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ВСТУП 

Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть 

познайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінки соціальних програм та проектів, з їх 

практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, оволодіти навичками 

самостійного планування та проведення моніторингу та оцінки. 

Завдання курсу «Моніторинг та оцінка соціальних проектів та програм»: 

• надати можливість студентам набути знань щодо теорії та практики проведення моніторингу 

та оцінювання соціальних програм та проектів, зокрема програм та проектів у галузі 

громадського здоров'я 

• ознайомити із основними підходами до проведення моніторингу та оцінювання 

• отримати знання про планування моніторингу та оцінювання, збір необхідних даних, стратегії 

аналізу даних та представлення результатів 

• дати можливість студентам познайомитися з основними етичними вимогами до проведення 

моніторингу та оцінювання 

• набути практичних навичок, необхідних для здійснення моніторингу та оцінювання 

• ознайомити з можливостями застосування набутих знань у своїй власній професійній практиці 

 

Вимоги до знань та вмінь Після вивчення курсу студенти повинні - знати: 

• визначення соціальних програм та проектів, їх особливості 

• базові підходи та принципи моніторингу та оцінки 

• основні компоненти ефективної системи моніторингу та оцінки 

• розробка індикаторів, їх рівні 

• дизайни та методи моніторингу 

• дизайни та методи оцінювання 

• різні концепції і методи збору даних 

• основні підходи до оцінювання програм та проектів 

• особливості проведення моніторингу та оцінювання в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

• етичні принципи, стандарти та керівництва проведення моніторингу та оцінювання 

• особливості професійної діяльності в сфері моніторингу та оцінювання 

• професійні об'єднання та мережі 

- вміти: 

• розробляти систему моніторингу та оцінювання для окремих проектів та програм в соціальній 

сфері та сфері охорони здоров'я 

• залучати зацікавлені сторони та фасилітувати діяльність з моніторингу та оцінювання 

• розрізняти  функції моніторингу та  оцінки планувати діяльність з моніторингу та оцінювання 

• розробляти індикатори та коротко і довготривалі цільові значення до них 
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• формулювати дослідницькі питання запитання та вибирати необхідні, відповідно до мети 

оцінювання, наявних ресурсів тощо 

• вміти оцінювати проекти та програми 

• аналізувати та інтерпретувати отримані дані 

• готувати звіти та представляти результати 

• застосовувати стандарти та керівництва, необхідні для проведення відповідної діяльності 

• керуватися етичними принципами, визнаними в професійній спільноті 

• використовувати ресурси професійних мереж . 

Вивчення курсу передбачає роботу студента на лекційних, практичних заняттях, вивчення 

рекомендованої літератури, написання індивідуальної контрольної роботи.  

У курсі передбачено проведення семінарських занять, на яких будуть застосовані такі види 

робіт, як: розгляд і обговорення теоретичного матеріалу за переліком питань лекційних занять та 

питань для самостійного опрацювання; перевірка засвоєння теоретичного матеріалу; робота в групі 

над вирішенням проблеми; обговорення практичних ситуацій (кейсів); виконання контрольних робіт 

та тестів за індивідуальним завданням обговорення та перевірку практичних завдань, виконаних 

студентами під час індивідуальної роботи; презентації студентів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

2.1. Лекційні заняття 

№  

п/п 
Назва теми/змістового модулю 

Кількість 

годин 

1.   Тема 1. Основні поняття та визначення 4 

2.   Тема 2. Оцінка потреб 4 

3. Тема 3. Моніторинг та особливості його проведення 4 

4 Тема 4. Джерела,  методи та інструменти моніторингу. 4 

5. Тема 5. Оцінювання програм та проектів 4 

6 
Тема 6. Типи та види, основні етапи оцінювання програм та 
проектів 4 

7 Тема 7. Розробка технічного завдання 4 

8 Тема 8. Аналіз та інтерпретація даних в оцінюванні.  2 

9 

Тема 9. Особливості проведення моніторингу та оцінювання в 

програмах та проектах, спрямованих на протидію ВІЛ-ін 

фекції/СНІДу  

2 

 ЗАГАЛОМ: 32 

 

2.2. Семінарські заняття 

№  

п/п 
Назва теми/змістового модулю 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Основні поняття та визначення 2 

2.  Тема 2. Оцінка потреб 2 

3.  Тема 3. Моніторинг та особливості його проведення 2 

4.  Тема 4. Джерела,  методи та інструменти моніторингу. 2 

5.  Тема 5. Оцінювання програм та проектів - 

6.  
Тема 6. Типи та види, основні етапи оцінювання програм та 
проектів 2 

7.  Тема 7. Розробка технічного завдання 2 

8.  Тема 8. Аналіз та інтерпретація даних в оцінюванні.  2 

9.  

