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Мета цього шаблону – стисло окреслити керівні принципи стосовно структури національних 

Звітів щодо Туринського процесу за 2016 рік, а також визначити обсяги та рівень деталізації, 

рекомендовані для короткого резюме. Визначення вимог до структури спрямоване на 

забезпечення послідовності представлення інформації, порівнянного рівня деталізації, а також 

«зручності» національних звітів для користувача, незалежно від їхнього змісту, країни або 

регіону походження та авторства. 

Національні звіти за 2016 рік складатимуться з трьох частин, як описано нижче:
1
  

Частина 1: Коротке резюме;  

Частина 2: Відповіді Аналітичної рамки;  

Частина 3: Додатки. 

Зміст національних звітів відповідає змісту та форматуванню, що використовуються в цьому 

документі. Буде надано окремий шаблон. 

Національні звіти публікуватимуться англійською мовою наступним чином: 

Частина 1: повністю 

Частина 2: повністю 

Частина 3: Додатки A1.1 та A1.2 

 

ЧАСТИНА 1. КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ 

Коротке резюме – це верхній прошарок інформації та найбільш помітний розділ звіту. 

Передбачається,  що коротке резюме буде найчастіше «завантажувана» та представлена 

читачеві частина звіту. Таким чином, головна мета полягає у тому, щоб забезпечити легке для 

читання поєднання ключових повідомлень, виділених з відповідей на запитання Аналітичної 

рамки (АР) у Частині 2.   

Структура короткого резюме 

Резюме має містити наступні моменти у зазначеному порядку: 

1. Вступ: початкова анотація (до 300 слів), що передує основній описовій частині, в якій 

одразу представлені головні повідомлення і яка дозволяє читачам одразу зрозуміти, чи 

знайдуть вони потрібну їм інформацію, та стимулює їхній інтерес читати далі. 

2. Основна частина (отримані результати): Ключові висновки, побудовані структурними 

блоками. Не очікується, що таке поєднання включатиме у себе кожну підтему у кожному 

блоці, але, як мінімум, воно має підсумовувати основні результати, отримані у кожному 

                                                      

1
 Затверджено національними координаторами Туринського процесу на першому засіданні, що відбулось у 

лютому 2016 року в Турині. 
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структурному блоці, відповідно до вимог до відповідей Аналітичної рамки (визначених у 

Методологічних рекомендаціях): 

o До вимоги 1: Які основні результати були встановлені для структурного блоку? 

Чому і яке вони мають значення? Яких дій вони потребують, і які дії вже 

здійснюються? 

o До вимоги 2: Як поточна ситуація співвідноситься з ситуацією, визначеною 

протягом попередніх раундів Туринського процесу? Чи відзначається будь-який 

прогрес? 

o До вимог 3-6: Чи вплинули на будь-які встановлені результати та визначення 

прогресу питання, пов’язані з тендером, регіональними особливостями країни, 

інноваціями або створенням/використанням соціальних партнерств? Чи були 

встановлені окремі результати, що пов’язані з цими чотирма наскрізними 

питаннями? 

3. Заключна частина (рекомендовані дії): пріоритетні напрямки, рекомендації та цілі для 

вдосконалення до 2020 року та далі для кожного блоку та теми, згаданої у короткому 

резюме. Важливо надати огляд дій, що мають бути вжиті, та рекомендації для 

зацікавлених сторін, які будуть залучатись. Крім цього, важливо, щоб пріоритетні 

напрямки та дії були безпосередньо пов’язані зі встановленими результатами, а їхня 

кількість була реалістичною та здійсненною. Нарешті, рекомендації повинні враховувати 

дії, що, можливо, вже вживаються щодо встановлених результатів. 

Заголовки вищого рівня повинні відображати основні розділи Аналітичної рамки. Підзаголовки – 

у разі їхнього використання – залишаються на розсуд авторів (Ілюстрація 1). 

