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Оцінка публічних програм та політик 
 - це п’ятитижневий iнтенсивний курс,

завдяки якому ви здобудете
фундаментальн� навички оцiнки витрат,

вигiд та впливу публiчних програм та
полiтик. Курс навчає, як правильно
пiдходити до розробки та впровадження
полiтик, базуючись на фактах, та як на
основi даних приймати рiшення щодо
правильностi вибору тiєї чи iншої
полiтики.

Курс пiдiйде фахiвцям, що безпосередньо
задiянi у процесах розробки,

впровадження та оцiнювання полiтик або
здiйснюють нагляд за цими процесами,

незалежно вiд секторiв дiяльност�i. Курс
пiдходить також для осiб, якi ранiше не
працювали з питаннями, що входять до
навчальної програми.

Курс проводять досвiдченi викладачi та
практики Київської школи економiки.

Цiлi 
курсу 



Програма
курсу

Аналiз зацiкавлених сторiн (стейкголдерiв) - важливий
перший крок у оцiнцi запропонованої полiтики. Вiн визначає
iнтереси та ступiнь впливу кожної зацiкавленої сторони, на
яку впливає запропонована/реалiзована полiтика/

втручання. Неврахування iнтересiв та впливу зацiкавлених
сторiн може призвести до вiдсутност� пiдтримки
запропонованої полiтики та зниження її ефективностi. 

Заняття 1. Вступ до оцінки програм/політик. 
Аналіз зацікавлених сторін 

Дисконтування
Чиста теперiшня вартiсть
Внутрiшня норма дохiдностi

Ключовим iнструментом як фiнансового, так i економiчного
аналiзу публiчної програми чи втручання є iнвестицiйний
аналiз. Інвестицiйний аналiз проводиться на основi витрат
та вигiд для визначення привабливостi пропонованої
програми/втручання для ключових зацiкавлених сторiн та
для суспiльства загалом. Вiн слiдує принципам аналiзу
дисконтованого грошового потоку, щоб врахувати всi
витрати та вигоди вiд програми, накопиченi протягом
строку корисного використання iнвестицiй.

Заняття 2. Вступ до оцінки інвестицій

Метод мiнiмiзацiї витрат
Метод витрат i результативностi
Метод витрати i корисностi
Вступ до аналiзу витрат та вигiд

Аналiз ефективностi є важливою частиною розробки та
оцiнки полiтики. Такий аналiз допомагає вибрати
“правильнi” втручання з урахуванням витрат, а також вигiд,

пов’язаних з певною полiтикою. Зокрема, це може
допомогти у виборi заходiв, якi мають позитивну вигоду для
усього суспiльства (вигоди перевищують витрати) та/або
максимiзують чистi вигоди для суспiльства (бiльша рiзниця
мiж вигодами та витратами або бiльша економiчна
ефективнiсть). Крiм того, аналiз ефективностi може бути
використаний для вдосконалення/оновлення поточної
полiтики/заходiв. У багатьох країнах законодавство вимагає
проведення рiзних видiв аналiзу до запровадження.

Наприклад, в ЄС будь-який великий суспiльний
iнвестиц�йний проект повинен оцiнюватись за допомогою
соцiального аналiзу витрат та вигiд. В Українi також
законодавством передбачено проведення аналiзу
регуляторного впливу, який включає певнi елементи аналiзу
ефективностi. 

Заняття 3. Аналіз ефективності. Ефективність та
соціальна справедливість
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Визначення витрат i вигiд
Оцiнка витрат i вигiд
Пiдхiд Європейської Комiсiї до оцiнки проектiв iз
використанням соцiального аналiзу витрат та вигiд
Аналiз невизначеностi та чутливостi результатiв
Врахування питань соцiального розподiлу в аналiзi
витрат та вигiд

Заняття 4-5. Соціальний аналіз витрат та вигід

Кореляцiя та причинно-наслiдковий зв’язок
Лiнiйна модель
Іншi типи моделей
Як вибрати коректну модель

Основним питанням будь-якого питання полiтики є
встановлення причинно-наслiдкових зв’язкiв мiж полiтикою
та її результатами. Стандартним методом встановлення або
дослiдження причинно-наслiдкових зв'язкiв є регресiйний
аналiз, що включає аналiз часових рядiв (time series), аналiз
просторових даних (cross-sectional) та панельний (panel)

аналiз даних, а також квазiекспериментальний аналiз.

