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Вступ

В умовах реалізації парламентської реформи в Україні постають нові
завдання, по’вязані з удосконаленням функціонування Апарату Верховної
Ради України (далі - Апарат) та розбудови його кадрового потенціалу
відповідно до європейських стандартів та кращих практик інших країн. 

Верховна Рада України та її Апарат повинні стати максимально
відкритими інституціями, діяльність яких має чітко регулюватися чинним
законодавством, визначатися гуманістичними цінностями та моральними
нормами, що сприятиме залученню професійних кадрів. 

У лютому 2016 року Місія Європейського парламенту з оцінки потреб
розробила і презентувала Доповідь та Дорожню карту щодо підвищення
інституційної спроможності Верховної Ради України, окремі рекомендації
якої безпосередньо стосуються розвитку персоналу.

 Постанова Верховної Ради від 17 березня 2016 року “Про заходи з
реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення
інституційної спроможності Верховної Ради України”, прийнята на підставі
рекомендацій Місії Європейського парламенту, задекларувала пріоритетні
напрями проведення внутрішньої реформи та розбудови кадрового
потенціалу Апарату, а саме:

 створення оновленої служби управління персоналом Апарату
Верховної Ради України;

 розробка всеохоплюючої стратегії розбудови кадрового
потенціалу Апарату Верховної Ради України;

 розгляд можливості переходу до створення системи
відокремленої парламентської державної служби як окремого виду державної
публічної служби.

Важливим чинником стало набрання чинності з 1 травня 2016 року
нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року
№ 889-VIII, який визначив принципи, правові та організаційні засади
забезпечення державної служби та встановив, що право рівного доступу
громадян до державної служби базується на їхніх особистих якостях та
досягненнях.

Як вже було зауважено, головне завдання парламентської реформи в
Україні концентрується навколо ідеї підвищення інституційної спроможності
Верховної Ради України, що в контексті різних аспектів оптимізації
законодавчої діяльності охоплює також питання організації та
функціонування її Апарату. 

Разом з тим, питання організації кадрового забезпечення, добору
персоналу, проектного менеджменту є одними з найбільш чутливих у будь-
якій установі, проте вони набувають особливого значення, якщо мова йде про
парламенти. 
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Одночасно важливе значення для діяльності парламентів має питання
парламентської автономії, яке треба відрізняти від політичної та
адміністративної автономії. Європейські експерти зазначають, що
«адміністративна автономія» є концепцією з дуже глибоким корінням. Через
систему прийняття рішень, в якій значна кількість процедур обмежує
дискреційну владу більшості та президента, найважливіші рішення
приймаються колегіальними органами (включно з правилами, що
застосовуються до державних службовців). 

Як зазначають деякі дослідники, парламентська служба (parliamentary
service) – це службовий апарат парламенту, що виконує функції
адміністрування законодавчого процесу; забезпечення ефективного
функціонування парламенту; підготовки аналітичних документів, фінансових
звітів, управління документообігом та архівацією; надання бібліотечних та
інформаційно-комунікаційних послуг тощо. 

Останнім часом в Україні обговорюють формування самостійної
парламентської служби. Певні пропозиції у напрямку реформування Апарату
Верховної Ради України містяться, зокрема, у відповідних Рекомендаціях
Європейського парламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса.
Затверджені відповідною Постановою Верховної Ради України, вони
визначають як загальний вектор реформи, так і деякі конструктивні кроки, що
мають стати певними маркерами у процесі інституційного оновлення
парламентської служби.

Як вже було зауважено, головне завдання парламентської реформи в
Україні концентрується навколо ідеї підвищення інституційної спроможності
Верховної Ради України, що в контексті різних аспектів оптимізації
законодавчої діяльності охоплює також питання організації та
функціонування її Ппарату. 

Для вирішення завдань професіоналізації державних службовців, перш
за все тих, що реалізують управлінські послуги, зокрема в Апараті Верховної
Ради України, має бути запроваджений новий підхід щодо стратегічного
планування.

Згаданий навчальний курс розроблений відповідно до вимог чинних
законів України, підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують
питання державної служби, організації та функціонування системи
підвищення кваліфікації державних службовців, положень Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС та враховує концептуальні підходи до
розбудови освітніх програм в галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» на компетентнісній  основі.

Цей навчальний курс також підготовлений з урахуванням наказу
Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.15
№ 65 «Про затвердження вимог до структури та змісту професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
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самоврядування та депутатів місцевих рад» із змінами, внесеними наказом
від 27.04.2016 № 74 «Про внесення змін до Вимог до структури та змісту
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
Згаданий документ визначає мету, завдання та зміст навчання; вимоги до
знань, умінь і навичок, які є результатом засвоєння навчального матеріалу;
перелік нормативно-правових актів, наукової та навчально-методичної
літератури для викладачів і слухачів.

Мета навчального курсу полягає у розвитку професійної
компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України з
питань належного врядування, що складає основу управлінської
компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-
комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про реформування
державного управління в Україні, вироблення умінь та навичок щодо
ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для
роботи в Апараті Верховної Ради України. Разом з тим, державні службовці,
які працюють в Апараті Верховної Ради України, мають здійснювати постійні
заходи щодо підвищення рівня професійної компетентності, у тому числі з
питань стратегічного планування.
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Модуль 1. Стратегічне планування в державному управлінні

1.1. Законодавчі та нормативно-правові засади здійснення
стратегічного планування діяльності органу державної влади

Для України насьогодні є надзвичайно актуальним питання
запровадження цілісної системи державного стратегічного планування, яка
сприяти забезпеченню ефективності розвитку держави та виходу України на
провідні позиції у світі.

Стратегічне планування – це скоординований та узгоджений процес
визначення довгострокового бачення розвитку організації, його перетворення
у реалістичні цілі та завдання з метою реалізації державної політики.
Основною метою стратегічного планування є побудова системи
взаємопов’язаних цілей, завдань, механізмів та комплексу заходів для
забезпечення розвитку організації.

Стратегічне планування включає довго- (понад 5 років), середньо- (3-5
років) та короткострокові (річні) процеси та інструменти планування
діяльності, зокрема бюджетного планування.

