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ВСТУП
Оцінювання ефективності діяль!

ності органів публічної влади є однією з
центральних проблем в управлінні.
Рівень ефективності органів публічної
влади безпосередньо визначає соціаль!
но!економічне становище його грома!
дян. П. Друкер пише, що криза, перед
якою тепер опинилися деякі держави, —
це криза не економіки бізнесу, а управ!
ління, наслідок неефективної діяльності
уряду та його структур…Загальна
інфляція переважно є результатом того,
що в кожній країні більша частина на!
ціонального продукту йде в урядові
структури та інституції, в яких продук!
тивність досить сумнівна та в яких пе!
реважно навіть не знають, як визначити
їхню продуктивність [11]. Це пов'язано,
насамперед, зі складністю та багатог!
ранністю проблеми оцінювання, а також
з критеріями оцінки ефективності діяль!
ності органів публічної влади, які важ!
ко визначити. Проте, як стверджують
американські дослідники П. Джексон і
Б. Пальмет, діяльність владних інсти!
тутів не має змісту, якщо неможливо
оцінити рівень ефективності її виконан!
ня [12]. Дослідженню цієї проблеми при!
свячені праці І. Барциц, Е. Добролюбо!
ва, Х. Вольмана, Н. Меннінга, Н. Пари!
сона, Г. Саймона. Серед українських
вчених теоретичні засади оцінювання
ефективності управління діяльності
розкриті в працях І. Артим, А. Гошко,
О. Кілієвича, М. Лесечко, О. Оболенсь!
кого, І. Розпутенка, В.Тертички, О.Со!
роко. Незважаючи на звернення уваги
науковців до цієї проблеми, теоретич!
ний матеріал щодо теми статті є мало!
дослідженим. Тому вважаємо доцільним
розглянути практику оцінювання ефек!
тивності діяльності органів публічної
влади міжнародними організаціями.
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тивності діяльності органів публічної
влади міжнародними організаціями.
Реалізація поставленої мети передба!
чає наступні завдання: висвітлення
практики оцінювання ефективності
діяльності органів публічної влади на
основі оцінок міжнародних органі!
зацій, аналіз їх недоліків та переваг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Результати оцінювання міжнарод!

них організацій у більшості випадків
мають форму "індексів", які зазвичай
будуються на основі статистичних да!
них, відповідей респондентів, екс!
пертів, громадян, результатів опиту!
вань ділових кіл. На підставі таких
індексів формують міжнародні рейтин!
ги країни, що відображають її позицію
серед інших країн світу. Слід відміти!
ти, що рейтинги відрізняються між со!
бою за методологією досліджень, кіль!
кістю оцінюваних країн, джерелами
інформації, показниками, на яких вони
будуються, терміном проведення та ін.
Сфера спрямування рейтингового дос!
лідження залежить насамперед, від
організації, що його проводить. На!
приклад, рейтинги міжнародних орган!
ізацій: ООН, ОЕСР, Світового банку,
пов'язані з виконанням міжнародних
угод та програм; громадські організації:
Всесвітній економічний форум,
Transparency International, Risk Control,
Університети досліджують досягнення
та проблеми в окремих сферах та на!
прямах діяльності держави; рейтинги
приватних організацій: S&P, Fitch
Ratings — спрямовані на отримання
інформації про бізнес!середовище та
підприємницьку діяльність.

Найбільш відомим інтегральним
показником, що характеризує ефек!
тивність діяльності органів публічної
влади, є показник CRICS (Governance
Research Indicator Country Snapshot),
розроблений Світовим банком. Інтег!
ральний показник відображає погляди

представників державних та приватних
секторів, неурядових організацій та
громадян на шість складових індика!
торів "гарного управління".

1. "Голос народу" та підзвітність
влади: оцінює можливість участі грома!
дян в управлінні справами держави, а
також їх здатність впливати на владу,
спостерігати за нею та оцінювати ре!
зультати її діяльності, зокрема через
вільні вибори, незалежність ЗМІ, сво!
боду слова, свободу об'єднань грома!
дян, вільну пресу.