Заняття 6-7. Вступ до регресійного аналізу

Причинно-наслiдковий зв’язок та контрфактуальний
аналiз
Експериментальний дизайн 

Метод рiзницi рiзниць

Основною метою оцiнки впливу є оцiнка величини та
розподiлу змiн результатiв та показникiв впливу для
цiльової групи певної програми/полiтики. Важливим
елементом оцiнки впливу є розумiння того, якi змiни у
поведiнцi цiльової групи пов’язанi саме з програмою, яку
оцiнюємо. Ми обговоримо, чому нам потрiбно оцiнювати
вплив полiтик та програм, дослiдимо те, на якi питання вони
можуть дати вiдповiдь, а також розглянемо найбiльш
поширенi методи оцiнки впливу та переваги i недолiки
кожного iз них.

Заняття 8. Оцінка впливу I

Метод розриву регресiї (regression discontinuity)

Методологiчнi виклики (неоднорiдн� ефекти, ненавмиснi
поведiнковi ефекти, недосконале виконання (imperfect

compliance), випадiння (attrition), ефекти переливу
Як обрати метод оцiнки впливу

Заняття  9. Оцінка впливу II

Програма
курсу



Органiзацiя
курсу 

Курс складається з 9 занять тривалiстю 90 хвилин кожне.

Заняття проводяться два рази на тиждень протягом
чотирьох перших тижнiв та один раз на п’ятий тиждень
навчання.

Дати курсу
Вiвторок 27 липня
Четвер 29 липня
Вiвторок 3 серпня
Четвер 5 серпня
Вiвторок 10 серпня
Четвер 12 серпня
Вiвторок 17 серпня
Четвер 19 серпня
Четвер 26 серпня
Усi курси починаються о 10:30.

Курс передбачає груповi завдання, короткi квiзи та iншi

вправи для заохочення активного навчання та практичного
застосування матерiалiв курсу.

Учасники, якi успiшно справляться iз поставленими
завданнями та будуть присутнiми на 90% занять, отримають
сертифiкати про успiшне завершення курсу в�д "Київської
школи економiки". Державнi службовцi додатково
отримають сертифiкати iз вказуванням кредитiв ЄКТС.

Структура

Онлайн або офлайн заняття, без змiшаних форматiв. Точний
формат буде визначений на основi побажань учасникiв та
учасниць курсу.

Мова навчання - українська.

Формат

Курс Оцінка публічних програм та політик вiдкритий для
державних службовц�в, в установах яких дiє програма
«Українська архiтектура реформ», а також для експертiв
Команд Пiдтримки Реформ та Офiсу Реформ.

Звернiть увагу, що Ваша участь у даному курсi не є
гарантованою – кiлькiсть заявок, якi ми отримуємо, значно
перевищує кiлькiсть доступних мiсць. Заявки оцiнюються на
основi вiдповiдностi курсу робочим обов’язкам кандидатiв та
мотивацiї.

Результати вiдбору будуть повiдомленi кандидатам
протягом тижня з моменту завершення кiнцевого термiну
подачi заявок.

Запрошуємо подати вашу заявку, заповнивши аплiкацiйну
форму до 19 липня 2021 включно:

https://survey.ebrd.com/s/evaluatingpublicpolicies/ 

Як подати заявку

https://survey.ebrd.com/s/evaluatingpublicpolicies/
https://survey.ebrd.com/s/evaluatingpublicpolicies/
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Цей курс органiзований для вас
Reformers Hub - iнiцiативою обмiну
знаннями та досвiдом в рамках програми
«Українська архiтектура реформ» (URA).

URA - це комплексна програма технiчної
допомоги, розроблена Європейським
банком реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) у
партнерствi з Європейським Союзом для
пiдтримки важливих процесiв реформ в
Українi.

URA фiнансується за рахунок
Мультидонорського рахунку стабiлiзацiї
та сталого розвитку в Українi (MDA), яким
керує ЄБРР. Донорами MDA є Данiя,
Фiнляндiя, Францiя, Нiмеччина, Італiя,
Японiя, Нiдерланди, Норвегiя, Польща,
Швец�я, Швейцарiя, Великобританiя,
Сполученi Штати Америки та
Європейський Союз в якостi найб�льшого
донора.


