів у сфері оцінювання та 

компетенцій для оцінщиків;  

 створення сприятливих умов для розвитку теорії, методології і практики оцінювання, 

а також для об’єднання людей, зацікавлених у розвитку оцінювання; 

 популяризація інструментів оцінювання серед органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів; 

 здійснення навчальної та просвітницької діяльності; 

 сприяння формуванню запиту на якісне оцінювання, з використанням необхідних 

процедур, наявних компетенцій та відповідної організаційної культури; 

 сприяння професійному зростанню учасників ГО «УАО»; 

здійснення досліджень у сфері оцінювання; 

здійснення заходів з інформування населення з суспільно важливих питань; 

 розвиток співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

громадськими та політичними об’єднаннями, приватними установами, організаціями; 

 розвиток міжнародної співпраці з європейськими та світовими експертними 

мережами, організаціями та асоціаціями. 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГО «УАО» провадить власну діяльність на принципах демократичності, незалежності, 
прозорості й правомірності, етичності й соціальної відповідальності, професіоналізму, 
результативності та ефективності з використанням найкращого міжнародного досвіду у 
сфері оцінювання.  
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УАО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Склад Правління: 
 

Ірина КРАВЧУК, голова правління 

Ольга ЩЕТІНІНА, заступник голови правління 

Катерина СТОЛЯРЕНКО, координатор по стратегічному плануванню та фандрайзингу 

Ірина ОЗИМОК, координатор інформаційного та комунікаційного напрямків 

Лариса ПИЛЬГУН, координатор навчальних програм 

Наталія ЯКИМЧУК, координатор адміністративних питань 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото: Зустріч стратегічної групи та 
координаторів тематичних груп,  
19 травня 2013 року, 
Мамаєва Слобода 
 

Загальні збори 

 

Голова правління 

 

Правління 

Загальні Збори ГО 

«УАО» в праві 

приймати рішення з 

будь-яких питань 

діяльності ГО «УАО», в 

тому числі скасовувати 

рішення інших органів 

ГО «УАО». 

 

Голова Правління ГО 

«УАО» здійснює 

оперативне управління 

справами, майном та 

коштами ГО «УАО» в 

межах, встановлених 

Статутом, Загальними 

Зборами ГО «УАО» та 

Правлінням ГО «УАО», в 

межах своєї компетенції і 

повноважень забезпечує 

виконання їх рішень.  

 

Правління ГО «УАО» є 

керівним органом ГО 

«УАО» на період між 

Загальними Зборами 

ГО «УАО», який 

виконує функції з 

управління його 

поточною 

організаційною 

 діяльністю 
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III. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УАО ЗА 2013 РІК  

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ В РАМКАХ СТРАТЕГІЧНИХ 

ПРІОРИТЕТІВ 

Свою діяльність УАО здійснює виходячи із Стратегічного плану УАО на 2013-2015. Тому, в 

даному розділі подаємо основні досягнення УАО в рамках стратегічних пріоритетів.  

Пріоритет №1  
 «Створити платформу для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у 
сфері оцінювання» 

В рамках цього пріоритету у 2013 році було здійснено наступну діяльність: 

 Проведено 7 регулярних щомісячних 

робочих зустрічей УАО.  

Середня кількість учасників на робочих 

зустрічах – 14 чоловік. Під час зустрічей 

було презентовано 5 кейсів проведення 

оцінювання. Повний перелік проведених 

доповідей-презентацій та заходів УАО 

поданий у таблиці в останньому розділі 

звіту.  

Фото: Зустріч УАО, 22 травня 2013 року 

 

 Функціонує Facebook сторінка УАО. 

На сьогодні сторінка частково виконує 

функції сайту – на сторінці розміщуються новини, інформаційні повідомлення про 

можливості пройти профільне навчання, тренінги, онлайн-курси; розміщують 

профільні вакансії, цікаві кейси з оцінювання. Сторінка є майданчиком для 

комунікації та знайомства фахівців з оцінювання та зацікавлених осіб. На кінець 

грудня 2013 року група нараховує 230 учасників. 

 

 Функціонує електронна інформаційна розсилка УАО. 120 учасників підключені 

до розсилки за базою даних УАО. 

 

 Оновлено інформаційні брошури про УАО, які розповсюджувалися протягом 

року учасниками та членами УАО на міжнародних конференціях з оцінювання та 

інших профільних заходах та зустрічах.   