2. Політична стабільність і від!
сутність насильства — передбачає оці!
нку ймовірності дестабілізації ситуації
і повалення уряду неконституційними
методами чи з застосуванням насиль!
ства, в тому числі тероризму.

3. Ефективність державного уп!
равління — дозволяє оцінити якість
послуг, що надаються за рахунок бюд!
жетних коштів, якість та компетенцію
бюрократії, рівень її незалежності від
політичного тиску, якість розробки та
реалізації політики уряду, відданість
уряду заявленій політиці.

4. Якість державного регулювання
— оцінює здатність уряду розробляти
і реалізувати раціональну політику і
правові акти, що забезпечують розви!
ток приватного сектора.

5. Верховенство права — оцінює
рівень довіри громадян до встановле!
них законодавчих норм країни та їх
впевненість у дотриманні цих норм.
Включає показники, що відображають
дотримання договірних зобов'язань,
ефективність роботи судів, органів пра!
вопорядку, а також ймовірність
здійснення злочинів і насильства.

6. Контроль над корупцією —
відображає рівень сприйняття корупції
в суспільстві, де під корупцією розумі!
ється використання владних понова!
жень в особистих цілях.

Слід відмітити, що показник CRICS
як універсальна методика оцінювання
рівня ефективності діяльності органів
публічної влади з боку вчених піддаєть!
ся критиці. Насамперед наголошується,
що об'єктом оцінювання є не рівень ефек!
тивності управління, а політичні проце!
си в країні. Багато індексів, таких як полі!
тична стабільність і відсутність насиль!
ства, право голосу і підзвітність влади,
формуються на основі експертних оці!
нок, які — на відміну від статистичних
даних, мають суб'єктивний характер.
Країни з високим рівнем економічного
розвитку сприймають так, ніби у них
якісніші системами публічного управлі!
ння, що впливає на рейтинг держав. У
зв'язку з вищезазначеними обставинами
CRICS став об'єктом критики в окремих
країнах. Наприклад, в 2007 році дирек!
тори, що представляють у раді Світово!
го банку дев'ять країн, серед яких Росія,
Китай, Мексика і Аргентина, звернули!
ся до керівництва банку з проханням
припинити публікацію щорічного звіту.
На думку представників згаданих країн,
рейтинг складений недостатньо компе!
тентно [9]. Проте, незважаючи на дані
обмеження, показник CRICS отримав
значне поширення, оскільки досить зруч!
ний для порівняння держав. Також
CRICS є одним із критеріїв виділення
коштів із Фонду розвитку тисячоліття.

До найбільш поширених міжнарод!
них рейтингових оцінок (індексів)
ефективності діяльності органів публі!
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чної влади відносять [1; 2; 4, c. 1—7].
Індекс розвитку людського потенці!

алу (далі — ІРЛП) розроблений у 1990
році ООН. ІРЛП визначає соціальний роз!
виток країни. На думку Махбуба ель Хака,
автора методики ІРЛП, "основна мета
розвитку — це розширення виборів, які
можуть робити люди, а також створення
середовища, в якому люди могли б жити
здоровим та творчим життям" [13]. Мето!
дика розрахунку ІРЛП будується на 3
показниках: показник тривалості життя
(оцінює довголіття — середня тривалість
життя при народженні); показник рівня
освіченості (визначає рівень грамотності
дорослого населення країни (2/3 показ!
ника) та сукупну частку учнів та студенів
(1/3)); показник валового внутрішнього
продукту на душу населення (встановляє
валовий внутрішній продукт у розрахун!
ку на одну особу у доларах США за пари!
тетом купівельної спроможності). У
відповідності з ІРЛП країни поділяються
на три групи: країни з високим рівнем
ІРЛП (від 0,8 до 1), країни із середнім
ІРЛП (від 0,5 до 0,799) і країни з низьким
ІРЛП (від 0 до 0,499).