Ілюстрація 1 Структура короткого резюме національного звіту щодо Туринського процесу 

 

Вступ 

Отримані 
результати 

A. Огляд ПТО та бачення ПТО 

B. Задоволення попиту економіки та ринку праці 

C. Врахування демографічних, соціальних та інклюзивних потреб 

D. Внутрішня ефективність системи ПТО 

E. Управління і практика в галузі політики 

Рекомендовані дії 
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Використання фактичних даних у короткому резюме  

У короткому резюме представлені кінцеві результати аргументів та аналізу, що здійснювався у 

Частині 2 звіту стосовно відповідей на запитання Аналітичної рамки. Для забезпечення 

зручності прочитання та стислості резюме не рекомендується наводити всі аргументи та 

фактичні дані, включені у Частину 2 звіту, а замість цього використовувати посилання на 

відповіді АР у Додатках у вигляді прикінцевих приміток. Формат посилань наводиться у прикладі 

нижче. Посилання є важливими та обов’язковими для всіх висновків, представлених у 

Короткому резюме.  

Наприклад, резюме широкої описової Частини 2 стосовно потреби закрити або об’єднати школи 

ПТО у відповідній країні внаслідок низької потреби має бути викладене наступним чином: 

Очікується, що тенденція до зниження демографічних показників буде здійснювати істотний 

тиск щодо оптимізації мережі державних надавачів послуг у галузі ПТО в країні (1).
 
На даний 

час мережа є занадто великою, і дослідження рівня задоволеності роботодавців випускниками 

системи ПТО дозволяє припустити, що навчальні заклади ПТО не завжди надають 

професійні навики, потрібні на ринку праці (2). Це частково пояснюється нестачею ресурсів 

(3), обмеженою можливістю самостійно визначати зміст навчання (4) та відсутністю 

стратегічного керівництва, причому всі з цих факторів не дозволяють регіональним 

надавачам ПТО модернізувати свої пропозиції та співпрацювати з приватним сектором на 

більш регулярній та систематичній основі (5). 

Приклад прикінцевих приміток:  

(1)
 
Див. Частина 2: відповіді Аналітичної рамки, структурний блок C, відповідь на запитання 1

2
 та 

Частина 3,  Додаток A1.1, показник ТП16.18. 

(2)
 
Див. Частина 2: відповіді Аналітичної рамки, структурний блок B, відповідь на запитання 2

3
 та 

структурний блок D, відповідь на запитання 4.
4
  

(3)
 
Див. Частина 3: Додаток A1.1, показник ТП16.15 та структурний блок E, відповідь на 

запитання 10;
5
 

(4)
 
Див. Частина 2: відповіді Аналітичної рамки, структурний блок E, відповідь на запитання 7;

6
 

(5) Див. Частина 3: Додаток A1.2, резюме обговорень протягом валідаційної зустрічі. 

 

Розмір короткого резюме 

Орієнтовний розмір короткого резюме становить приблизно 4 000 слів.  

                                                      

2
 Огляд соціально-демографічних факторів. 

3
 Ситуація та виклики на ринку праці. 

4
 Методи викладання та навчання в системі ПТО. 

5
 Фінансування ПТО та наслідки нестачі ресурсів. 

6
 Розподіл ролей та обов’язків щодо впровадження ПТО на різних рівнях управління. 
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ЧАСТИНА 2: ВІДПОВІДІ АНАЛІТИЧНОЇ РАМКИ 

Форма представлення, рівень деталізації, довжина та структура 
відповідей АР 

Ця частина звіту є по суті описовим викладенням анкети, тож вона має відтворювати структуру 

(заголовки, підзаголовки, відповіді) Аналітичної рамки. Описове викладення анкети означає, що 

текст відтворює відповіді на запитання АР.  

Відповідно до емпіричного правила, рівень деталізації та довжина відповідей на запитання АР 

повинні бути мінімально необхідними для того, щоб задовольняти вимоги щодо якості відповіді, 

визначені у Главі 2 Методологічних рекомендацій Туринського процесу 2016 р. Ці вимоги 

забезпечують керівництво також стосовно використання показників та даних. Рекомендована 

максимальна довжина становить приблизно 1 сторінку на кожну відповідь (близько 600 слів).  

Надаючи відповідь, важливо зберегти структуру АР для того, щоб уможливити точні посилання 

на неї у Короткому резюме. 

Також рекомендується вставляти всі таблиці та графіки у Частині 3 і включати посилання на них 

у відповідях АР. 



