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Кінцеві результати (Outcomes)  

• Україна виступила однією з країн ініціаторів  першої  
резолюції ГА ООН щодо оцінювання 69/237 "Зміцнення 
потенціалу оцінювання діяльності задля розвитку на 
рівні країни» (УАО восени 2014 звернулася із листом до 
МЗС України із проханням підтримати дану резолюцію)  

• зростання «впізнаваності» та авторитету УАО серед 
громадських організацій та ініціатив (участь в РПР, 
створенні коаліції громадянського індексу моніторингу 
реформ) 

• зростання інтересу до моніторингу та оцінювання 
реформ 

• внесок до узгодження термінології  у сфері моніторингу 
та оцінювання українською мовою (глосарій)  

 



Продукти (outputs) та здобутки  

•Базове дослідження «Стан розвитку оцінювання в Україні: розвиток, 
пропозиція, інституціоналізація (2012)  
• В партнерстві з Українським форумом благодійників -  тренінговый курс 
«Абетка оцінювання благодійних проектів і програм (2013, 2014, 2015) 
(О.Щетініна, А.Марченко, М.Савва, І.Кравчук, Л.Пильгун, 2013-2014 – 
К.Столяренко) 
• Глосарій термінів з МіО українською мовою у співпраці із Центром 
соціальні індикатори (2014) (А.Горошко, В.Тарнай, Т.Нарчинська, 
І.Озимок) 
• Cайт УАО www.ukreval.org (2015) (А.Рішко-Порческу) 
• Партнерство з Світовим банком, Київським міським центром соціальних 
служб для сім'ї дітей та молоді, НАДУ, УФБ, Вищою школою державної 
служби, проектом DESPRO, Реанімаційним пакетом реформ, Ініціативою 
«Нова країна», Центром «Соціальні індикатори», МЦПД та ін. 
• УАО член Європейської мережі національних асоціацій (NESE),  
Міжнародної організації cпівпраці у сфері оцінювання (IOCE) та 
Євразійського альянсу асоціацій у сфері оцінювання, підписант 
«Чіангмайської декларації громадянського суспільства щодо об’єднання 
зусиль з метою удосконалення оцінювання» на Мiжнародному форумі 
ініціативи EvalPartners (3-6 грудня 2012 р., Таіланд)  

 
 

 

 

http://www.ukreval.org/


ПЛАТФОРМА ОДНОДУМЦІВ: Пріоритет №1  
«Об’єднувати людей, які зацікавлені у розвитку оцінювання» та  

КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА: Пріоритет №5 
 «Створити майданчик для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у сфері оцінювання» 

 

• Facebook сторінка УАО (станом на червень – 
319 учасників, 300-а учасниця отримала приз 
– безкоштовне членство УАО) 

• Офіційних членів – 25-30 (залежно хто 
внески сплатив у 2015) 

•Електронна інформаційна розсилка УАО 

• Оновлено інформаційні брошури про УАО 
(О.Щетініна) 

•Створено сайт УАО (А.Рішко-Порческу) 

•Робочі зустрічі УАО (4 у 2014, 3 – у 2015) 

 



НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МІО  
Пріоритет №2 

«Підтримувати використання оцінювання, як інструменту належного врядування, який сприяє прозорості, 
підзвітності, результативності та ефективності державного, громадського і приватного секторах» 

 

• Спільна секція з МІО на щорічній конференції НАДУ 
“Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку 
України” за участю Олексія Кузьміна (16 травня 2014) 

• Спільний захід УАО, МЦПД, РПР щодо моніторингу угоди 
про асоціацію з ЄС 25 квітня 2015 р. 