Державне стратегічне планування – функція державного управління з
обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів, цілей та
напрямів розвитку, розроблення т а реалізації взаємозв’язаних завдань і
заходів із соціально-економічного розвитку.

Учасниками державного стратегічного планування є Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний
банк України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування. 

Говорячи про стратегічне планування як інструмент забезпечення
сталого розвитку держави, слід виділити основні риси, які мають бути
покладені в основу його розуміння та здійснення для забезпечення
ефективності цього процесу:

реалізація стратегічного  планування  передбачає  дотримання  двох
вимог  до  нього: по-перше, тривалий горизонт планування (5 і більше
років), по-друге, спрямування плану на подальший розвиток, забезпечення
позитивної динаміки за всіма напрямами діяльності, передбаченими
поставленими цілями з максимальним використанням наявного потенціалу;

стратегічне планування повинно давати чітке уявлення про цілі та
пріоритети розвитку, визначаючи основні напрями діяльності, задачі та
індикативні показники, які мають бути досягнуті, без зайвої для планів такого
рівня деталізації;

стратегічне планування повинно бути систематичним і достатньо
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гнучким, адаптивним, таким що передбачає можливості внесення певних
змін, які можуть бути зумовлені змінами в загальному суспільному та
соціально-економічному житті країни; 

стратегія має бути обґрунтованою, комплексною та системною – до її
розробки мають бути залучені кваліфіковані фахівці, експерти з різних
питань розробки і реалізації вказаної стратегії;

при стратегічному плануванні необхідно об’єктивно визначати та
оцінювати поточний стан розвитку, наявний потенціал задля найбільш
повного його використання при визначенні та досягненні стратегічних цілей
та завдань. 

Особливістю виконання функції стратегічного планування в
державному управлінні є те, що у будь-якій владній установі здійснюється
подвійний процес управління – стосовно об’єкта управління (суспільної
сфери, галузі, регіону) і функціонування колективу відповідної організації.
Діяльність владних установ тісно пов’язана з функціонуванням об’єкта
управління, тому внутрішньо організаційний план має бути узгодженим із
програмою чи планом розвитку об’єкта і спрямованим на забезпечення його
виконання. У зв’язку з цим, на кожному ієрархічному рівні має відбуватися
планування діяльності і розвитку керованого об’єкта та колективу
відповідного органу влади. 

Для Кабінету Міністрів України – це довгострокові і короткострокові
програми розвитку країни і плани діяльності Уряду; для галузі – програми і
плани розвитку відповідних об’єктів та плани міністерств; для регіону –
аналогічні документи щодо господарського комплексу певної області або
районів та колективів відповідної державної адміністрації. 

При цьому план діяльності будь-якої установи має бути
підпорядкованим програмі розвитку об’єкта, а цілі останнього є
визначальними для формування мети розвитку керуючого суб’єкта. Крім
того, всі цілі мають бути узгоджені між собою та із загальнодержавними
цілями.

В Україні на законодавчому рівні застосовується поняття прогнозних
та програмних документів, які визначаються положеннями Бюджетного
кодексу України (БКУ), законами України “Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про
державні цільові програми”, “Про Національний банк України”, постановою
Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту

державного бюджету України” тощо.
Державне прогнозування економічного і соціального розвитку –

науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих
галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць,
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можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також
альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і
соціального розвитку.

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України” визначає правові, економічні
та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку України,
окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних
одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання
економічного і соціального розвитку держави.

Система прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку складається з:

прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та
короткостроковий періоди;

прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий
період; 

загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших
державних цільових програм; 

прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період; 

програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період. 

Прогноз – документ, що містить визначені на базі сценарних
припущень характеристики соціально-економічного розвитку держави,
окремих галузей економіки (сфер діяльності), окремих адміністративно-
територіальних одиниць у прогнозованому періоді та використовується для
обґрунтування і прийняття конкретних управлінських рішень органами
державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Програма – документ, у якому відповідно до визначених цілей та
пріоритетів формується комплекс взаємоузгоджених завдань і заходів з
визначенням ресурсів, виконавців та строків виконання. 

Стратегія – документ, у якому визначаються пріоритети, стратегічні
цілі та напрями розвитку держави, окремих галузей економіки (сфер
діяльності) або окремих адміністративно-територіальних одиниць.  

Програми економічного і соціального розвитку – державні цільові
програми економічного, соціального розвитку, програми економічного,
соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.

Прогнозні та програмні документи економічного і соціального
розвитку – документи, що відповідають вимогам законодавства України
щодо документів і відображають прогнози т а програми економічного і
соціального розвитку.
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Законом встановлюється загальний порядок розроблення, затвердження
та виконання зазначених прогнозних і програмних документів економічного
і соціального розвитку, а також права та відповідальність учасників
державного прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку.

Учасниками державного прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку є органи державної влади, які
розробляють, затверджують і здійснюють прогнозні та програмні документи
економічного і соціального розвитку, а саме: Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують державну політику у сфері економічного і соціального розвитку,
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування.

Окрім того, до системи ключових стратегічних та програмних
документів, що мають прогнозний та програмний характер, можна віднести
такі:

1) Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка визначає якісно новий
формат відносин між Україною та ЄС на принципах “політичної асоціації та
економічної інтеграції” і слугує стратегічним орієнтиром системних
соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена
та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме
правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково
робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення,
спрямованого на поступове входження економіки України до спільного
ринку ЄС;

2) Послання Президента України до Верховної Ради України про
внутрішнє та зовнішнє становище. Послання є стратегічним документом на
короткостроковий період. У статті 106 Конституції України визначено право
Президента України звертатися з посланнями до народу та із щорічними і
позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України. Послання оголошується щорічно, не раніше
березня-квітня, і містить розгорнутий аналіз соціально-економічної ситуації
минулого року та завдання поточного року (переважно на річну перспективу).

Указом Президента України від 9 квітня 1997 року № 314/97 “Про

щорічні послання Президента України до Верховної Ради України”2

визначено, що щорічні послання Президента України до Верховної Ради
України є офіційними документами глави держави, у яких на основі аналізу
внутрішнього і зовнішнього становища України визначаються найважливіші
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напрями економічного, політичного і соціального розвитку, передбачаються
заходи щодо неухильного забезпечення прав і свобод людини та
громадянина, вдосконалення нормативних механізмів регулювання
суспільних відносин”.

