Паспорт проекту
Назва проекту

Розбудова спроможності з моніторингу і оцінювання проектів в
Україні

Донор

Трастовий фонд розвитку потенціалу регіону Європа і Центральна
Азія

Виконавець
проекту


Світовий банк;

Національна
академія
Президентові України

Партнери
проекти




Бенефіціари
(цільова група)
проекту

Представники центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств, які
ініціюють, готують і реалізують проекти економічного й соціального
розвитку України, що підтримуються інституціями Групи Світового
банку, іншими міжнародними фінансовими організаціями

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

Листопад 2013 року – червень 2016 року

Основні
напрями
(компоненти)
проекту

Проект здійснюватиметься в 4 етапи:
І-й етап – організація та проведення тренінгу для викладачівтренерів Національної академії, які в подальшому проводитимуть
тренінги для представників центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, державних та приватних
підприємств, які ініціюють, готують та реалізують проекти
економічного і соціального розвитку України, та підтримуються
інституціями Групи Світового банку, іншими міжнародними
фінансовими організаціями.
ІІ-й етап – відбір тренерів для подальшої адаптації тренінгових
матеріалів і проведення тренінгів з моніторингу та оцінювання.

державного

управління

при

Представництво Світового банку в Україні;
Українська асоціація оцінювання


проведення навчальних курсів з моніторингу і оцінювання
проектів для представників центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, державних та приватних
підприємств, які ініціюють, готують і реалізують проекти економічного
й соціального розвитку України, що підтримуються інституціями
Групи Світового банку, іншими міжнародними фінансовими
організаціями, з метою вдосконалення вмінь та навичок учасників з
використання інструментарію моніторингу і оцінювання проектів;

запровадження навчальних курсів з моніторингу та оцінювання
у навчальний процес в Національній академії;

поширення досвіду з моніторингу і оцінювання через створення
спільноти практик на сайті Міжрегіональної інформаційно-освітньої
мережі “Ефективна держава” (в розділі “Спільноти практиків” вебплатформи “Практики з моніторингу та оцінювання”) –
http://emprojects.inf.ua/Pages/home.aspx
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ІІІ-й етап – здійснення підготовчої роботи для проведення тренінгів
для цільової аудиторії та інкорпорування навчальних курсів з
моніторингу та оцінювання у навчальний процес в Національній
академії:

адаптація програми і тренінгових матеріалів для проведення
тренінгів (тривалістю 35-40 годин) державним службовцям, посадовим
особам місцевого самоврядування, представникам неурядових
організацій і підприємств державного та приватного секторів;

інтегрування в існуючу навчальну програму магістерської
підготовки в Національній академії модулю з моніторингу та
оцінювання проектів і програм; підготовка методичних рекомендацій,
навчально-методичних матеріалів для модулю з моніторингу і
оцінювання.
ІV-й етап – проведення тренінгів з моніторингу і оцінювання
проектів для представників центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, державних та приватних
підприємств, які ініціюють, готують та реалізують проекти
економічного і соціального розвитку України.
Заплановано проведення 4-х короткотермінових тренінгів з
моніторингу і оцінювання проектів (35-40 годин) для цільової аудиторії
(представників центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств, які
ініціюють, готують та реалізують проекти економічного і соціального
розвитку України) у січні, травні та вересні 2015 року, а також у січні
2016 року за адаптованими навчальним матеріалами.
Упродовж
реалізації
проекту
Національна
академія
працюватиме над розвитком професійної мережі експертів з
моніторингу і оцінювання. Для цього на сайті Міжрегіональної
інформаційно-освітньої
мережі
“Ефективна
держава”.
(http://emprojects.inf.ua/Pages/home.aspx)
в
розділі
“Спільноти
практиків” буде створена веб-платформа “Практики з моніторингу та
оцінювання”, до участі в якій запрошуватимуться учасники тренінгів,
інші зацікавлені особи.
У рамках реалізації проекту заплановано проведення двох
комунікативних заходів:
1. Секція “Моніторинг та оцінювання державної політики, програм і
проектів” у рамках щорічної науково-практичної конференції
Національної академії (травень 2014 року).
2. Конференція з моніторингу та оцінювання (вересень
2015 року).
Передбачається підтримка проектом участі відібраних
викладачів-тренерів у щорічній регіональній конференцій Міжнародної
мережі “Оцінка програм” (IPEN) у м. Бішкек, (Киргизька Республіка) у
вересні 2014 року
Керівники/
координатори
проекту