 

 Сформовано 7 тематичних груп, що дало змогу об»єднати за інтересами зусилля 

учасників УАО і таким чином працювати більш фокусно. Тематичні групи 

працюють у довільному режимі виходячи від потреб груп. У таблиці подано 

проміжні та кінцеві результати.  
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№ Назва тематичної групи Координатор Результати 

1 Оцінювання соціальних 
програм та проектів 

Алла Марченко Сформовано коло фахівців зацікавлених в 
оцінюванні соціальних програм та проектів 

2 Оцінювання в державному 
секторі 

Ірина Кравчук Сформовано коло фахівців  зацікавлених в 
оцінюванні програм державного сектору, 
досягнуто згоди щодо секції з моніторингу та 
оцінювання в рамках наукової конференції 
НАДУ в 2014 р. 

3 Оцінювання у сфері 
довкілля 

Надія Ложкіна Проведено круглий стіл тематичної групи в 
рамках Форуму «Довкілля України 2013» 

4 Група з перекладу основної 
термінології з МіО 

Альона Горошко Отримано міні-грант на здійснення перекладу 
на українську мову термінології з оцінювання.  
В даний момент триває робота над 
підготовкою глосарію. 

5 Група по навчанню Лариса Пильгун У партнерстві з Українським форумом 
благодійників розроблено тренінговий курс 
«Абетка оцінювання благодійниїх проектів та 
програм» 

6 Група по розробці 
документів та реєстрації 

Ольга Щетініна Зареєстровано ГО УАО 

7 Робоча група для розробки 
стандартів оцінювання 

Юлія Шапочка Розроблено початковий варіант документу 

 

Пріоритет №2  
«Об’єднувати людей, які зацікавлені у розвитку оцінювання» 

В рамках цього пріоритету у 2013 році було проведено ряд заходів, зустрічей, майстер клас, 

тренінги: 

 Розроблено тренінговий курс 

«Абетка оцінювання благодійниїх 

проектів та програм» у партнерстві з 

Українським форумом благодійників. 

Треніг відбудеться у січні-лютому 2014 

року.   

Фото: тренери курс Ірина Кравчук, Ольга 

Щетініна, Алла Марченко, Катерина 

Столяренко 

 

 Проведено майстер-клас «Лідерство як 

запорука організаційного розвитку» та 

 Майстерню «Побудуй логфрейм 

(логічну структуру проекту)» під час ІІ Форуму з організаційного розвитку (тренери, 

Катерина Столяренко та Ірина Кравчук, члени правління УАО)  

http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/programa-forumu/liderstvo  

http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/format-forumu/laboratoriya  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisar.net.ua%2Fcapacity-development-forum-2013%2Fprograma-forumu%2Fliderstvo&ei=DjywUo3RJYSe4gTNjoHIDg&usg=AFQjCNH4xDXrQWzdFB3NnfmVjsl3EsUing&sig2=MIVuQRz1uVVYle_-x0VXdw&bvm=bv.57967247,d.bGE
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisar.net.ua%2Fcapacity-development-forum-2013%2Fprograma-forumu%2Fliderstvo&ei=DjywUo3RJYSe4gTNjoHIDg&usg=AFQjCNH4xDXrQWzdFB3NnfmVjsl3EsUing&sig2=MIVuQRz1uVVYle_-x0VXdw&bvm=bv.57967247,d.bGE
http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/programa-forumu/liderstvo
http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/format-forumu/laboratoriya
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 УАО входить в Українську національну платформу Форуму 

Громадянського суспільства Східного Партнерства 

http://eu.prostir.ua/themes/EaP.html 

Пріоритет №3 

«Сприяти розвитку теорії, методології і практики у сфері оцінювання в Україні, в 
т.ч. через уведення окремої спеціальності у Вищих навчальних закладах» 

 
В рамках цього пріоритету у 2013 році було 

здійснено наступну діяльність: 

 Здобуто міні-грант EvalPartners щодо 

обміну досвідом у сфері розробки 

стандартів оцінювання за участі 

Швейцарської та Австро-Німецької 

асоціацій оцінювання. Члени УАО Ірина 

Кравчук та Тетяна Нарчинська здійснили 

робочу поїздку в Берн щодо вивчення 

досвіду Швейцарської та Австро-

Німецької асоціацій оцінювання.  