 

 
 

Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения Title к тексту, который 
должен здесь отображаться. | 07 

Ілюстрація 2 Структура частини з відповідями АР національного Туринського процесу 

 

 

ЧАСТИНА 3: ПОСИЛАННЯ ТА ДОДАТКИ 

Посилання 

Щодо всіх джерел, згаданих у тексті, має надаватись повний список посилань, що наводиться в 

кінці звіту. У цьому раунді Туринського процесу 2016 року у звітах буде використовуватись 

гарвардська система (Harvard-Anglia) «автор-дата» для цитат, використаних в тексті, які 

доповнюватимуться повною цитатою у списку посилань в кінці звіту. Гарвардський стиль 

цитування Harvard-Anglia – це заданий стиль у шаблоні звітного документа ЄФО, а також стиль 

цитування за замовчуванням, що встановлюється та управляється автоматично в усіх версіях 

Microsoft Word. Всі опції цитування та бібліографії можна знайти у розділі «Посилання/Цитати та 

Бібліографія». Система дозволяє створити перелік всіх джерел, на які посилається документ, 

автоматично та вставити їх у цьому розділі так само, як Word генерує та вставляє зміст на 

початку документа. 

BB.1 Огляд ПТО та 
бачення ПТО 

Бачення та прогрес (4 запитання) 

Законодавство (1 запитання) 

BB.2 Ефективність та 
дієвість у задоволенні 
попиту економіки та 
ринку праці 

Огляд факторів, що формують попит на професійні навики (3 запитання) 

Механізми визначення попиту (1 запитання) 

Механізми узгодження попиту на навики з їхньою пропозицією (2 
запитання) 
Доступ до трудової діяльності через вдосконалені механізми переходу (3 
запитання) 
Доступ до трудової діяльності через створення бізнесу та самозайнятості 
(3 запитання) 

BB.3 Ефективність та 
дієвість врахування 
демографічних, 
соціальних та 
інклюзивних потреб 

Огляд факторів, що формують попит на навики (1 запитання) 

Доступ, участь, рух вперед (4 запитання) 

Задоволення попиту (2 запитання) 

BB.4 Внутрішня 
ефективність системи 
ПТО 

Викладання та навчання (4 запитання) 

Умови навчання (3 запитання) 

Забезпечення якості (1 запитання) 

Результати навчання (5 запитань) 

BB.5 Управління і 
практика в галузі 
політики в системі 
ПТО 

Найсвіжіші відомості про механізми управління (2 запитання) 

Оцінювання механізмів управління (8 запитань) 
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Розділ з посиланнями має бути підготовленим до початку процесу колегіального 

розгляду національного звіту.   

Далі наводиться опис стилю Harvard-Anglia.
7
 

Таблиця 1. Опис цитат, використаних у тексті 

Правила Приклади 

У цитаті в тексті вказується прізвище автора 
та рік публікації в дужках 

(ЄФО, 2015) 

Якщо прізвище автора згадується в реченні, 
після нього зазначається лише рік публікації 

«Звіт Нільсена (2011) продемонстрував, 
що...  

Якщо цитується кілька робіт, кожна цитата 
відокремлюється крапкою з комою 

(ЄФО, 2015; Nielsen, 2011) 

Для робіт, написаних більш ніж трьома 
авторами, цитата в тексті зазначає лише 
першого автора, після якого пишеться «та 
ін.» ("et al.") 

(Smith, et al., 2011) 

Для майбутніх публікацій замість року 
пишеться "forthcoming" («готується до 
друку») 

(Johnson, forthcoming) 

У разі потреби цитати у тексті також можуть 
зазначати номер сторінки 

(Nielsen, 2011, 23) 

 

Повний запис у списку посилань має наступний формат: 

Європейська комісія. 2015. Програма роботи Комісії 2015 р. Брюссель: Європейська комісія. 

Бібліографія викладається в алфавітному порядку за прізвищами авторів. Якщо цитується 

більше однієї роботи автора, у бібліографії роботи зазначаються у порядку хронологічного 

зростання: 

ЄФО (2013) 

ЄФО (2014) 

ЄФО (2015) 

Насамкінець, у випадку, якщо дві або більше публікації одного автора вийшли в один рік, після 

першого джерела ставиться маленька літера “a”, після другого – маленька “b” і так далі: 

ЄФО (2013a)… 

ЄФО (2013b)… 

Додатки 

Додаток A1.1: Кількісні фактичні дані (обов’язково) 

Статистичний додаток має містити всі показники, визначені в Главі 3 АР ТП. ЄФО рекомендує 

використання цих показників у якості мінімуму, що вимагається для аналізу. Ця інформація має 

                                                      

7
 Див. також Методологічні рекомендації ЄФО для авторів на www.etf.europa.eu/authorssite.nsf  

http://www.etf.europa.eu/authorssite.nsf
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доповнювати фактичні дані, наведені в інших частинах національного звіту, та дозволяти 

відстежувати прогрес у порівнянні з попередніми раундами Туринського процесу. 