Від Світового банку:
1. Наталія БЄЙСЕНОВА (Natalya BEISENOVA) – старший спеціаліст з
операцій Департаменту політики з операцій та послуг Регіону Європа і
Центральна Азія Світового банку, менеджер Трастового фонду
розвитку потенціалу регіону Європа і Центральна Азія.
2. Кетеван НОЗАДЗЕ (Ketevan NOZADZE) – спеціаліст з операцій
Департаменту політики з операцій та послуг Регіону Європа і
Центральна Азія Світового банку.
Від Національної академії:
1. Наталія БАЛДИЧ – доцент кафедри управління національним
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господарством та економічної політики Національної академії,
керівник проекту.
2. Вікторія СТРУТИНСЬКА – начальник відділу міжнародного
співробітництва управління забезпечення міжнародних зв’язків
Національної академії, консультант з наукового та аналітичного
супроводу.
3. Віта ПОБЕРЕЖНА – доцент кафедри державної служби та кадрової
служби Національної академії, консультант з логістики та організації
заходів
Очікувані
результати
проекту

1. Підготовка 30-35 викладачів та працівників Національної з питань
моніторингу та оцінювання проектів і програм.
2. Підготовка адаптованої програми тренінгу та адаптованих
тренінгових матеріалів для цільової аудиторії.
3. Проведення 4-х короткотермінових курсів (тренінгів) з моніторингу і
оцінювання проектів (35-40 годин) для цільової аудиторії за
адаптованими навчальним матеріалами.
4. Інтегрування в існуючу навчальну програму магістерської
підготовки модулю з моніторингу та оцінювання проектів і програм за
спеціальністю “Державне управління” в Національній академії;
підготовка
методичних
рекомендацій,
навчально-методичних
матеріалів для модулю з моніторингу і оцінювання.
5. Розробка та розвиток професійної мережі експертів (спільноти
практик) з моніторингу і оцінювання.
6. Запуск веб-платформи “Практики з моніторингу та оцінювання” на
сайті Міжрегіональної інформаційно-освітньої мережі “Ефективна
держава”.
7. Розробка концепції багатосторонньої платформи на базі
Національної академії для обміну знаннями і досвідом з моніторингу та
оцінювання, спільної розробки та реалізації проектів, організації
професійних мереж та експертних спільнот у країнах регіону Європи і
Центральної Азії

Додаткова
інформація


25 липня 2014 року підписано Договір №7170885 між Світовим
Банком та Національною академією державного управління при
Президентові України на виконання проекту Світового Банку
“Розбудова спроможності з моніторингу та оцінювання проектів в
Україні”;

25 липня 2014 року підписано додаток “А” (внесення змін) до
Договору №7170885 між Світовим Банком та Національною академією
державного управління при Президентові України на виконання
проекту Світового Банку “Розбудова спроможності з моніторингу та
оцінювання проектів в Україні” (регламентує зміни уповноваженого
представника Національної академії);

30 червня 2015 року підписано додаток “В” (внесення змін) до
Договору №7170885 між Світовим Банком та Національною академією
державного управління при Президентові України на виконання
проекту Світового Банку “Розбудова спроможності з моніторингу та
оцінювання проектів в Україні” (регламентує продовження терміну дії
Договору до 30 червня 2016 року)
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