Послання – це офіційний документ, який має враховуватися в роботі
Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій;

3) стратегічні чи програмні документи Президента України. До чинних
актів Президента України, що визначають напрями розвитку держави та
перелік необхідних реформ, відносяться укази Президента України від 20
вересня 2019 року № 713/2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення
економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання
корупції” та від 8 листопада 2019 року № 837/2019 “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення держави”.

Зазначеними актами визначено перелік заходів та законопроектів, що
мають бути вжиті та прийняті з метою забезпечення подальшого здійснення
структурних реформ та прискорення соціально-економічного розвитку
України, підвищення добробуту населення, подальшої децентралізації влади
та прискорення гармонійного розвитку регіонів, продовження впровадження
європейських стандартів життя та зміцнення держави; 

4) Програма діяльності Кабінету Міністрів України, яка базується на
узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді України, однак законодавчо не
визначено на який термін повинна прийматися програма. Практика показує,
що найкращим рішенням є прийняття програми діяльності Уряду на термін
повноважень Парламенту, тобто на 5 років. В основу чинної Програми
покладено людиноцентричний підхід, тому запропоновані Урядом цілі
спрямовані не на покращення абстрактних показників, а на вирішення
конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях;

державний бюджет на відповідний плановий рік.

Ще одним важливим нормативним документом стратегічного
планування в Україні є Закон України “Про державні цільові програми”, що
визначає засади розроблення, затвердження та виконання державних
цільових програм. 

Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і
заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку
держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних
одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету
України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним
забезпеченням.

Державні цільові програми поділяються на:
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1) загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. Це
програми, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її
регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійснюються
центральними та місцевими органами виконавчої влади;

2) інші програми, метою яких є розв’язання окремих проблем розвитку
економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей
економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують
державної підтримки. 

Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації
державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих
галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення
концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів,
виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем. 

Крім того, система стратегічних та програмних документів в Україні
передбачає існування документів, які стосуються розвитку сектору або галузі
державного управління (Стратегічний план розвитку залізничного
транспорту на період до 2020 року, Стратегія реформування лісового
господарства України на період до 2022 року), розвитку інституції (як
Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів на 2018-2021 роки,
Стратегічні напрями діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини на 2019 рік та План заходів із їх реалізації), а також так звані
“горизонтальні” стратегії (Стратегія реформування державного управління
України на період до 2021 року, Державна стратегія регіонального розвитку
на період до 2020 року (містить базові принципи регіонального розвитку
України та передбачає підготовку регіональних стратегій)), як такі, що мають
вплив на всі органи виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому
рівнях.

Також важливим напрямом середньострокового стратегічного
планування є визначення цілей та пріоритетів Національного банку в
монетарній сфері на наступний рік і середньострокову перспективу, що
передбачено в щорічному документі “Основні засади грошово-кредитної
політики на поточний рік та середньострокову перспективу”. Він передбачає
середньострокове планування грошово-кредитної політики на поточний рік
та середньострокову перспективу, врахування поточних особливостей та
тенденції на світових ринках, характер їх впливу на українську економіку,
відповідну специфіку й напрями виконання Національним банком України
його функцій, макроекономічні індикатори та показники діяльності
Національного банку в середньостроковій перспективі, можливі супутні
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ризики т а загальні підходи щодо їх нівелювання. Основні засади
розробляються щороку та мають бути опубліковані та подані до Верховної
Ради України для інформування до 15 вересня. 

Згідно з чинним законодавством державне стратегічне планування і
складання бюджету в Україні включає середньострокові (до 5 років) та
короткострокові прогнозні і програмні документи. 

У 2018 році відповідно до Стратегії реформування державного
управління України на період до 2021 року, Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017-2020 роки, а також вимог
положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Директиви ЄС 2011/85/
EU “Про вимоги до бюджетних систем держав-членів ЄС” Законом України
від 6 грудня 2018 року № 2646-VIII було внесено зміни до Бюджетного
кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного
планування.

Основними новаціями Закону, які тепер є обов’язковими, стали:
1) Запровадження Бюджетної декларації, яка по факту стала

головним документом бюджетного процесу. 
Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного

планування (СБП), що визначає засади бюджетної політики і показники
державного бюджету на середньостроковий період та є основою для
складання проекту Державного бюджету України і прогнозів місцевих
бюджетів. 

Бюджетна декларація, що складається на плановий та наступні за
плановим два бюджетні періоди, була запроваджена на заміну щорічним
Основним напрямам бюджетної політики. Процедурні питання складання та
схвалення Бюджетної декларації визначено у статті 33 Бюджетного Кодексу
України. 

Зміст Бюджетної декларації суттєво відрізняється від Основних
напрямах бюджетної політики. Окрім положень, які щорічно визначалися в
Основних напрямах бюджетної політики (дефіцит або профіцит державного
бюджету, обсяги державного та гарантованого боргу, темпи зростання ВВП,
розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, основні
завдання податкової політики тощо), з’явилися нові. Це загальні граничні
показники видатків на три роки, граничні показники видатків для кожного з
головних розпорядників, це цілі державної політики у відповідній сфері та
показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду,
очікуваних у поточному бюджетному періоді та прогнозних на
середньостроковий період у межах визначених граничних показників,
оцінка фіскальних ризиків і проведення оглядів видатків, прогнози місцевих
бюджетів тощо.

2)Узгодження стратегічного і бюджетного планування.
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Завдяки цьому підходу такі документи стратегічного планування, як
Бюджетна декларація та плани головних розпорядників коштів будуть
узгоджуватись з основним документом бюджетного планування – Законом
про державний бюджет на відповідний рік. 

3) Оновлення бюджетного календаря, а саме встановлення нових
строків підготовки та схвалення Бюджетної декларації, Закону про
державний бюджет України на відповідний рік та інформації, необхідної
для їх складання. 

Згідно з ним:

1 березня – Мінфін отримує від:
Мінекономіки – орієнтовний макропрогноз;
Національний банк України – орієнтовну інформацію про розрахунок

показників части- ни прибутку; 
Мінсоцполітики – попередні соцстандарти; 
Вищої ради правосуддя – пропозиції щодо фінансового забезпечення

судової влади. 