Фото: Поїздка з обміну досвідом, Берн, 

листопад 2013 року 

 Створено робочу групу для розробки стандартів оцінювання, координатор 

Юлія Шапочка. Розроблено і під час зустрічі робочої групи 18 листопада 

презентовано початковий варіант документу. 

 У партнерстві з Центром «Соціальні індикатори» отримано міні-грант від 

Швейцарського бюро співробітництва для перекладу термінології з 

оцінювання на українську мову, підготовку і публікацію Глосарію, 

координатор проекту Альона Горошко. З травня 2013 року робоча група з 4 

чоловік (А.Горошко - координатор, І.Озимок, Т.Нарчинська, В.Тарнай) здійснють 

роботу з перекладу та адаптації термінології по оцінюванню на українську мову. 

Було відібрано 130 термінів. На сьогодні перекладено 90 термінів. До кінця року 

планується перекласти решту термінів, після чого глосарій буде надано на 

рецензування ключових експертам, буде проведено загальне обговорення 

глосарію. Публікація глосарію планується на зиму-весну 2014 року. 

Пріоритет №4 
«Підтримувати використання оцінювання, як інструменту належного врядування, 
який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного, 
громадського і приватного сектору» 
 
В рамках цього пріоритету у 2013 році було здійснено наступну діяльність: 

 Налагоджено співпрацю з Національною академією державного управління при 
Президентові України. На травень 2014 року планується секція з моніторингу та 
оцінювання державної політики, програм і проектів в рамках щорічної наукової 

http://eu.prostir.ua/themes/EaP.html
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конференції в НАДУ. Також, обговорюється можливість 
проведення національної конференції з оцінювання у партнерстві з НАДУ.  

 

 Сформовано рішення в УАО щодо необхідності співпраці із парламентарями задля 

можливості впливати на формування законодавчої бази, розробки пропозицій щодо 

основ правового регулювання у сфері оцінювання. 

Пріоритет №5 
«Розвивати співробітництво з міжнародними експертними мережами, організаціями 
та асоціаціями інших країн» 

В рамках цього пріоритету у 2013 році було здійснено наступну діяльність: 

 Участь у щорічній міжнародній конференції IPEN (Кишинів, Молдова, 25-27 

вересня 2013 року). Під час конференції зокрема відбулася зустріч представників 

національних асоціацій. Про участь в конференції української делегації опубліковано 

новину на сайті Інституту аналізу політики та стратегій: 

www.ipas.org.ua/index.php/ru/component/content/article/38-news/220-uchast-

delegatsiyi-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-otsinjuvannja-v-konferentsiyi-ipen-otsinjuvannja-

program-i-proektiv-v-derzhavnomu-sektori 

 Участь в конференції Американської асоціації оцінювання (Вашингтон, США, 

13-21 жовтня),  

Стаття на Громадському просторі www.civicua.org/news/view.html?q=2116428 

Стаття на сайті Інституту аналізу політики та стратегій  

www.ipas.org.ua/index.php/ru/ukrainian-evaluation-association/55-news/224-ukrayintsi-

podililisja-dosvidom-z-mizhnarodnoju-spilnotoju 

 

Фото 1: Конференція IPEN, Кишинів, Молдова, вересень 2013 року     

Фото2: Конференція ААО, Вашингтон, США, жовтень 2013 року  

 Відбулася зустрічі щодо обміну досвідом у сфері розробки стандартів 

оцінювання за участю Швейцарської та Австро-Німецької асоціацій оцінювання (31 

жовтня-1 листопада, Берн, Швейцарія). 

http://www.ipas.org.ua/index.php/ru/component/content/article/38-news/220-uchast-delegatsiyi-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-otsinjuvannja-v-konferentsiyi-ipen-otsinjuvannja-program-i-proektiv-v-derzhavnomu-sektori
http://www.ipas.org.ua/index.php/ru/component/content/article/38-news/220-uchast-delegatsiyi-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-otsinjuvannja-v-konferentsiyi-ipen-otsinjuvannja-program-i-proektiv-v-derzhavnomu-sektori
http://www.ipas.org.ua/index.php/ru/component/content/article/38-news/220-uchast-delegatsiyi-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-otsinjuvannja-v-konferentsiyi-ipen-otsinjuvannja-program-i-proektiv-v-derzhavnomu-sektori
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2116428
http://www.ipas.org.ua/index.php/ru/ukrainian-evaluation-association/55-news/224-ukrayintsi-podililisja-dosvidom-z-mizhnarodnoju-spilnotoju
http://www.ipas.org.ua/index.php/ru/ukrainian-evaluation-association/55-news/224-ukrayintsi-podililisja-dosvidom-z-mizhnarodnoju-spilnotoju
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 Відбулася ознайомча зустріч із представниками Світового 