• 29 травня 2015 в НАДУ в рамках наукової конференції 
вебінар  «Міжнародний рік оцінювання 2015: перешкоди і 
можливості для України» презентація представників ПАР в 
режимі відеоконференції - «Система моніторингу та 
оцінювання у Південно-Африканській Республіці»  

• співпраця з РПР - група Європейська інтеграція, сприяння 
співпраці між РПР та Новою країною щодо моніторингу 
реформ (Олександр Жигінас, І.Кравчук, О.Щетініна, 
Л.Пильгун), що вилилося в  коаліцію Громадянського 
індексу моніторингу реформ (Михайло Савва) 
 
 
 
 
 



Пріоритет №2 
Круглий стіл НАДУ і УАО  “Оцінювання для 
належного суспільного врядування: 
перешкоди та можливості” (18 листопада 2014) 
(К.Олейнічак+досвід Українського Центру 
моніторингу та оцінки виконання програмних 
заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Державна 
установа «Український центр контролю за 
соціально небезпечними хворобами 
Міністерства охорони здоров'я Україн»)  
 

спільний захід Реанімаційного Пакету Реформ 
та УАО : «Моніторинг та оцінювання (МіО) як 
складова реформ в Україні: Міжнародний рік 
оцінювання 2015» 12 березня 2015  
(Презентації О.Щетініної, І.Кравчук) 
 



НАУКОВА ПЛАТФОРМА:  
Пріоритет №3 

«Сприяти розвитку теорії і методології для проведення якісного оцінювання політик, програм та 
проектів»  

• Розробка та презентація глосарію з МІО українською 
мовою у співпрації з Центром соціальні індикатори  
(Координатор – А.Горошко)(16 жовтня 2014 р.) 

• Колоквіум з оцінювання в державних органам -  М.Савва 
профессор, доктор политических наук (28 квітня 2015 р.) 

• Захист першої докторської дисертації з державного 
управління І.Кравчук «Теоретико-методологічні засади 
оцінювання державної політики в Україні»  

 

 

 

 

 



 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА:  
Пріоритет №4  

«Сприяти професійному розвитку у сфері оцінювання» 
тренінг "Абетка оцінювання благодійних 
проектів та програм" (2013, 2014 та 2015)  
 

участь у відкритті курсу з моніторингу та оцінювання 
соціальних програм в Києво-Могилянській Академії 
(викладачі Артем Мірошниченко, Вікторія Хомич) за 
підтримки проекту МЕТІДА 
 



МІЖНАРОДНА ПЛАТФОРМА:  
Пріоритет №6 

«Розвивати співробітництво з міжнародними експертними мережами, організаціями та асоціаціями 
інших країн» 

•Appeal of Ukrainian Evaluation Association to international community of 
evaluators on situation in Ukraine 20 February 2014 
•Лист УАО до МЗС із проханням підтримати резолюцію ГА ООН щодо 
оцінювання 69/237  
•Презентації Олексія Кузьміна (РФ) 16 травня 2014, Карола Олейнічака 
(Польща) 18 листопада 2015 р., представників ПАР в режимі 
відекононференції на круглих столах оцінювання, організованих УАО та 
НАДУ   
•участь в міжнародних конференціях представників УАО - Ірини 
Кравчук, Каті Столяренко у конференції EES Dublin (2014), Іринт Кравчук 
(Бішкек, IPEN, 2014) 
•участь членів УАО у тренінгах для тренерів Світового банку  
•УАО не була запрошена чинним керівництвом IPEN в якості 
співорганізатора конференції IPEN у 2015 р., незважаючи на досягнуті 
попередні домовленості в 2014 р. і пропозицію співпраці 
•УАО – співзасновник Євразійського альянсу національних асоціацій з 
оцінювання (К.Столяренко, І.Кравчук – члени правління)  
•Участь в зустрічі NESE через скайп (І.Кравчук) 

  
 
 
 



EES conference, Dublin, 2014 



ПЛАТФОРМА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ:  
Пріоритет №7 

«Проводити діяльність пов’язану з досягненням місії, пріоритетів, цілей та завдань УАО» 

 

• відкрито рахунок УАО (А. Марцінків) 

 



Разом до прийняття ефективних рішень !  
УАО: https://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/ 
www.ukreval.org  
ukrevaluation@gmail.com  
irene.kravchuk2010@gmail.com  
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