Список містить обґрунтування вибору показників та відповідний розділ в АР, в якому показник  

може бути у першу чергу використаний для аналізу. Однак, цей список не є вичерпним, і автори 

можуть використовувати інші дані та показники для підтримки свого аналізу, крім обов’язкових.  

Кожного разу, коли автори використовуються показники, завжди мають бути чітко зазначені 

джерела, що містять надійну та достовірну інформацію. ЄФО пропонує використовувати 

посібник ЄФО щодо використання показників у якості допоміжних матеріалів для авторів (ЄФО, 

2013). Посібник пропонує технічні ідеї щодо використання кількісної та якісної інформації. 

Додаток A1.1 має бути готовий до початку процесу колегіального розгляду національного 

звіту. 

Додаток A1.2: Якісні фактичні дані (у разі наявності) 

Фактичні дані, на яких базуються звіти, не обмежуються кількісними показниками. У деяких 

випадках також можна включати резюме обговорень із зацікавленими сторонами у тій мірі, в якій 

вони можуть підтверджувати аналіз та/або висновки. Розмір кожного описового резюме 

обмежений 1200 словами (2 сторінки). 

Додаток A1.2 має бути готовий до початку процесу колегіального розгляду національного 

звіту. 

 

Додаток A.2: Порівняння з контрольними показниками (необов’язково) 

Чому порівняння з контрольними показниками важливе для країн? 

Порівняльний аналіз у країнах-партнерах ЄФО має розглядатись як завдання, спрямоване на 

підвищення спроможності, та як спроба визначити виклики для країн і їхні пріоритети у сфері 

розвитку людського капіталу шляхом врахування їхнього досвіду, особливо на європейському 

рівні. 

Загалом, це завдання слід вважати ознакою глибокої відданості принципам доказової політики у 

кожній країні-учасниці, що є одним з чотирьох принципів ТП. Порівняльний аналіз тісно 

пов'язаний із розвитком культури оцінювання на національному рівні. 

Будь-яке завдання з порівняння повинне відігравати подвійну роль: по-перше, як інструмент 

підтримки політики з розвитку доказової політики та допомоги країнам у досягненні їхніх цілей; і, 

по-друге, як інструмент порівняння для визначення викликів і пріоритетів країн шляхом 

порівняння з досвідом інших країн. 

Порівняльний аналіз виходить за рамки простих порівнянь. Він у першу чергу спрямований на 

встановлення цілей та пов’язання цих цілей з конкретними завданнями та варіантами політики. 

По суті, його можна вважати діяльністю з вивчення політики. 

Не тільки ЄФО пропонує країнам-партнерам використовувати порівняння з контрольними 

показниками. Інші міжнародні організації все частіше використовують порівняльний аналіз у 

своїй роботі. Наприклад, ЮНЕСКО нещодавно представила Цілі сталого розвиту (SDG), дві з 

яких стосуються конкретно професійно-технічної освіти і навчання  (підвищення доступу та 

якості результатів ПТО і ще одна – щодо результатів на ринку праці для випускників системи 

ПТО). 
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Як буде здійснюватись порівняльний аналіз та моніторинг середньострокових 
результатів (ССР) у ТП? 

Порівняння з контрольними показниками не є чимось новим, воно вже передбачалось у 

Туринському процесі 2014 року для заохочення країн-партнерів ЄФО використовувати більше 

фактичних даних для розробки політики у сфері освіти та навчання. Деякі країни-партнери ЄФО 

більш схильні використовувати порівняльний аналіз, оскільки вони мають більше досвіду у 

цьому процесі. Серед них п’ять країн-кандидатів (Албанія, КЮР Македонія, Чорногорія, Сербія, 

Туреччина) вже використовують порівняльний аналіз у рамках процесу вступу. В інших регіонах 

деякі країни, зокрема Азербайджан, Грузія, Україна, Ізраїль, Палестина та Туніс, також прийняли 

рішення про приєднання до порівняльного аналізу ЄФО у 2014 році. 