банку щодо можливостей потенційної співпраці. (16 липня 2013 року, офіс 

Світового Банку в Україні)  

 

 

 Пріоритет №6  
«Сприяти професійному розвитку та навчанню учасників УАО» 

В рамках цього пріоритету у 2013 році було здійснено наступну діяльність: 

 В цілях розвитку потенціалу оцінювання УАО разом із Українським форумом 

благодійників в рамках просвітницької програми «НА ВЧИСЬ» розробили і 

провели триденний тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних 

проектів та програм». Оцінювання благодійних проектів та програм дозволить 

неприбутковим організаціям бути ефективними у співпраці з донорами та залучити 

більше фінансування на їх реалізацію, а компаніям надасть змогу приймати рішення 

на основі реальних фактів та достовірних даних щодо продовження програми. Курс 

пропонує базові знання та навички, необхідні для здійснення перших кроків з 

розробки системи оцінки проектів та програм. Курс розрахований на керівників, 

спеціалістів, які залучені в реалізацію благодійних проектів та програм 

 

 8 членів УАО пройшли навчальний тренінг для тренерів «Моніторинг та 

оцінювання орієнтоване на результат». Тренінг відбувся за підтримки Світового 

банку у партнерстві з Національною академією державного управління при 

Президентові України 11-15 листопада 2013 року. 

 
Фото 1: Учасники тренінгового курсу «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм», лютий, 2013 рік    

Фото2: Учасники тренінгу Світового банку, листопад, 2013 рік 

Пріоритет №7 
«Впливати на формування запиту на проведення оцінювання з боку держави, 
громадського та приватного секторів, інституційного, інформаційного та ресурсного 
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забезпечення оцінювання, необхідних навичок, процедур, 
компетенцій та відповідної організаційної культури (evaluation capacity)» 

В рамках цього пріоритету у 2013 році було здійснено наступну діяльність: 

 Проведено зустрічі із донорськими організаціями, та державними інституціями.  

 Цьому напрямку більше уваги буде приділено у 2014-2015 роках.  

Пріоритет №8  
«Проводити діяльність пов’язану з досягненням місії, пріоритетів, цілей та завдань 
УАО» 
 
В рамках цього пріоритету у 2013 році було здійснено наступну діяльність: 

 Підготовлено та поширено 

річний звіт щодо діяльності УАО 

у 2011 - 2012 роках 

 Розроблено та під час робочої 

зустрічі учасників УАО 28 

березня 2013 року затверджено 

Стратегічний план УАО на 2013-

2015 рр 

 Розроблено плани діяльності 

тематичних груп у 2013 році 

 Розроблено статут, положення 

про членство та фінансові 

внески.  

  13 червня 2013 року УАО набула 

офіційної реєстрації. На фото: Учасники Установчих зборів 
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Висновок 

Діяльність УАО у 2013 році здійснювалася на 85 % на волонтерських засадах та будувалась 

на партнерстві з іншими організаціями (УФБ, НАДУ, Центр «Соціальні індикатори», БФ 

«Розвиток України», Світовий банк, Швейцарське бюро співробітництва, Швейцарською та 

Австро-Німецькою асоціаціями оцінювання, Ініціативою EvalPartners, Міжнародною 

мережею «Оцінка програм», Європейською асоціацією оцінювання та ін.).   

УАО була більш результативною та активною в рамках тих пріоритетів, де можна було 

спиратися на власні людські та партнерські ресурси без залучення додаткового 

фінансування (Пріоритети 1, 2, 5, 8). 

Cлід визнати, що ряд завдань і пріоритетів УАО безумовно вимагають подальшого 

залучення людських та фінансових ресурсів, особливо пріоритети 3, 4, 7.  Тепер діяльність 

УАО також матиме адміністративні витрати, так як є юридичною особою, змушена 

подавати звітність до державних органів, вести питання офіційного членства, адмініструвати 

мережу фахівців та розсилку. 

 Отже, в рамках своїх пріоритетів:  

1. УАО є платформою для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у сфері 

оцінювання є регулярні робочі зустрічі УАО, тематичні робочі групи, Facebook 

сторінка УАО, інформаційні брошури та розсилки.  