15 квітня – Мінфін отримує від:
Мінекономіки – уточнений макропрогноз;
Національний банк України – уточнені показники частини прибутку,

що перераховуються до бюджету; 
Рада національної безпеки та оборони України – розподіл видатків на

оборону та безпеку на кожен рік середньострокового періоду.

15 травня – до Кабінету Міністрів України подають:
Мінфін – проект Бюджетної декларації; 
Мінекономіки – макропрогноз. 

31 травня – Кабінет Міністрів України схвалює макропрогноз та
проект Бюджетної декларації. 

3 червня – Кабінет Міністрів України подає проект Бюджетної
декларації до Верховної Ради України.

15 липня – Верховна Рада України приймає рішення щодо Бюджетної
декларації.

15 вересня – Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної
Ради України проект Закону про державний бюджет України на плановий
рік.
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4)Передбачено розширення бюджетних правил, зокрема:
державний борг та гарантований державою борг не може перевищувати

60% ВВП;
показник дефіциту державного бюджету на кожен рік

середньострокового періоду не може перевищувати 3% ВВП на відповідний
рік;

державні гарантії не перевищуватимуть 3% доходів загального фонду
держбюджету;

граничний обсяг дефіциту державного бюджету в Законі про
держбюджет не може бути більшим за обсяг дефіциту в бюджетній
декларації;

оцінка та моніторинг фіскальних ризиків;
огляд видатків (spending review).

5) Посилення відповідальності та підзвітності головних
розпорядників бюджетних коштів щодо розподілу та використання цих
коштів.

Відповідно до статті 22 Б К У за обсягом наданих повноважень
розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників
бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Рис. Головні розпорядники бюджетних коштів
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Розроблений стратегічний план має пройти громадське обговорення та

бути затверджений рішенням колегії та громадської ради органу виконавчої
влади, а також опублікований на офіційному сайті органу виконавчої влади.

Після розробки т а затвердження стратегічного документу кожного
наступного року проводиться нарада з метою оцінки актуальності існуючої
стратегії та внесення необхідних змін. Пропоновані зміни повинні
враховувати пріоритети розвитку країни та відповідної сфери державного
управління, визначені Верховною Радою України, Президентом України та
Урядом України, річні результати діяльності органу виконавчої влади.

Річний (оперативний) план органу виконавчої влади розробляється на
основі зазначених стратегічних документів строком на один рік і містить
перелік завдань та заходів, що виконуються для реалізації стратегічного
плану протягом відповідного року, а також критеріїв їх результативності.

Річний план діяльності затверджується міністром (керівником іншого
центрального органу виконавчої влади) і є основою для формування проекту
кошторису та бюджетного запиту органу виконавчої влади (головного
розпорядника бюджетних коштів) на відповідний рік.

Потрібно зазначити, що річний план діяльності слугує ефективним
інструментом розподілу людських ресурсів у межах відомства (може
означати ефективність/трудомісткість виконання тих чи інших завдань), а
також основою для ефективного визначення бюджету відомства на поточний
рік.

Заходи річних планів повинні відповідати напрямам роботи,
зазначеним у паспортах бюджетних програм, відповідальним виконавцем
яких є орган виконавчої влади, а результативні показники планів –
результативним показникам відповідних бюджетних програм.

За необхідності, за дорученням керівництва органу виконавчої влади,
на основі річного плану, складаються робочі та тематичні плани, готуються
розпорядження та окремі доручення щодо підготовки та проведення
комплексних заходів для організації виконання окремих завдань та рішень. 

По закінченню строку дії річного плану орган виконавчої влади готує
звіт про його виконання, який підлягає опублікуванню та громадському
обговоренню. 

Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу, а оцінка
досягнутих результатів здійснюється за результатами підготовленого звіту
про виконання плану роботи органу виконавчої влади. 

Разом з тим, існують спільні риси, які притаманні стратегічним
документам діяльності органу виконавчої влади (стратегічному плану та
річному плану), зокрема: 

визначаються місія, стратегічні цілі та стратегічні завдання (для кожної
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із запропонованих стратегічних цілей) та органи виконавчої влади,
відповідальні за виконання цілей/завдань (політичні та адміністративні);

наводяться основні програмні та стратегічні документи вищого рівня,
на виконання якої розроблявся даний документ; 

чітко визначаються показники досягнення поставлених цілей –
індикатори виконання завдань (порівняно з плановими показниками).

На основі Бюджетної декларації, а також плану діяльності головних
розпорядників бюджетних коштів на середньостроковий період будуть
формуватися бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.

БКУ визначає бюджет як план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи
державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи
місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду.

Бюджетна система України складається з державного бюджету та
місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки
Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад
сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети
об’єднаних територіальних громад.

Бюджетний процес містить такі стадії:
1) Складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого

бюджету) і прийняття рішення щодо них.
2) Складання проектів бюджетів;
3) Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет

України (рішення про місцевий бюджет).
4) Виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет).
5) Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття

рішення щодо нього. 

Бюджет складається терміном на 1 рік. Цей термін має назву
бюджетний період і збігається в Україні з календарним роком.

У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники
бюджетного процесу, якими, відповідно до статті 19 БКУ визнаються органи
та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями. 

У бюджетному процесі на рівні державного та місцевих бюджетів
застосовується програмно-цільовий метод, який передбачає застосування
середньострокового бюджетного планування, в рамках якого здійснюється
складання Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету). Особливими
складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні
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програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних
програм, результативні показники бюджетних програм.

Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення
єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію
яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на
нього функцій. 

Бюджетні програми формуються головними розпорядниками
бюджетних коштів під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації
(прогнозу місцевого бюджету) та складання бюджетного запиту з
урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, прогнозних та
програмних документів економічного і соціального розвитку.

Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпорядником
бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням
щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених на
нього функцій на середньостроковий період, на підставі відповідних
граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету. 

Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається
головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з
Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом).
Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний
розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких
забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів
нижчого рівня, який забезпечує виконання бюджетних програм у системі
головного розпорядника. 

Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання
забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом
усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах
визначених бюджетних призначень. 

Результативні показники бюджетної програми використовуються для
оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання
бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, які
визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її
реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері
діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний
розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми,
виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання
публічних послуг.

Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми
розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з
нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України. 

Результативні показники бюджетної програми мають підтверджуватися
офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю,
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даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку.

На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх
повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що
передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та
ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності
бюджетних програм здійснюється на підставі даних моніторингу, аналізу
результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації,
що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних
програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання
паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади
здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними
розпорядниками бюджетних коштів визначаються Міністерством фінансів
України.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи
висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю
за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати)
є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку
змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних
пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та
Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), включаючи зупинення
реалізації відповідних бюджетних програм.

Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45
днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України
(рішенням про місцевий бюджет) затверджує за погодженням з
Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт
бюджетної програми – документ, що визначає мету, завдання, напрями
використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні
показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до
бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет
України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у
відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує
головний розпорядник бюджетних коштів. Правила складання паспортів
бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджені наказом
Міністерства  фінансів  України  від  2 9  грудня  2002  року  №  1098,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за №
47/7368.

Для підготовки проекту Державного бюджету України Міністерство
фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників

бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів2 у терміни,
визначені Міністерством фінансів України.

Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати
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фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані
дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки
бюджетних запитів. 

Головні розпорядники бюджетних коштів включають до бюджетних
запитів обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні
бюджетні періоди, показники за бюджетними програмами, які забезпечують
протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх
схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на
підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких
інвестиційних проектів, та/або підписаного договору з іноземними
державами, іноземними фінансовими установами, міжнародними
фінансовими організаціями. 

Крім того, з метою впорядкування процедур на кожній стадії
бюджетного процесу на місцевому рівні для забезпечення завдань і функцій,
що здійснюються місцевими органами влади, Міністерством фінансів
України затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки та
затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на

місцевому рівні1. З а  рекомендаціями  Мінфіну  Бюджетний  регламент
м о ж е  б у т и  затверджений  місцевою державною адміністрацією,
виконавчим органом місцевої ради або безпосередньо місцевою радою.
Метою затвердження Бюджетного регламенту є визначення основних
організаційних засад проходження бюджетного процесу під час складання,
розгляду, затвердження, виконання відповідного місцевого бюджету та
звітування про його виконання; забезпечення координації та узгодженості
дій між усіма учасниками бюджетного процесу; забезпечення прозорості та
публічності бюджетного процесу. 

На думку Мінфіну у Бюджетному регламенті доцільно врегулювати дії
усіх учасників бюджетного процесу на кожній його стадії, зокрема: 

складання прогнозу місцевого бюджету, проекту місцевого бюджету та
підготовки проекту рішення про місцевий бюджет; 

подання прогнозу місцевого бюджету та проекту рішення про місцевий
бюджет на розгляд відповідної місцевої ради; 

розгляду місцевою радою рішення про місцевий бюджет, у тому числі в
частині участі представників місцевого органу виконавчої влади та
опрацювання пропозицій до проекту рішення про бюджет, отриманих від
місцевої ради; 

організації та управління виконанням місцевого бюджету, в тому числі
в частині затвердження розпису місцевого бюджету та забезпечення його
збалансування; 

внесення змін до рішення про місцевий бюджет; підготовці інформації
про виконання місцевого бюджету, поданні квартальних та річного звітів до

19



місцевої ради та участі представників місцевих органів виконавчої влади під
час розгляду звітів у раді тощо.

Важливо звернути увагу на те, що для забезпечення ефекту від
запровадження Бюджетного регламенту він повинен бути адаптований до
умов та особливостей конкретної території. Тобто, Методичні  рекомендації
Міністерства  фінансів  н е  є  безумовно  безальтернативними, їх слід
використовувати з урахуванням процесів та процедур, які притаманні
відповідному місцевому бюджету (враховувати конкретні особливості щодо
організації роботи з розпорядниками коштів, з депутатами та комісіями
місцевої ради, процедур внесення пропозицій до проекту місцевого
бюджету, внесення змін до бюджету тощо).

Підсумовуючи все вищевказане, слід зазначити, що запровадження
середньострокового стратегічного та бюджетного планування є ефективною
зміною державної політики, яка забезпечуватиме продуманий підхід до
встановлення головних заходів та раціональний розподіл державних коштів
для впровадження цих заходів. Це рішення полегшує комунікацію з
основними учасниками процесу і робить його обговорення більш швидким та
ефективним.
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1.2. Методологія стратегічного планування: загальна концепція та
процедура

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
2006 року № 504-р “Про схвалення Концепції вдосконалення системи
прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного

розвитку України” систему прогнозних і програмних документів становлять
довго-, середньо- та короткострокові прогнозні і програмні документи, в
яких відповідно до соціально-економічних та суспільно-політичних
процесів, що відбуваються в державі, з урахуванням впливу
зовнішньоекономічних та інших факторів і очікуваних тенденцій
визначаються цілі й пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи,
які потрібно здійснити для їх досягнення.

Стратегічне планування на центральному рівні – процес, результатом
якого є визначення стратегії та політики міністерства або іншого
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує прийняття рішень, які
відповідають досягненню місії, реалізації відповідних його функцій, цілей та
завдань.

Стратегічне планування для органів виконавчої влади – це ключовий
елемент стратегії, який допомагає центральним органам виконавчої влади
приймати рішення, узгоджені з підходами щодо досягнення своєї місії,
реалізації функцій, цілей та завдань.

Стратегічне планування для органів виконавчої влади сприяє
перетворенню їх з установ, що реагують на події (як постреакція), в органи,
що мають перспективне і довготермінове баченн я та реалізують стратегічні
плани, ґрунтуючись на реальних ресурсних можливостях.

Характерними рисами стратегічного планування є:
• спрямованість в середньотермінову та довготермінову

перспективу;
• орієнтація н а досягнення визначальних для цієї системи

цілей;
• органічний взаємозв’язок поставлених цілей з обсягом і

структурою ресурсів, потрібних для їх досягнення, до того ж як наявних, так і
тих, що будуть створені в перспективі;

• взяття до уваги впливу різноманітних умов і факторів, що
визначають стан об’єкта планування.

