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Аналітичні центри (АЦ), що в свої управлінській діяльності, 
орієнтуються на найкращі практики, зазвичай  використовують 
системи управління заснованого на результатах  (result-based 
management, далі RBM).

Системи управління заснованого на результатах, допомогають АЦ 
відповісти на наступні питання:
1. Які цілі організації? 
2. Чи вони досягаються? 
3. Як досягнення можна довести?

Моніторинг та оцінка є важливою частиною системи управління 
заснованого на результатах RBM

Для чого потрібно МіО
аналітичному центру
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Моніторинг Оцінка

Уточнення цілі організації 
/програм/проектів

Аналіз чому очікувані результати були 
або не були досягнуті

«Прив'язка» активностей та їхніх 
ресурсів до цілей

Оцінка конкретних підстав внеску тієї чи 
іншої активності в результат

Переклад цілей в показники 
ефективності та встановлення цільових 
значень таких показників

Оцінка самого процесу реалізації / 
впровадження

Регулярний збір даних по цих 
показниках та порівняння актуальних 
показників з цільовими 

Дослідження небажаних результатів

Підготовка звіту та сповіщення про 
проблеми

Показує уроки, висвітлює значні
досягнення або потенціал та пропонує
рекомендації щодо вдосконалення

Роль моніторингу та оцінки в 
діяльності АЦ 
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Передумова: Організація  повинна мати стратегію та річний 
план реалізації стратегії.
Де застосовується: МіО може викорстовуватися до окремих 
проектів або до діяльності органзації в цілому
 До окремих проектів — відповідно до вимог донорів, 

наприклад
▫ Логічна матриця проекту
▫ План моніторингу та оцінки ефективності проекту

 Загальний план/логічна матриця оцінки та моніторингу 
ефективності роботи організації

Практика застосування МіО
аналітичними центрами
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Застосування МіО несе для АЦ різні виклики, один із найбільш 
значущих – ресурси. 
Виклик: Як знайти ресурси для збору даних для моніторингу та 
оцінки?

Вихід: запропонувати інструмент збору інформації, який 
вирішуватиме декілька завдань, тобто інформація зібрана за 
допомгою такого інструменту буде використана як для цілей МіО, 
так й для інших самостійних цілей

Приклад:  Інструмент АВСА, розроблений ГО «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» в рамках реалізації 
Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні».   

Виклик МіО для АЦ: ресурси
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Це інструмент: 
(1) моніторингу та оцінки  ділового клімату 
(2) виявлення бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу
(3) формування переліку пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів 

(реформ) для покращення середовища ведення бізнесу в Україні.

Продукти: 
(1) щорічний аналітичний звіт
(2) база даних, яка може використовуватися для різних аналітичних потреб 
(3) індекс ділового клімату та інші показники моніторингу ситуації в секторі МСП. 

Методи збору інформації: 
(1) Опитування керівників або власників малих та середніх підприємств
(2) фокус-групи з представниками бізнесу
(3) глибинні інтерв'ю з представниками центральних та місцевих органів влади та місцевого 
cамоврядування

Інструмент моніторингу ABCA
«Щорічна оцінка ділового клімату»
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АBCA: мотивація розробки

Що треба:

Дані про стан 
сектору МСП

Дані про 
зміни, що 

відбуваються

Де взяти:

«Кількісна 
статистика» –

скільки? 

«Якісна 
статистика» –
яким чином? 

Джерело 
«якісної 

статистики»:

Опитування 
представників 

МСП



8Показники моніторингу та оцінки з 
ABCA: індекси

Індекс ділового клімату (IBC) /Регіональній 
індекс ділового клімату (RBCI)

Ділове 
середовище

Оцінка поточного 
стану

Очікувані зміни 
(на 6 місяців)

Ділова 
активність

Оцінка поточного 
стану

Очікувані зміни 
(на 6 місяців)

Ділова 
активність 

(довгострокова)

Оцінка зміни, що 
відбулися за 

останні два роки

Очікувані зміни 
(на 2 роки)

Практики застосування 
реулювань за останні 2 

роки

Оцінка змін по 8 
регуляторним 

процедурам/Для
RBCI по 3 

процедурам



9Показники моніторингу та оцінки з 
ABCA: «варітсть регулювання»

«Ціна» дотримання 
регуляторних вимог (ЦР)

Пряма вартість ПВ 
виконання  процедури — це 

витрати в грошовій формі, які 
несе МСП протягом всієї 

процедури. 

Офіційні платежі (ОП)
складаються з: офіційних 

зборів та мит, нотаріальних 
платежів, штрафів, тощо. 

Неофіційні платежі (НП) —
витрати, спрямовані на 
прискорення виконання 
процедури/полегшення 
наслідків застосування 

процедури для МСП, що 
складаються з «доброчинних 

внесків» та «хабарів» 

Непряма вартість (НВ) —
вартість робочого часу (РЧ) 

працівників МСП, 
витраченого на операції, 

пов'язані з виконанням 
процедури.
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За один річний цикл 
підготовано: 
1. 2 національних 

звіти
2. 5 регіональних 

звітів
3. 4 спеціальні звіти 

з рекомендаціями

Чому ABCA корисно: аналітичні 
звіти



11Чому ABCA корисно : джерела 
інформації (1) опитування

• 527 респонденти – фізичні особи-підприємці 
• 1324 – юридичні особи-підприємці

Вибірка 1851 МСП:

• Регіоном (ФОП та юридичні особи)
• Видом діяльності (юридичні особи)
• Розміром підприємств (юридичні особи)

Репрезентативність за:

• Групування МСП за розміром (кількість працівників), сферою економічної 
діяльності та регіоном

• Включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову 
сукупність

• Випадковий відбір потрібної кількості підприємств та фізичних осіб-
підприємців в межах кожної групи відповідно до її розміру

Етапи відбору:

11
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• 10 фокус-груп 
• Респонденти: Представники МСП,  молоді підприємці,  молодь, що 

планує відкрити власний бізнес, ветерани АТО, що планують 
відкрити власний бізнес

• Географія: Вінницька, Київська, Львівська, Тернопільська, 
Херсонська області та місто Київ 

Фокус-групи:

• 84 глибинні інтерв'ю
• Респонденти: Представники центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
представники бізнес-асоціацій  

• Географія: не менше 3-х респондентів в кожному регіоні, в Києві з 
представниками центральних  органів влади   

Глибинні інтерв'ю :

Чому ABCA корисно: джерела 
інформації (2) фокус-групи, (3) 

глибинні інтерв'ю 



13Приклад показника МіО з АВСА: 
Індекс ділового клімату



14Приклад показника МіО з АВСА: 
регіональні індекси ділового клімату
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15Приклад показника МіО з АВСА: 
вартість дотримання регуляторних 

вимог
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16Використання результатів ABCA 
національними та регіональними органими 

влади

Використано:

КМУ: Оцінка роботи Уряду

ОДА: Для підготовки стратегій 
розвитку МСП

ОДА: Для підготовик профілей 
МСП регіону

ОДА: Для звіти про роботи 
регіональних органів влади

ДРСУ: для оцінки впровадження 
регуляторної політику
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