Індекс глобальної конкуренто!
спроможності (далі — ІГК) [8] розроб!
лено для Всесвітнього економічного фо!
руму професором Колумбійського уні!
верситету Ксав'є Сала!і!Мартіном та виз!
начається щорічно з 1994 року. ІГК оці!
нює рівень розвитку економіки, ефек!
тивність державних та суспільних інсти!
тутів, розвиненість ринків та бізнес!про!
цесів, технологічний розвиток, перспек!
тиви зростання в середньостроковій пер!
спективі тощо. ІГК розраховується шля!
хом опитування респондентів за наступ!
ними 12 інтегральними показниками, які
поділяють на 3 групи субіндексів:

— І група — базові передумови:
якість інституцій, інфраструктура, мак!
роекономічна стабільність;

— ІІ група — фактори, що підви!
щують ефективність: здоров'я і почат!
кова освіта, вища освіта і професійна
підготовка, ефективність ринку товарів
і послуг, ефективність ринку праці, роз!
виненість фінансового ринку, техноло!
гічний рівень, розмір ринку;

— ІІІ група — інноваційні факто!
ри: конкурентоспроможність компаній
і інноваційний потенціал.

Кожний із 3 субіндексів, що скла!
дає ІГК країни, залежить від рівня еко!
номічного розвитку країни. Відповідно
країни поділяються на 3 групи: країни,
що розвиваються за рахунок факторів
виробництва; країни, що розвиваються
на основі ефективності використання
ресурсів; країни, що розвиваються за
допомогою інноваційної діяльності.

Індекс економічної свободи (далі
— ІЕС) [14] розроблений Американсь!
ким фондом "Спадщина" спільно з га!
зетою "Уолт Стріт Джорнел". Розрахо!
вується щорічно на основі 10 факторів
та 50 показників, які утворюють понят!
тя економічної свободи:

— регуляторна політика (оцінка
міри свободи щодо процедур, пов'яза!
них із відкриттям, закриттям і функці!
онуванням підприємства згідно з націо!
нальним законодавством);

— торгова політика (оцінка ступе!
ня свободи, пов'язаної з отриманням
ліцензій і дозволів на експортні й
імпортні операції, тарифів та жорст!
кості регуляторних санітарних норм);

— фіскальна політика (оцінка сту!

пеня податкового тягаря);
— втручання держави (оцінка сту!

пеня навантаження на бюджет витрат
уряду, частки державного сектора і
втручання держави в політику приват!
них підприємств);

— монетарна політика (оцінка за!
ходів, спрямованих на підтримку ціно!
вої стабільності);

— інвестиційна політика (оцінка
міри свободи вкладання інвестицій у
такі сектори, як засоби масової ін!
формації, енергетика, військово!про!
мисловий комплекс, виробництво спир!
ту тощо);

— фінансова політика (оцінка сту!
пеня розвитку фінансової системи й
органів регулювання);

— право власності (оцінка стану
захищеності прав власності);

— поширення корупції (оцінка міри
поширення корупції на основі даних
доповіді Transparency International
"Індекс сприйняття корупції");

— політика в сфері праці (оцінка
ступеня свободи найму та звільнення
працівників організацій, а також взає!
мозв'язку між продуктивністю праці та
заробітною платою).

В основі досліджень лежить ідея
між рівнем економічної свободи і
рівнем добробуту в окремій країні. ІЕС
вимірюється у відсотках за шкалою від
0% до 100%, де 100% — найвищий
ступінь економічної свободи. Всі краї!
ни, учасниці рейтингу, поділяються на
5 груп: 1) "вільні" — країни з найвищим
ступенем свободи (ІЕС від 80% до
100%), 2) "в основному вільні" — краї!
ни з високим рівнем свободи (від 70%
до 79,9%), 3) "відносно вільні" — краї!
ни з середнім рівнем свободи ( від 60%
до 69,9%), 4) "в основному невільні" —
країни з низьким рівнем свободи (від
50% до 59,9%), 5)"деспотичні (невільні)
— країни з найнижчим рівнем свободи
(від 0% до 49,9%).