Стратегічне планування на центральному рівні має специфічні риси, що
відрізняють його від стратегічного планування на регіональному і рівні
територіальної громади:

• масштаб планування;
• методи впливу;
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• призначення планування;
• “замовники” і оцінювачі результату;
• управлінська відповідальність;
• структурування системи на підсистеми;
• зовнішнє середовище планування.

Відповідно  до  зазначеного  акту  Уряду  та  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічно- го і соціального розвитку

та складання проекту державного бюджету України” головні розпорядники
бюджетних коштів до 15 липня розробляють та затверджують плани
діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації
інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу
місцевого бюджету).

Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності
головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями,
визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за
плановим.

План діяльності головного розпорядника бюджетних коштів на
плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим (далі –
стратегічний план) – основний документ із планування державної політики у
відповідній сфері (секторі), що визначає мету (місію) головного розпорядника
бюджетних коштів як суб’єкта державного управління у відповідній сфері
(секторі), стратегічні цілі, завдання, заходи, очікувані результати діяльності та
показники цих результатів на плановий період відповідно до стратегічних
цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку на основі оцінки
виконання стратегічного плану за звітний період, аналізу поточної ситуації у
відповідній сфері, оцінки факторів впливу на діяльність органу планування
та з урахуванням наявних ресурсів.

Стратегічний план охоплює всю сферу діяльності відповідного
головного розпорядника бюджетних коштів, включаючи діяльність
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління відповідного головного
розпорядника бюджетних коштів (далі – підприємства, установи та
організації, що діють у системі органу планування).
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Призначення стратегічного плану діяльності органу влади

Якісний стратегічний план органу виконавчої влади має бути:
• комплексним та всеохоплюючим, тобто, охоплювати всі

аспекти діяльності органу виконавчої влади, зважаючи на зовнішні і
внутрішні умови його функціонування, а також брати до уваги всі
можливості органу виконавчої влади та фактори впливу на його діяльність;

• спрямованим на перспективу (мінімум середньостроковий),
тобто здійснюватися протягом декількох років для того, щоб визначити
головний напрям діяльності органу виконавчої влади; 

• цілеспрямованим, тобто таким, що надає розуміння цілей органу
виконавчої влади та прогресу, а також встановлює пріоритетність досягнення
цілей; 

• гнучким (еластичним), тобто вплив зміни однієї зі складових на інші
має бути зведений до мінімуму; 

• аналітичним, тобто таким, що подає дані та приводить потрібні
інтерпретації інформації; 

• обґрунтованим, тобто наводить факти та обґрунтування пропозицій, в
тому числі щодо організаційних змін, потрібних для виконання плану; 

• орієнтованим на конкретні дії, тобто стратегічний план повинен бути
спрямованим на виконання конкретних завдань у конкретних проміжках часу;

• лаконічним, тобто стратегічний план повинен бути достатньо
коротким для того, щоб високопосадовці могли швидко з ним ознайомитися,
але водночас він повинен містити достатньо інформації, щоб бути
зрозумілим.

Етапи процесу розробки стратегічного плану органу влади: 

1. Підготовка до процесу стратегічного планування та розробки
стратегічного плану. Першим кроком для запровадження стратегічного
планування є ініціювання керівництвом процесу стратегічного планування та
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формування групи чи команди, що розроблятиме і впроваджуватиме
стратегічний план в органі виконавчої влади. 

На цьому етапі (до початку розроблення стратегічного плану) варто
провести функціональне обстеження органу виконавчої влади. Мета такого
обстеження: оцінка готовності персоналу й ресурсів органу виконавчої влади
до стратегічного планування, досягнення початкової згоди щодо очікуваних
результатів, інституціоналізація (закріплення) умов і вимог щодо організації
процесу планування відповідним розпорядчим документом. Варто також
оцінити функціональний розподіл повноважень, дієвість та відкритість
управлінських процедур, підконтрольність рішень та відповідальність
державних службовців за прийняті рішення. 

Функціональне обстеження спрямоване на: 
• вивчення потреби у реалізації окремих функцій органу виконавчої

влади з метою передачі здійснення окремих функцій недержавним
організаціям або їхньої ліквідації; 

• приведення функцій органу виконавчої влади у відповідність до
положень стратегії (програми) Уряду; 

• визначення функцій, які не виконуються, але мають бути виконані для
досягнення цілей діяльності органу виконавчої влади; 

• створення дієвої та ефективної системи функціонування органу
виконавчої влади. 

2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища органу
виконавчої влади. Загальним підходом до аналізу середовища є SWOT-аналіз
(з використанням даних першого етапу: функціонального обстеження ЦОВВ).

Для стратегічного планування треба обов’язково зважити на сильні та
слабкі сторони органу виконавчої влади, а також можливості та загрози, що
існують як всередині, так і за його межами. Загалом SWOT, у поєднанні з
PEST-аналізом, дає змогу брати до уваги різні фактори, що можуть вплинути
на діяльність органу виконавчої влади, разом з політичною, економічною,
соціальною ситуацією, ресурсами, зовнішніми факторами тощо. 

Отже, зовнішня/внутрішня оцінка – це аналізування зовнішніх і
внутрішніх умов та факторів, впливу яких зазнає орган виконавчої влади. 

Зовнішня оцінка – аналіз ключових зовнішніх складових або сил, що
впливають на середовище, у якому функціонує орган виконавчої влади.
Зовнішня оцінка визначає можливості та загрози, притаманні наявному
середовищу, та прогнозує зміни середовища у майбутньому для з’ясування
очікувань майбутнього. 

Внутрішня оцінка – оцінювання стану органу виконавчої влади,
виконання роботи, проблем та потенціалу. Фактично внутрішня оцінка
ґрунтується на даних функціонального обстеження органу виконавчої влади і
є інвентаризацією ситуації із з’ясуванням сильних і слабких сторін органу
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виконавчої влади та оцінкою наявних можливостей для адекватної реакції на
суспільні виклики. 

Також відкриваються ціннісні орієнтири організації, що спрямовують
або перешкоджають поточній операційній діяльності. Такий аналіз сприяє
з’ясуванню речей, що вимагають удосконалення в роботі органу виконавчої
влади – процесу надання послуг. 