Під час ТП 2016 року порівняння з контрольними показниками буде вважатись переважно 

шляхом забезпечення політичного циклу, але воно також буде використовуватись для 

підвищення обізнаності серед розробників політики в країнах-партнерах щодо актуальності 

деяких контрольних показників ЄС в їхніх країнах і регіонах. 

Ці питання також включено до загальних цілей, що стосуються підвищення якості ПТО з 

урахуванням Ризьких висновків, і саме тут на перший план виходить потреба у відстеженні 

прогресу у галузі ПТО та ССР. Аналітична рамка містить конкретну інформацію (кількісну та 

якісну), що може використовуватись для відстеження прогресу країн у кожному з п’яти 

напрямків. 

Порівняльний аналіз та моніторинг ССР залишається індикативним та базується на 

добровільній участі. У першу чергу самі країни будуть приймати рішення про вжиття заходів, 

виходячи з висновків моніторингу та порівняльного аналізу. 

Які контрольні показники будуть використовуватись у ТП 2016-2017? 

Деякі з контрольних показників ЄС у сфері освіти та працевлаштування є більш актуальними та 

важливими ніж інші для країн-партнерів ЄФО; саме тому лише ці контрольні показники будуть 

використовуватись у ТП 2016 року. Це стосується напрямів, де країни-партнери ЄФО та 

держави-члени ЄС мають спільні цілі, такі як підвищення рівня зайнятості, вирішення проблеми 

дострокового залишення навчального закладу, досягнення гарного рівня основних компетенцій 

та фундаментальних навиків, підготовка висококваліфікованої робочої сили. Нижче наведені 

контрольні показники, які будуть використовуватись у ТП 2016-2017 рр. 

Рівень зайнятості. Цей показник використовується на рівні ЄС для того, щоб з першого погляду 

побачити події та виклики у сфері працевлаштування для ЄС та кожної держави-члена. ЄС 

визначив для себе мету, що полягає у досягненні рівня зайнятості у 75% до 2020 року. Ця мета 

має розглядатись у зв’язку із порядком денним ЄС щодо збільшення загальної зайнятості. Вона 

доповнюється спеціальним контрольним показником щодо зайнятості недавніх випускників 

закладів повної середньої та вищої освіти віком 20–34 років. Цей контрольний показник 

переважно використовується для того, щоб проілюструвати негнучкість ринку праці, яка 

диспропорційно впливає на тих, хто вперше вступає до лав робочої сили. Також він наголошує 

на потребі розширення можливостей для працевлаштування випускників шляхом посилення 

якості та актуальності їхньої освіти та навчання, що також є спільною метою країн-партнерів. 

Ранній вихід з системи освіти ілюструє проблеми, що постають перед молодими людьми у 

сучасному світі, а також економічні та соціальні наслідки того, що вони опиняються за межами 

як ринку праці, так і освітньої системи. Вони також наголошують на важливості утримання 

молодих людей у системі освіти та навчання. 

Отримання вищої освіти. Висококваліфікована робоча сила має принципову важливість для 

забезпечення глобальної конкурентоспроможності та слугує рушійною силою економічного 
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зростання та добробуту. Крім цього, очікується, що в майбутньому більшість нових посад буде 

вимагати високого рівня професійних навиків. Старіша вікова група працівників з нижчим рівнем 

освіти повинна постійно залишати ринок праці для того, щоб їх замінювали більш освічені 

молодші покоління. 

Недостатня успішність у математиці та науках. У контексті високого рівня безробіття серед 

молоді та погіршення ситуації на ринку праці розвиток фундаментальних навиків вважається  

ключовим результатом початкової освіти. Здобуття цих компетенцій є важливим для створення 

підвалин для довгострокового економічного зростання та забезпечення соціального включення 

індивідуумів. Також треба зазначити, що соціально-економічний статус все ще багато у чому є 

найголовнішим визначним фактором отримання ключових базових компетенцій. 

Навчання та освіта протягом всього життя є особливо актуальними для країн-партнерів 

ЄФО. Фактичні дані свідчать про те, що ті, хто найбільше потребують підвищення рівня 

професійних навиків, майже не представлені у системі безперервного навчання. Однакові 

моделі можна спостерігати стосовно участі дорослих у навчанні протягом всього життя, і це 

стосується як держав-членів ЄС, так і  країн-партнерів ЄФО: надзвичайно низький рівень серед 

малокваліфікованих та безробітних. Брак можливостей для навчання впродовж всього життя 

створює пастку для малокваліфікованих працівників, особливо для тих дорослих, які не мають 

повної середньої освіти (велика частка населення у країнах-партнерах, див. вище), які 

найбільше потребують підвищення рівня професійних навиків. 