Індекс сприйняття корупції (далі —
ІСК) [16] розраховується щорічно орган!
ізацією Transparency International з 1995
року. Слід відмітити, що ІСК не відобра!
жає рівень корупції, а оцінює сприйнят!
тя корупції аналітиками, експертами,
міжнародними організаціями та агенці!
ями у владних структурах та серед чинов!
ників. ІСК аналізується щорічно за шка!
лою від 0 до 10 балів. При цьому 10 балів
означає майже цілковиту відсутність ко!
рупції, а 0 — дуже значні її обсяги.

Індекс непрозорості (далі — ІН)
розроблений у 2000 році консалтинго!
вою групою "Pricewaterhouse Coopers",
де під терміном "непрозорість" розумі!
ється відсутність чітких, простих, фор!
мальних правил та процедур ведення
діяльності на світових і національних
ринках капіталу. ІН визначається на ос!
нові опитувань бухгалтерів, чиновників,
аналітиків про критерії "непрозорості"
(в перекладі з англ. CLEAR): С — коруп!
ція в органах влади; L — правова систе!
ма; E — державна економічна політика
(фіскальна, монетарна, податкова); A —
бухгалтерський облік і корпоративне
управління; R — регулювання комерц!
ійної діяльності. Країнам за кожним
критерієм присвоюється від 0 до 150
балів та виводиться середньоарифме!
тична величина. Чим більшим є ІН, тим
вищою є "непрозорість" економіки [3].

Американська організація "Дім
Свободи" (Freedom House), яка поши!

рює свободу у всьому світі  розробила
індекс свободи у світі (далі — ІС), що
характеризує рівень демократичного
розвитку країни. ІС досліджує рівень
дотримання громадянських прав та
політичних свобод відповідно до За!
гальної декларації прав людини. Краї!
ни за ІС оцінюються від 1 до 7 балів, де
1 бал — найвищий рівень демократич!
ного розвитку. За результатами оціню!
вання держави поділяються на 5 груп:
консолідовані демократії (1—2 бали),
частково консолідовані демократії (3
бали), перехідні або гібридні режими (4
бали), частково консолідовані автори!
тарні режими (5 балів) і консолідовані
авторитарні режими (6—7 балів) [15].

Індекс свободи преси (далі — ІСП)
опрацьовується щорічно міжнародною
організацією "Репортери без кордонів" та
Міжнародною федерацією журналістів
шляхом анкетування журналістів, нау!
ковців та інших респондентів. ІСП визна!
чає якість публічної влади на основі 23 за!
питань, що охоплюють три сфери: по!
літичну (7 запитань), правову (8 запитань)
та економічну (8 запитань). ІСП вимі!
рюється від 0—100 балів, де 100 — найгір!
ший показник свободи. За рівнем свобо!
ди преси країни поділяються на 3 групи:
від 0 до 30 — країна з "вільною свободою
преси"; від 31 до 60 — "частково вільною
пресою"; 61—100 — країна з "невільною
свободою преси" [17].

Показник інвестиційної привабли!
вості (далі — ПІП), або кредитний рей!
тинг, визначається міжнародним рей!
тинговим агентством Standart and
Poor"s, Moodis, інвестиційним агент!
ство Fitch та іншими агенціями. ПІП є
системою умовних показників оцінки
можливості й готовності уряду країни
погашати випущені боргові зобов'язан!
ня в національній і іноземних валютах
у відповідності до умов їх випуску, тоб!
то характеризує кредитний ризик краї!
ни!емітента. ПІП оцінюється шляхом
аналізу двох головних компонентів:

— політичний ризик — дослі!
джується готовність держави викону!
вати свої боргові зобов'язання на ос!
нові таких критеріїв, як стабільність
соціального середовища, політичної
системи та міжнародних відносин;

— економічний ризик — визна!
чається ступінь спроможності країни
виконувати свої боргові зобов'язання,
аналізуються зовнішнє фінансове ста!
новище, гнучкість платіжного балансу,
структура економіки і темпи її приро!
сту, управління економікою і економі!
чними перспективами [10].