Традиційно впровадження стратегічного планування в органі
виконавчої влади розпочинається з аналізу сильних і слабких сторін
організації, але визначальне значення для запровадження стратегічного
планування в органі виконавчої влади має зовнішнє середовище. Саме
зовнішнє середовище є спонукальним мотивом для впровадження
стратегічного планування: внутрішньо орган виконавчої влади майже завжди
є непідготовленим. 

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища органу виконавчої
влади допомагає поставити і відповісти на такі запитання: поточна ситуація;
яку мету поставлено перед собою, як будуть вимірюватися досягнуті
результати, як буде досягнуто цієї мети і як відстежуватиметься цей прогрес.
Визначення споживача/заінтересованої сторони (стейкхолдера; від англ.
stakeholder) – офіційне визначення тих, хто прямо чи опосередковано
користується послугами ЦОВВ або тих, на кого прямо чи опосередковано
впливає його діяльність.

До джерел інформації для внутрішньої оцінки можна віднести: 
• опитування з питань якості; 
• річні плани та звіти; 
• Закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів,

виконання яких належить до компетенції установи; 
• опитування працівників; 
• річні звітні збори (засідання колегії); 
• опитування споживачів; 
• оцінка програм; 
• рекомендації стосовно аудиту установи; 
• внутрішні бази даних; 
• вимірювання ефективності діяльності; 
• бюджетні запити; 
• внутрішні (короткострокові – тижневі, місячні, квартальні тощо)

плани та звіти. 

До джерел інформації для оцінки зовнішнього середовища належать: 
• статистичні звіти та бази даних Уряду; 
• законодавчі та нормативно-правові акти; 
• бюджет та політичні заяви; 
• спеціальні дослідження Уряду та місцевих органів виконавчої влади; 
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• національні та регіональні професійні організації та установи; 
• неурядові організації; 
• засоби масової інформації (друковані та електронні). 

3. Визначення бачення та місії організації. 
Бачення – переконливий концептуальний образ бажаного майбутнього

організації. Воно являє собою глобальну, постійну мету для організації. Воно
є кінцевим стандартом, за яким вимірюються прогрес і результати. Його
структура менш важлива, ніж її вплив на цінності та поведінку кожного члена
організації. 

При перегляді або розробці бачення органу виконавчої влади необхідно
враховувати такі питання: 

• Які наші прагнення? Яке наше ідеальне майбутнє? 
• Яких загальних результатів ми хочемо досягти? 
• Яку спадщину ми хочемо залишити? 
• Яким буде ООН-Хабітат у майбутньому? 
• Ким ми хочемо, щоб нас знали наші заінтересовані сторони?
•Як ми будемо підвищувати якість життя для тих, хто використовує

наші послуги/ продукти? 
Бачення органу виконавчої влади охоплює строки стратегічного плану і

може навіть виходити за рамки плану. Бачення: 
• коротке і незабутнє; 
• надихаюче і ставляче виклики; 
• описує ідеал; 
• описує майбутні досягнення або рівні послуг; 
• звертається до всіх в організації, а також бенефіціарів та інших

заінтересованих сторін.

Відповідно до бачення як обов’язкового елемента довгострокового
планування, основу якого визначають документи загальнонаціонального
характеру, визначається місія, що є відправною точкою для стратегічного
плану, оскільки саме вона визначає головне призначення органу виконавчої
влади. 

Якісна декларація про місію: 
• визначає загальну ціль існування органу виконавчої влади, визначену

в положенні про нього; 
• визначає основні потреби або явні проблеми, які покликані вирішити

цей орган виконавчої влади; 
• допомагає визначити очікування, вимоги споживачів та зацікавлених

сторін, послуги, які надаються для задоволення цих вимог, процеси та
ресурси, що використовуються з метою задоволення цих вимог. 
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Місія – це стисле, комплексне визначення мети діяльності органу
виконавчої влади (головне призначення). Для чіткого визначення, “хто ми є” і
“що ми робимо”, ми повинні знати для чого “ми існуємо”. Визначення має
бути стислим, охоплювати сукупність цілей та легко сприйматися. Місія має
описувати основну мету існування міністерства та його функції, а також
відображати послуги або продукти, які міністерство надає чи виробляє. Це
узагальнююче обґрунтування існування установи. Місія рідко зазнає змін (що
рідше, то краще вона сформульована). 

Місія органу виконавчої влади має відповідати на питання: 
• Що ми робимо? 
• Для кого ми це робимо? 
• Чому ресурси органу виконавчої влади спрямовані на ці зусилля? 

Добре написана місія: 
1) Визначає мету, але не процес. У ній описана загальна причина

існування організації, встановлена відповідними повноваженнями та
резолюціями. 

2) Визначає бенефіціарів організації або користувачів продуктів та
послуг організації. 

3) Визначає послуги або продукти, які надаються організацією для
задоволення потреб її бенефіціарів та інших заінтересованих сторін. Вона
допомагає визначити потреби або очікування заінтересованих сторін. 

4) Ясна і лаконічна.

4. Визначення стратегічної мети і цілей. 
Стратегічна мета і цілі, зазвичай, стосуються головних елементів місії

органу виконавчої влади і є структурою для детальнішого планування. 
Стратегічна мета і цілі органу виконавчої влади є стратегічним

напрямом для організації загалом та є об’єднавчим моментом для програм та
окремих видів діяльності. Стратегічна мета і цілі презентують невідкладні
або серйозні чи високопріоритетні завдання, що заслуговують на особливу
увагу. Стратегічні цілі акумулюють у собі завдання та викладаються у
порядку пріоритетності. 

Стратегічна мета і цілі: 
• мають бути в гармонії з місією та принципами функціонування органу

виконавчої влади; 
• виконують або роблять свій внесок у виконання місії органу

виконавчої влади; 
• відносяться до результатів зовнішньої/внутрішньої оцінки; 
• охоплюють порівняно тривалий період (від трьох років); 

27



• покликані ліквідувати розрив між поточним та бажаним рівнем
послуг; 

• окреслюють чіткий напрям діяльності для організації; для їхнього
досягнення виконуються завдання і плани дій; 

• перебувають в межах законодавчих повноважень або в межах
завдання на їх підтримку вводиться відповідне законодавство; 

• повинні бути реалістичними та досяжними. 