Додаток A.2 має бути готовий до початку процесу колегіального розгляду національного 

звіту. 

Додаток A.3: Звіт про хід процесу (обов’язково) 

У 2013 році зовнішнє оцінювання Туринського процесу 2012 року рекомендувало покращити 

відстеження та збір фактичних даних самого процесу з метою документування методів 

реалізації. У раунді 2014 року було здійснено першу спробу задокументувати реалізацію ТП. 

Результати звіту щодо кожної країни слугували основою для збору інформації про гарні 

практики забезпечення вивчення політики, а також відстеження випадків неефективності у 

реалізації. Отримані знання лягли в основу зустрічі координаторів, а також створили підґрунтя 

для розробки низки інструментів та запровадження змін у реалізації раунду 2016-17 рр. 

Оцінювання процесу ТП надає інформацію про обсяги, в яких країни можуть задіяти чотири 

принципи ТП. У цьому раунді Туринського процесу країнам надається можливість включити 

результати оцінювання процесу у Додаток A.3. Шаблони такі самі, що використовувались у турі 

Туринського процесу 2014 року. 

Додаток A.3 має бути готовий до валідаційної зустрічі. 

Таблиця 2 Шаблон звіту про хід процесу 

КРАЇНА: 
 
 
Національний координатор: 
 
Бюро країни: 
 
 
Члени робочої групи 
(прізвище, ім’я, 
установа/організація, 
контактна інформація) 
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Розкажіть про реалізацію 
процесу в країні 

Будь ласка, надайте інформацію про те, як приймалися 
рішення про те, як реалізувати ТП з точки зору формування 
робочих груп, збору фактичних даних, написання звіту. 
валідації. 
 

Чи реалізували ви щось  нове у цьому процесі? Чи 
використовували ви соціальні мережі або інші засоби 
для розширення комунікації та консультацій? Чи 
залучали ви групи зацікавлених сторін, які не 
залучались у попередніх раундах? Будь ласка, опишіть 
все це тут. 
 

Розкажіть про робочу групу Будь ласка, надайте інформацію про методи діяльності 
робочої групи. Зокрема, розкажіть, чи робоча група була 
створена тимчасово для ТП, або чи є вона постійно 
діючою групою, яка здійснює моніторинг та оцінювання у 
контексті країни.  
Розкажіть про значення навчання ТП для робочої групи.  
 
 
 
 

Чи користувалися ви 
послугами місцевих 
експертів у реалізації ТП? 
 
 
 
 

Якщо так, будь ласка, надайте інформацію про тип 
експертних знань, вартість контракту, а також про 
необхідну конкретну підтримку та чому було необхідно 
залучати найманих експертів. 

Принципи ТП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після цього: 
 
Будь ласка, опишіть, які  
заходи були вжиті задля 
забезпечення відповідності 
принципам  ТП, і які 
кількісні показники були 
досягнуті  

Будь ласка, оцініть поточний рівень країни (якщо ви це 
робили із зацікавленими сторонами, будь ласка, 
вкажіть дескриптори, як зазначено в інструментах 
підтримки реалізації) по відношенню до кожного 
принципу (натисніть на цю іконку, щоб відкрити  
дескриптори принципів). Також оцініть поточний рівень 
розвитку аналізу політики в цілому.  
 
 
 
 
Опишіть, як ТП реалізувався у відповідності (або 
невідповідності) до кожного принципу. І які дії 
здійснювались для того, щоб максимально 
забезпечити відповідно до контексту охоплення 4 
принципів. Зокрема, зазначте, яка інформація була 
отримана завдяки Туринському процесу. 

Фактичні дані 
 
 

Який тип фактичних даних було використано? Як ви 
«генерували» фактичні дані у випадку відсутності 
інформації? 
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Участь 
 
 
 
 

Кого ви залучали до процесу? Чи мали зацікавлені 
сторони достатньо інформації, щоб вони могли робити 
активний внесок до аналізу? Які групи зацікавлених 
сторін меншою мірою залучені до аналізу політики?  Чи 
існують можливості для залучення більшої кількості 
зацікавлених сторін, або забезпечення кращого зв’язку 
між ними та процесом аналізу політики в країні? 
 