ПІП країни оцінюється за рейтин!
говою шкалою, починаючи з найвищо!
го рейтингу "А" — висока здатність
країни до виконання боргових зобов'!
язань, й закінчується найнижчим рей!
тингом "С" ( Moodis) — країна з небез!
печним фінансовим становищем або
"D" (інші агенції) — дефолт.

Експертами Світового банку розроб!
лена аналітична методика оцінки ефек!
тивності управлінської діяльності —
functional review, що перекладається як
функціональний огляд (аналіз). Відпові!
дно до цілей дослідження, виділяють на!
ступні функціональні огляди [7].

1. "Чисті" огляди політики або про!
грам. Ці огляди передбачають проведен!
ня політики реформ, спрямованої на при!
пинення програм, що не мають першо!
чергового характеру. Основна увага в
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оглядах політики або програм звертаєть!
ся не на розроблення заходів організац!
ійного характеру щодо відомств та інших
інститутів (їх ліквідацію чи реконструк!
цію), а на виключення з державної пол!
ітики видів діяльності, що не входять до
переліку пріоритетних, і припинення ви!
конання функцій, що не притаманні уря!
довій практиці.

2. "Чисті" огляди ефективності. Ці
огляди не передбачають серйозних змін
в політиці й програмах уряду, а спрямо!
вані на зміни організаційного і ділового
процесів. Огляди ефективності зумов!
лені проблемами бюджету і є основою
для скорочення чисельності співробіт!
ників і зниження кількості працівників
пенсійного віку, скорочення витрат на
утримання органів чи зменшення фон!
ду заробітної плати. Ці огляди також
можуть бути одним із заходів підготов!
ки до розробки показників ефектив!
ності діяльності міністерств і відомств.

3. Огляд програм і ефективності на
вищих рівнях ієрархії. Цей вид огляду
передбачає всеохоплюючі реформи, які
включають перехід від другорядних до
першочергових завдань, а також пере!
будову ділових процесів у межах всієї
державної влади та державного апара!
ту. Огляд програм і ефективності на ви!
щих рівнях ієрархії має централізований
характер, тобто спрямовуються зверху
донизу, та має політичне забарвлення.

4. Проміжний функціональний і
відомчий огляд. Метою цих оглядів є
надання нової форми ряду програм
шляхом виключення з них певних видів
діяльності та перебудова деяких
органів, але без здійснення великомас!
штабних змін у державному апараті.
Проміжний функціональний і відомчий
огляд спрямований на усунення дублю!
вання, удосконалення процесів надан!
ня послуг і об'єднання управлінь різних
міністерств і відомств.

5. Огляди на нижчих організаційних
рівнях і перебудова процесу ділової
діяльності. Результатом цих оглядів є
відмова від конкретних видів діяльності
й надання послуг або їх зміна чи деталь!
на перебудова кількох конкретних
відомств. Сферою застосуванням цих
досліджень є зміцнення послуг в межах
одного і того самого міністерства або
відомства, де автоматизація і перехід на
систему залучення неурядових ін!
ституцій є складовою частиною огляду.