Тема 9. Особливості проведення моніторингу та оцінювання в 

програмах та проектах, спрямованих на протидію ВІЛ-ін 

фекції/СНІДу  

2 

 ЗАГАЛОМ: 16 

 

2.3. Самостійна робота 

№ 

теми 
Назва теми/змістового модулю 

Кількість 

годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні та методологічні основи моніторингу та оцінки 

соціальних проектів і програм 

Тема 1. Основні поняття та визначення 10 

Тема 2. Оцінка потреб 10 

Тема 3. Моніторинг та особливості його проведення 10 

Тема 4 Джерела,  методи та інструменти моніторингу. 10 
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№ 

теми 
Назва теми/змістового модулю 

Кількість 

годин 

Тема 5 Оцінювання програм та проектів 10 

Тема 6 Типи та види, основні етапи оцінювання програм та проектів 10 

Усього годин: 60 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація й особливості проведення моніторингу та  

оцінювання в програмах та проектах 

Тема 7. Розробка технічного завдання 9 

Тема 8. Аналіз та інтерпретація даних в оцінюванні.  8 

Тема 9. Особливості проведення моніторингу та оцінювання в програмах 

та проектах (конкретний приклад проекту) 
10 

 Усього годин: 27 

ЗАГАЛОМ: 87 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Вайс К. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Вайс ; [пер. з англ. 

Р.Ткачук, М.Корчинська] . – К. : Основи, 2000. – 671 с. 

2. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко, О. 

Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К.: Державний центр соціальних служб для молоді, Державний 

ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 124 с. 

3. Система моніторингу й оцінки з питань ВІЛ/СНІДу: регіональний рівень /О. М. Балакірєва, А. М. 

Бойко, О. Ю. Семерик, О. О. Яременко. – К.: ВПЦ “Експрес”, 2006. – 64 с. 

4. Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград, 

ІСКМ, 2007. - 100 с. 

5. Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник / Ольга Морозова, Ольга 

Варецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк. - Київ, «Оранта», 2008 р. -144 с. 

6. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. 

Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. 

7. Коллоквиум «Оценивание программ и политик: методология и применение»: сборник 

материалов, Вып. V // под ред. Д.Б. Цыганкова. – М., 2010. – 237 с. 

8. Корпоровіч Л. Сучасні концепції евалюації в контексті викликів регіонального розвитку / Лєшек 

Корпоровіч // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : 

збірник наукових праць. – Вип. 6. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 80-89.  

9. Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : 

[монографія] / О. В. Мазурик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 316 с.  

10. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Морра Імас 

Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. – 580 с. 

  

Допоміжна 

MEASURE Evaluation, Data Demand and Information Use in the Health Sector. Strategies and Tools 

http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/DDIU/DDIU_Strategies_and_ Tools(introJ.pdf 

Rugg D., Carael M., Boerma J. and Novak J., "Global Advances in Monitoring and Evaluation of 

HIV/AIDS: From AIDS Case Reporting to Programme Improvement", Rugg D., Peersman G. and Carael M. 

(eds.), Global Advances in HIV/AIDS Monitoring and Evaluation. New Directions for Evaluation (2004). 

Keith Mackay, How to Build M&E Systems to Support Better Government (IEG, World 

http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/DDIU/DDIU_Strategies_and_
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Bank, 2007). 

http://www.worldbank.org/ieg/ecd/docs/How_to_build_ME_gov.pdf 

Балакірєва та ін., Аналітичний звіт за результатами дослідження. Оцінка чисельності груп 

підвищеного ризику інфікування ВІЛ в Україні (Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Київ, 

2006). 

http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/size_en.pdf 

Англійською 

http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/size_ua.pdf 

Українською 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Руководство по оценке с привлечением к 

участию (Киев, 2001). 

http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/assessment/pdf/mg.pdf 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Мониторинги оценка: методические 

рекомендации (Киев, 2004). 

http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/monitoring/pdf/mg4.pdf 

International HIV/AIDS Alliance, Developing HIV/AIDS Work with Drug Users: a Guide to Participatory 

Assessment and Response (2003). 