2. Для об’єднання людей, які зацікавлені у розвитку оцінювання УАО проводить 
активне позиціонування, презентацію діяльності УАО, члени УАО виступають 
тренерами на публічних заходах з метою промоції оцінювання та УАО. 

3. УАО сприяє розвитку теорії, методології і практики у сфері оцінювання в Україні 
через розробку стандартів оцінювання, перекладу термінології з оцінювання на 
українську мову.  

4. Задля підтримки використання оцінювання, як інструменту належного врядування, 
який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного, 
громадського і приватного сектору, налагоджено співпрацю з НАДУ.  

5. Учасники та члени УАО регулярно беруть участь у міжнародних конференціях з 
оцінювання, навчаннях, інших заходах задля розвитку співпраці з міжнародними 
експертними мережами, організаціями та асоціаціями інших країн.  

6. УАО сприяє професійному розвитку та навчанню учасників та членів УАО через 
розроблення власних тренінгів з оцінювання, а також участі в міжнародних тренінгах 
та навчаннях.  

7. Проводить зустрічі із донорськими організаціями, та державними інституціями.  

8. УАО здійснює діяльність щодо розвитку спроможності асоціації, задля виконання 
місії, пріоритетів, цілей та завдань УАО 
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IV. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
У 2012 році надходження УАО становили 8172 грн. Основними статтями надходження 
були: сплата за участь у тренінговому курсі «Абека оцінювання благодійних проектів та 
програм», членські внески та благодійні внески членів УАО. 
 
Основні статті витрат – реєстрація УАО, яка включала консультацію юриста, послуги 
нотаріуса та купівлю печатки.  
 
На грудень 2013 року бюджет УАО становить 4822 грн.   
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V. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ НА  2014 РІК В РАМКАХ 

СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УАО 

# Пріоритет Діяльність Період 
виконання 

Відповідальний/ 
Тематична група 

1 №1 Розробка сайту УАО лютий-грудень Ірина Озимок, Наталя 
Якимчук, Тетяна 
Нарчинська 

2 №2 Формування бази даних 
національних експертів 

лютий-квітень Наталя Якимчук, Ганна 
Калита 

3 №3 Проведення оцінки потреб щодо 
навчальних потреб серед 
представників УАО 

лютий-березень Лариса Пильгун, Ольга 
Щетініна, Наталя Якимчук 

4 №4 Вироблення підходу до 
просвітницьких та навчальних 
заходів УАО 

лютий-квітень Лариса Пильгун, Ірина 
Кравчук 

5 №4 Розробка комунікаційної 
стратегії УАО  

березень-червень Ірина Озимок  

6 №4 Вироблення підходу до співпраці 
із державним сектором щодо 
розвитку оцінювання 

квітень-вересень Ірина Кравчук, Ірина 
Озимок, Володимир 
Тарнай,Лілія Атнажева 

7 №6 Створення внутрішньої 
електронної бібліотеки з різних 
аспектів оцінювання 

 Ірина Кравчук, Катерина 
Столяренко, Ірина Озимок 

8 №7 Проведення Skype конференції з 
Польською Асоціацією 
Оцінювання 

квітень-травень Ірина Кравчук 

9 №7 Переклад та публікація книжки 
Eva the Evaluator 

серпень-грудень Альона Горошко, Артем 
Мірошниченко, Андрій 
Прохоров 

10 №7 Написання проектних 
пропозицій для отримання 
грантів  

 Ірина Кравчук, Андрій 
Прохоров, Катерина 
Столяренко, інші зацікавлені 
учасники УАО 

11 №8 Розробка плану фандрейзінгу січень-лютий Катерина Столяренко 

12 №8 Переглянути стратегічний план 
УАО 

січень-лютий Катерина Столяренко 
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VI. ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕНИХ 

ДОПОВІДЕЙ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА ЗАХОДІВ УАО 

Дата проведення Назва заходу Ініціатор / відповідальний 

24 Січня 2013 

 

Робоча зустріч № 1 

 Звіт про діяльність УАО за 2012 рік 

 Презентації планів роботи тематичних груп 

 Стратегічне планування діяльності УАО: 

брейнстормінг  з використанням 

інструменту SWOT-аналізу 

Ірина Кравчук 

20 Лютого 2013 

 