6. Під час проведення функціональ!
ного огляду здійснюється класифікація
функцій управлінських структур за на!
прямами: 1)стратегічний (довгостроко!
ве економічне планування, законопро!
ектна й нормотворча діяльність, аналіз і
оцінка ефективності економічної пол!
ітики, прогнозування); 2)координація,
нагляд і контроль; 3)послуги (надання
товарів або послуг державними органа!
ми або недержавними організаціями на
основі контракту з органами державної
влади або місцевого самоврядування);
4)фінансово!організаційне забезпечен!
ня (управління фінансовою діяльністю і
персоналом, інформаційна підтримка,
розвиток інфраструктури, підготовка
кадрів, моніторинг й оцінка ефектив!
ності державних установ, аналіз резуль!
тативності роботи керівництва органів
влади); 5)регулювання (ліцензування,
сертифікація, стандартизація і акреди!
тація, видача дозволів і погоджень, кон!
троль за виконанням діючих вимог,

фінансовий аудит). Як зазначають
О.Оболенський, В.Сороко, застосуван!
ня функціонального огляду не обмеже!
не виявленням надмірних, дублюючих
функцій і уточненням існуючих функцій.
Функціональний огляд є основою для
цілого класу нових рішень в сфері публ!
ічного управління, зокрема на основі
досліджень може бути розгорнута ро!
бота з оптимізації, підвищення ефектив!
ності діяльності органів державної вла!
ди, розробки і переходу до стандарти!
зованого надання публічних послуг і
регламентації діяльності [6, c. 19].

Інструментом моніторингу ад!
міністративних реформ та оцінювання
ефективності діяльності чиновників є
програма Сігма, розроблена в 1992 році
за ініціативою країн ОЕСР та ЄС. Сігма
спрямована на оцінювання досягнень у
сфері адміністративних реформ у краї!
нах Центральної та Східної Європи та
колишніх країнах Радянського Союзу за
напрямами: адміністративно!правова
система, державна служба, розробка та
координація політики, управління дер!
жавними видатками, внутрішній фінан!
совий контроль, зовнішній аудит, дер!
жавні закупівлі. Оцінювання зазначених
напрямів здійснюється на основі реко!
мендацій, розроблених ОЕСР, а у випад!
ку, коли країн є кандидатом на вступ до
ЄС, — за стандартами країн ЄС [2].

ВИСНОВКИ
У статті представлені найбільш по!

ширені міжнародні оцінки (індекси),
кожна з яких є суттєвим інструментом
дослідження рівня ефективності діяль!
ності органів публічної влади, проте
жодна з них не пропонує єдиної універ!
сальної методики. Враховуючи матері!
ал, викладений вище, можна зробити
наступні висновки. Міжнародні оцінки
ефективності діяльності органів публі!
чної влади:

— є дієвим механізмом оцінюван!
ня діяльності органів публічної влади;

— звертають увагу влади та гро!
мадськості на існуючі недоліки та пере!
ваги країни;

— спонукають органи публічної
влади до розв'язання наявних проблем;

— результати оцінювання вплива!
ють на імідж країни на світовій арені, а
відповідно і на обсяг залучення інозем!
них інвестицій.

У той же час вони мають ряд не!
доліків:

— більшість оцінок мають довідко!
вий характер та не пропонують конкрет!
них управлінських дій та заходів щодо
покращення результатів дослідження;

— існує ризик викривлення місця
країни в міжнародному рейтингу у
зв'язку з тим, що вони формуються,
насамперед, на основі результатів опи!
тувань експертів, населення, громадян,
що підвищує роль суб'єктивного фак!
тора. Крім того, існує ризик політичної
заангажованості оцінок;

— у більшості досліджень відсутня
можливість здійснення достовірного
ретроспективного порівняння оцінок і
даних індексу;

— відмінності у рейтингу країни за
різні роки можуть бути викликані як ре!
альною зміною ситуації в країні, так і в
результаті збільшення або зменшення
кількості країн, які охоплює вибірка, фак!
торів, які враховуються при розрахунку
індексів чи зміни методики розрахунку.

Перспективою подальшого дослід!
ження є розробка методики оцінюван!
ня ефективності діяльності органів пуб!
лічної влади в Україні, враховуючи кри!
терії та показники оцінок міжнародних
організацій.
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