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/idu0803_idu_ guide.pdf 

International HIV/AIDS Alliance, Participatory Site Assessments: Cambodia, Ecuador and Andhra Pradesh 

State in India (2003). 

http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/psa0803_ 

participatory_site_assessment.pdf 

UNAIDS, World Bank, National AIDS Councils Monitoring and Evaluation Operations 

Manual (2002). 

http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/jc808-moneval_en.pdf 

UNAIDS "Three Ones" Principles 

http://www.unaids.org/en/Coordination/Initiatives/three_ones.asp 

PEPI for Windows (WinPepi) software 

http://www.healthcarefreeware.com/calc.htm 

UNAIDS, WHO, Использование метода «Рабочего журнала» для проведения оценки 

распространённости ВИЧ/СПИДа в странах с концентрированными эпидемиями и эпидемиями 

низкого уровня. Руководство (Geneva, 2007). 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/workbook_manual_2007_en.pdf 

Англійською 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/workbook_manual_2007_ru.pdf 

Російською 

UNAIDS Reference Group on Estimates, Modelling and Projections 

www.epidem.org 

Committee on the Prevention of HIV Infection among Injecting Drug Users in High-Risk Countries, 

Preventing HIV Infection among Injecting Drug Users in High-Risk Countries: An Assessment of Evidence 

(2006). 

http://www.nap.edu/catalog.php7record_id-11731 

Quality in Alcohol and Drug Services (QUADS), Organisational Standards for Alcohol and Drug Treatment 

Services (Alcohol Concern, SCODA, London, 1999). 

http://www.alcoholconcern.org.uk/files/20040818_141945_quads%20 organisational%20standards.pdf 
National Treatment Agency for Substance Misuse, Service Specification Tier 2: Needle Exchange and Harm 

Reduction (NHS, 2003). 

http://www.nta.nhs.uk/publications/documents/nta_needle_x_harm_reduction _section3.2.pdf 

U.S. Agency for International Development Office of HIV/AIDS, Expanded Response Guide to Core 

Indicators for Monitoring and Reporting on HIV/AIDS Programs (2003). 

http://www.usaid.gov/our_work/global_health/aids/TechAreas/monitoreval/ expandresponse.pdf 

UNAIDS, WHO, UNICEF, USAID, FHI, MEASURE Evaluation, National AIDS Programmes. A Guide to 

Monitoring and Evaluating HIV/AIDS Care and Support (WHO, Geneva, 2004). 

http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub06/JC1013-CareSupport_en.pdf 

http://www.worldbank.org/ieg/ecd/docs/How_to_build_ME_gov.pdf
http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/size_en.pdf
http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/size_ua.pdf
http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/assessment/pdf/mg.pdf
http://www.aidsalliance.kiev.ua/ru/library/our/monitoring/pdf/mg4.pdf
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/idu0803_idu_
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/psa0803_
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/psa0803_
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/jc808-moneval_en.pdf
http://www.unaids.org/en/Coordination/Initiatives/three_ones.asp
http://www.healthcarefreeware.com/calc.htm
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/workbook_manual_2007_en.pdf
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/workbook_manual_2007_ru.pdf
http://www.epidem.org/
http://www.nap.edu/catalog.php7record_id-11731
http://www.alcoholconcern.org.uk/files/20040818_141945_quads
http://www.nta.nhs.uk/publications/documents/nta_needle_x_harm_reduction
http://www.usaid.gov/our_work/global_health/aids/TechAreas/monitoreval/
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub06/JC1013-CareSupport_en.pdf
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UNAIDS, WHO, Evaluation of a National AIDS Programme: A Methods Package. Prevention of HIV 

Infection (2001). 

UNAIDS, Практические руководящие принципы усиления профилактики ВИЧ. На пути к 

обеспечению всеобщего доступа (Geneva, 2007). 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070306_Prevention_Guidelines_ 

Towards_Universal_Access_en.pdf - Англійською 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/jc1274_practguidelines_ru.pdf 

Російською 

SyrEX MIS, user manual http://www.vasbor.com/pages/syrex.html 

ICF "International HIV/AIDS Alliance in Ukraine" 

http://www.aidsalliance.kiev.ua/ 

http://www.aidsfiles.net.ua 

Global HIV Evaluation 

http://www.globalhivevaluation.org/HighlightedTools.aspx 

UNAIDS publications catalogue 

http://www.unaids.org/DocOrder/OrderForm.aspx 

International Journal of Drug Policy 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/drupol/ 

MEASURE Evaluation 

http://www.cpc.unc.edu/measure 

 

Для поглибленого вивчення особливостей проведення моніторингу та оцінювання корисними також 

будуть наступні ресурси: 

1. http://www.aidsalliance. org. ua/cgi-b in/index. cgi ? url 

=/ru/library/syrex/forms_and_instr4ngo/4ngo. htm (за цим посиланням можна знайти приклади форм та 