 

Відповідальність  
 
 
 

Чи був Туринський процес корисним для порядку 
денного вашої країни? Будь ласка, поясніть, чому та яка 
додаткова вартість була досягнута завдяки Туринському 
процесу у вашій країні. 

Цілісне бачення ПТО 
 
 
 

Наскільки цілісним було бачення ПТО, яке ви 
застосовували у ТП? Якщо ви здійснювали лише 
часткове охоплення, будь ласка, поясніть, чому. 

Чи використовували ви 
пакет підтримки реалізації 
ТП? 
 
 
 

Надайте відгук про наявні інструменти, а також ідеї 
щодо того, що можна розвивати далі, або що можна 
змінити, щоб краще вам допомогти. 

Ефективна державна 
політика базується на 
включенні принципів 
належного урядування, 
включаючи підзвітність та 
прозорість. Яким чином 
більша кількість фактичних 
даних та більша участь в 
аналізі політики та 
політичному циклі може 
забезпечити більшу 
прозорість та підзвітність 
політики?  
 
 
На вашу думку, чи має ТП 
додаткову цінність у цьому 
відношенні? Якщо так, будь 
ласка, наведіть приклад.  
 
 
 
 

 

 

Додаток A.4: Звіт щодо субнаціонального виміру (необов’язково) 

Деякі країни у раунді Туринського процесу 2016 року вирішили підготувати додаткові регіональні 

звіти на додаток до своїх національних звітів. Очікується, що інформація з регіональних звітів 

буде доповнювати національні звіти цих країн. Щоб забезпечити, що збір інформації на 

національному рівні не призведе до втрати важливих деталей стосовно політики, реалізації та 

просування вперед на регіональному рівні управління, національні звіти можуть включати в себе 

Додаток (A.4), присвячений регіональному виміру відповідей АР, який міститиме резюме 

регіональних звітів. Оскільки деякі країни можуть вирішити, що національні звіти відображають 
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результати, отримані на регіональному рівні, достатньою мірою, Додаток A.4 є необов’язковим, 

Його довжина не повинна перевищувати розмір короткого резюме.  

Додаток A.4 має бути готовий до валідаційної зустрічі. 

Додаток A.5: Приклади належної практики (необов’язково) 

Обмін гарними практиками був визначений як одна з можливостей для скорочення часу, 

вартості та зусиль у запровадженні інновацій та цінності у навчання та освіту.
8
 Довід тих, хто 

впроваджує гарну практику, може бути цінним джерелом натхнення щодо того, як вирішувати 

політичні проблеми та завдання з реалізації, а також, можливо, перенести успіх однієї країни та 

групи зацікавлених сторін у контекст іншої. Оскільки доступ до інформації про гарні практики є 

основною перешкодою для розгортання його потенціалу як джерела рекомендацій, у цьому 

раунді Туринського процесу ЄФО відкриває можливість використати звітність для обміну 

гарними практиками щодо вирішення проблем, визначених у структурних блоках АР, або тих, що 

стосуються одного або більше наскрізних вимірів відповідей. Мета полягає у зборі додаткових 

фактів та матеріалів для включення у міжкраїнний звіт та представлення під час міжнародної 

конференції, присвяченої Туринському процесу, у 2017 році.  

Викладення інформації має відповідати простій моделі, визначеній в Ілюстрації 3. 

Ілюстрація 3 Модель звітування про належну практику 

 

Додаток A.5 має бути готовий до валідаційної зустрічі. 

 

                                                      

8
 Джерело: Call For Good Practice initiative of ETF’s strategic project on Enterpreneurial learning 

(www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice:_Towards_excellence_in_entrepreneurship_and_ente
rprise_skills_EN)  

Назва прикладу належної практики 

Власник (ініціатор, активатор, група зацікавлених сторін тощо) 

Структурний блок АР та/або відповідний наскрізний вимір 

Опис, включаючи обгрунтування того, чому це є належною практикою (до 
600 слів) 

Вплив 

Джерело (веб-сайт) 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice:_Towards_excellence_in_entrepreneurship_and_enterprise_skills_EN
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice:_Towards_excellence_in_entrepreneurship_and_enterprise_skills_EN