Робоча зустріч № 2 

 Обговорення Стратегічного плану УАО 

 Обговорення концепції-підходу до навчання 

Катерина Столяренко, 

Ольга Щетініна, Лариса 

Пильгун 

28 Березня 2013 

 

Робоча зустріч № 3 

 Затвердження нової редакції Концепції УАО 

 Затвердження Стратегічного плану УАО на 

2013 – 2015 роки 

 Обговорення концепції-підходу до навчання 

 Презентація базової оцінки проекту 

«Динамічний музей», Андрій Хорошун, 

спеціаліст департаменту аналізу, планування 

та оцінки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток 

України», 

 Презентація проміжної оцінки проекту 

«Цифрові медія в університетах» у 

Запорізькому національному університеті, 

Наталя Якимчук, асистент департаменту 

аналізу, планування та оцінки Фонду Ріната 

Ахметова «Розвиток України» 

Катерина Столяренко, 

Лариса Пильгун, Наталя 

Якимчук, Андрій Хорошун 

25 Квітня 2013 

 

Робоча зустріч № 4 

 Презентація Ірини Кравчук за результатами 

участі у конференції Британської асоціації 

оцінювання та участі у зустрічі Мережі 

національних асоціацій Європи (NESE) 

 Обговорення підготовки заявки щодо участі 

в програмі P2P EvalPartners: пропозиції щодо 

напрямків обміну досвідом в ході участі 

програми 

Ірина Кравчук 

19 Травня 2013  Робоча зустріч стратегічної групи та координаторів 

тематичних груп 

 Обговорення бачення розвитку УАО, 

головних пріоритетних кроків  

Ірина Кравчук, Ольга 

Щетініна, Катерина 

Столяренко, Алла 

Марченко, Лариса Пильгун, 

Наталя Якимчук 

22 Травня 2013  

 

Робоча зустріч № 5 

 Презентація «Методика з МіО із залученням 

зацікавлених сторін регіональних програм», 

Руслана Рудницька, доцент Львівського 

регіонального інституту державного 

Руслана Рудницька, 

Володимир Купрій, Ірина 

Кравчук 



 
 

 
17 

управління 

 Презентація «Громадська експертиза 

діяльності органів державної влади»,  

Володимир Купрій, виконавчий директор 

Творчого центру ТЦК 

 Інформування про результати зустрічі 

стратегічної групи та координаторів 

тематичних груп від 19 травня  

13 Червня 2013 

 

Установчі збори  

 Утворення громадського об’єднання 

Громадської організації «Українська 

асоціація оцінювання  (надалі – ГО «УАО»)  

 Затвердження Статуту ГО «УАО». 

 Обрання керівника, органів управління ГО 

«УАО». 

Ірина Кравчук 

16 Липня 2013    День народження УАО 

 Святкування реєстрації УАО 

Присутні 12 учасників 

17 Вересня 2013  

 

Робоча зустріч № 6 

 Членство в УАО 

 Участь у конференції IPEN «Оцінка програм 

і проектів у державному секторі», Кишинів, 

Молдова, 25-27 вересня 2013 року 

 Презентація «Оцінка житлових стратегій 

українських мігрантів у Варшаві», Антоніна 

Рішко, аспірант Інституту соціології НАН 

України 

Наталя Якимчук, Антоніна 

Рішко, Ірина Кравчук 

5 Листопада 2013  

 

Робоча зустріч № 7 

 Участь членів УАО у конференції IPEN 

(Кишинів, Молдова, 25-27 вересня 2013 

року);   

 Участь у конференції Американської 

асоціації оцінювання (Вашингтон, США, 13-

21 жовтня),  

 Зустріч щодо обміну досвідом у сфері 

розробки стандартів оцінювання за участю 

Швейцарської та Австро-Німецької 

асоціацій оцінювання (31 жовтня-1 

листопада, Берн, Швейцарія) 

 Проміжні результати підготовки глосарію 

щодо перекладу термінології з оцінювання 

Ірина Кравчук, Наталя 

Якимчук, Тетяна 

Нарчинська, Альона 

Горошко 

17 Грудня 2013  

 

Робоча зустріч № 8 

 Презентація річного звіту щодо діяльності 

УАО в 2013 р., основні досягнення. 

 Ознайомлення з активностями УАО: 

фандрайзинг. 

 Брейнстормінг щодо планування діяльності 

УАО на 2014 рік. 

Ірина Кравчук, Наталя 

Якимчук, Катерина 

Столяренко 

 