інструкцій, що використовуються в практиці роботи недержавних організацій, які працюють з 

«Альянсом» 

2. http://www.aidsalliance.org.ua/cgi- 

b in/index. cgi ? url =/ua/l ibrary/our/index. htm 

3. http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ukraine/ (тут можна знайти звітність 

UNGASS (The United Nations General Assembly Special Session) / GARP (Global AIDS Response 

Progress Reporting) 

4. http://www. unaids. org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogres sreporting/ (за 

цим посиланням є чимало інформації про індикатори (country-level)) 

5. http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/List/UKR (за цим посиланням в рубриці Program 

Grant Agreement, зазвичай є таблиця індикаторів (country-level) для кожного із обраних грантів 

(при використанні потрібно зважати, що грант передбачає комплексну програму, яка 

складається з багатьох проектів, під кожен із яких для кожної із організацій, що безпосередньо 

виконує проект, розробляється окрема таблиця індикаторів) 

6. https://www.globalhivmeinfo.org/Pages/GlobalHIVEvaluation.aspx 

7. http://www. cpc. unc. edu/measure/training/materials 

8. http://www. cpc. unc. edu/measure/tools/hiv-aids 

9. http://www. cpc. unc. edu/measure/tools/monitoring-evaluation-systems 

10. http://www. cpc. unc. edu/measure/tools/hiv-aids 

11. http://www. cpc. unc. edu/measure/publications/wp-14-153 

12. http://www. theglobalfund. org/en/me/ 

13. http://www. unaids. org/en/dataanalysis/monitoringandevaluationguidance/ 

14. http://www.pepfar.gov/ 

http://www.pepfar.gov/documents/organization/221324.pdf 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070306_Prevention_Guidelines_
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070306_Prevention_Guidelines_
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/jc1274_practguidelines_ru.pdf
http://www.vasbor.com/pages/syrex.html
http://www.aidsalliance.kiev.ua/
http://www.aidsalliance.kiev.ua/
http://www.aidsfiles.net.ua/
http://www.globalhivevaluation.org/HighlightedTools.aspx
http://www.unaids.org/DocOrder/OrderForm.aspx
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/drupol/
http://www.cpc.unc.edu/measure
http://www.aidsalliance/
http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/library/our/index.htm
http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/library/our/index.htm
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ukraine/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting/
http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/List/UKR
https://www.globalhivmeinfo.org/Pages/GlobalHIVEvaluation.aspx
http://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/hiv-aids
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/monitoring-evaluation-systems
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/hiv-aids
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/wp-14-153
http://www.theglobalfund.org/en/me/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringandevaluationguidance/
http://www.pepfar.gov/
http://www.pepfar.gov/
http://www.pepfar.gov/documents/organization/221324.pdf
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15. http://www.pepfar.gov/documents/organization/206097.pdf 

16. http://www.pepfar.gov/documents/organization/222186.pdf 

17. http://www.pepfar.gov/documents/organization/79624.pdf 

18. http://www.pepfar.gov/documents/organization/79628.pdf 

19. http://www. cdc.gov/EVAL/framework/ 

20. http://www. usaid.gov/evaluation 

21. http://www.usaid.gov/results-and-data/information-resources/program-evaluations 

Додаткову інформацію про методологію проведення моніторингу та оцінювання, а також відповідні 

звіти, що можуть слугувати конкретними прикладами для вивчення та аналізу, можна знайти за цими 

посиланнями: 

1. http://www.oecd.org/development/evaluation/ 

2. http://www.eval-net.org 

3. http://www.ioce.net/ 

4. http://econ.worldbank.org 

5. http://www.aidsalliance.org.ua 

6. https://training.measureevaluation.org/related-online-courses/m-e-frameworks-for-hiv-aids-

programs 

7. http://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials/monitoring-and-evaluation-of-capacity-

building-programs 

8. http://www.ifad.org/evaluation/guide/ 

9. http://www.ideas-int.org/ 

10. http://www. ifc. org/ifcext/sme.nsf/Content/BEE+ Toolkits 

11. http://www. uneval. org/ 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 

 

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів. 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незадовільно 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання – тестові завдання, індивідуальні 

завдання, питання модульних контрольних робіт, відповіді на семінарських заняттях, 

завдання із виконання самостійних робіт, перелік питань, винесених на модульний 

контроль, які наведено у робочій програмі навчальної дисципліни. 

. 

 

Розробник: д.с.н., проф. Коваліско Н. В.  _____________________________  
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