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Протягом 2013 року Департамент Оцінки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) проводить дослідження-оцінку
досвіду політичного діалогу в Україні.

Предмет
дослідження-оцінки
Вступ

інформаційні кaмпанії у мас-медіа або
проведення публічних заходів)».
Метою оцінки є визначення конкретних
змістовних уроків політичного діалогу, які
можуть стати корисними для підвищення
його ефективності та результативності в
Україні та інших країнах.

Департамент Оцінки (ДО) є незалежним
департаментом ЄБРР, завданням якого є
оцінка продуктів і послуг банку з точки
зору досягнення запланованих результатів
– що вдалося, що не вдалося, і з яких
причин. ДО проводить оцінку
результативності діяльності, визначає
уроки і робить рекомендації щодо
вдосконалення майбутніх операцій Банку.
ДО звітує безпосередньо перед Радою
Директорів ЄБРР, що забезпечує
незалежність і об’єктивність його
діяльності.

Затверджена структура оцінки включає
наступні елементи: визначення політичних
проблем, що потребують вирішення; зміни
у контексті (головні події); основні
політичні партнери залучені до процесу, їх
ролі та канали впливу; внесок ЄБРР;
заходи ініційовані різними партнерами;
конкретні результати політичного діалогу та
досягнений ефект.

Щороку ДО реалізує програму досліджень.
До Програми на 2013 рік було включено
дослідження-оцінку політичного діалогу в
Україні.

Про що говорить нам досвід ЄБРР у
проведенні політичного діалогу в Україні і
яким чином було здійснено

Більше інформації про Департамент
можна знайти за посиланням
http://www.ebrd.com/evaluation

Мета

Для цілей даного дослідження-оцінки
політичний діалог визначається як
«Взаємодія та заходи ініційовані
спеціалістами ЄБРР та/або
консультантами банку із політичними
партнерами в Україні з метою проведення
змін у політиці, законодавстві,
регуляторному середовищі, інституціях та
практиках, сприйнятті та відношенні до
реформ в Україні, які б сприяли
досягненню позитивних результатів в
економіці та суспільстві, пов’язаних із
переходом до ринкової економіки. Серед
політичних партнерів можуть бути політики,
офіційні посадові особи, організовані
суспільні групи та інші міжнародні
партнери. Взаємовідносини можуть бути
прямими (наприклад із ключовими
особами які приймають рішення і
реалізують їх) або непрямими (наприклад

Наш підхід

Дослідження-оцінка має знайти відповіді
на такі запитання:

•

Ідентифікацію проблеми, планування
та визначення стратегії дій;

•

Виконання;
•

Перегляд, моніторинг, звітність та
оцінка;

•

Розподіл ресурсів;

•

Вплив на результат.

У дослідженні буде використано метод
«пілотних досліджень» (кейсів) у розрізі
секторів та окремих тем, зокрема: (1)
енергоефективність і відновлювана
енергетика; (2) фінансові інститути та
ринок місцевої валюти; (3) агробізнес
(реформа зернового сектора); (4)
регіональний кейс міста Львова; (5)
паливно-енергетичний сектор. Інші
сектори, де ЄБРР був або є активно
залученим до політичного діалогу
партнером, будуть проаналізовані
вибірково.
Вибір кейсів зроблено на основі набору
критеріїв, де серед інших були: (1)
значущість ролі ЄБРР у політичному
діалозі; (2) політичний діалог як у

приватному так і у публічному секторах;
(3) діалог на національному та
регіональному/муніципальному рівні; (4)
комбінація успішних ініціатив та ініціатив,
які до цього часу не принесли бажаного
результату та інші.
В рамках дослідження буде
проаналізовано досвід політичного діалогу,
що проводиться іншими міжнародними
фінансовими інституціями, зокрема МВФ
та групою Світового Банку, а також ступінь
координації дій між цими інституціями.

Терміни

Меморандум дослідження-оцінки
політичного діалогу в Україні було
затверджено у травні 2013 року і його
можна знайти на web-сторінці ДО
http://www.ebrd.com/pages/about/what/e
valuation/upcoming.shtml.
Основна стадія дослідження буде
завершена у травні-липні 2013 року. У
листопаді 2013 року планується подати
фінальний звіт проекту на розгляд Ради
Директорів Банку після отримання
коментарів від менеджменту ЄБРР.
Публікація звіту на веб-сторінці ЄБРР
очікується у грудні 2013 року.
Запрошуємо всіх зацікавлених партнерів
надсилати коментарі на будь-якому етапі
проведення дослідження.
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