Етапи розробки або перегляду стратегічних цілей органу виконавчої
влади: 

1) розпочніть процес (визначте учасників, дайте визначення
термінології, встановіть  часові межі, з’ясуйте очікування); 

2) проаналізуйте дані внутрішньої та зовнішньої оцінки; 
3) беріть до уваги зворотний зв’язок від споживачів і зацікавлених

сторін; 
4) проаналізуйте прогалини у наданні послуг; 
5) встановіть напрям для досягнення бажаних результатів; 
6) окресліть та доопрацюйте цілі.

5. Визначення завдань. 
Завдання - конкретні, обмежені у часі й вимірювальні показники для

досягнення стратегічних цілей. Завдання є проміжними досягненнями, що
потрібні для реалізації стратегічних цілей. Фактично сукупність завдань
становить стратегічні цілі. 

Завдання мають відповідати критеріям SMART, тобто бути: 
• конкретними (Specific): завдання повинні відображати конкретні

бажані досягнення, а не способи їх реалізації; завдання повинні вести до
вироблення конкретних стратегій або дій і бути досить докладними, щоб бути
зрозумілими і вказувати чіткий напрям іншим; 

• вимірюваними (Measurable): завдання мають бути кількісно
вимірюваними, щоб оцінити їх досягнення. Звітність повинна вбудовуватися
в процес планування. Метод для вимірювання виконання завдання потрібно
визначити до фактичного початку роботи; 

• амбіційними, але досяжними (Aggressive but Attainable): щоб завдання
були зразком досягнень, вони мають бути напруженими, але не повинні
вимагати неможливого. Завдання завжди повинні відповідати наявним
ресурсам; 

• орієнтованими на результат (Results-oriented): завдання повинні
вказувати результат; 

• обмеженими часовими межами (Time-bound): вкажіть порівняно
короткий час для виконання завдань - від кількох тижнів і максимум до року. 
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Для відповідального формулювання завдань варто дотримуватися таких
етапів: 

1) проаналізуйте місію і цілі; 
2) визначте потрібні результати; 
3) сформулюйте завдання та кількісні критерії його виконання;
4) встановіть часові межі досягнення результатів; 
5) передбачте підзвітність. Мета, цілі та завдання завжди є
взаємоузгодженими.

6. Розробка стратегічного плану діяльності. 
Стратегічний план діяльності – детальний опис заходів, що

виконуються для досягнення визначених мети, цілей та завдань. 
Етапи формування плану дій: 
• докладно опрацюйте стратегічний план діяльності відносно кожного з

пунктів заходів (кроків), спрямованих на реалізацію завдань та терміни їх
виконання; 

• визначте показники виконання завдань; 
• призначте відповідальних за реалізацію стратегічного плану

діяльності; 
• визначте фінансові та інші ресурси, потрібні для реалізації

стратегічного плану діяльності.

7. Реалізація стратегічного плану діяльності. 
Затверджений стратегічний план діяльності органу виконавчої влади

оприлюднюється в частині, що не містить службової інформації, на
офіційному веб-сайті органу виконавчої влади. 

Для забезпечення виконання стратегічного плану діяльності органу
виконавчої влади розробляються та затверджуються оперативні плани роботи
органу виконавчої влади, кожен з яких формується на відповідний
бюджетний рік. Моніторинг виконання річного плану проводиться не рідше
ніж один раз на півроку. 

Звіт за результатами моніторингу, як правило, містить: 
• інформацію про хід виконання річного плану; 
• у разі необхідності обґрунтовані пропозиції щодо коригування

стратегічного плану. 
Звіт за результатами моніторингу затверджується керівником органу

виконавчої влади. Внесення змін до затвердженого стратегічного плану
здійснюється за рішенням керівника органу виконавчої влади. 

Оцінка виконання стратегічного плану здійснюється після закінчення
першого року його реалізації. Звіт про стан виконання стратегічного плану
затверджується керівником органу планування не пізніше 15 березня року, що

29



настає за звітним, та оприлюднюється в частині, що не містить службової
інформації, на офіційному веб-сайті органу планування. 

За рішенням керівника органу виконавчої влади затвердженню звіту
передує його розгляд та схвалення на засіданні колегії (наукової, вченої ради
тощо) органу виконавчої влади. 

30



1.3. Процедура проведення стратегічного планування: аналіз потреб та
проблем.

Уточнення проблем

Комплексність стратегічного планування означає, що на початковому
етапі дуже важливо чітко визначити проблеми, які повинні бути вирішені, та
погодити їх з ключовими зацікавленими сторонами. Це допоможе визначити
рамки проекту, встановити будь-які існуючі межі, які не підлягають
перегляду, та визначити очікування щодо продуктів/результатів проекту.   

Це завдання повинно бути глибшим, ніж лише визначення загальної
проблеми (питання), яке повинно бути вирішено, шляхом поділу її в логічний
спосіб для виокремлення всіх під-проблем (підпитань). Потужним
інструментом для структурування проблеми є дерево проблеми, яке створює
логічну ієрархію у вигляді фамільного дерева проблем та підпроблем.  

Визначення в такий спосіб цілий «простір» навколо проблеми є
корисним процесом з кількох причин: 

• він породжує глибоке розуміння відповідних проблем 
• допомагає визначити справжні корені (причини) проблеми 
• забезпечує «фокус» для попередніх обговорень із зацікавленими

сторонами з метою розуміння їхньої точки зору 
• забезпечує структуру та основу для подальшого збору та аналізу

даних.  
Уточнення проблеми на ранній стадії також допоможе команді

залишатись зосередженими, а кожному члену команди розуміти як саме його
робота буде відображатись в цілому процесі, та відсилати на наступні стадії
проекту для перевірки того, що команда досягла саме тих результатів, які нею
були поставлені.  

Визначення ключових зацікавлених сторін та їхніх проблем

Визначення зацікавлених сторін – тих, на кого впливає, та хто здатні
впливати на процес стратегічного планування – і їхніх проблем, необхідно
для розуміння сфери інтересів, які повинні бути враховані при розробці та
впровадженні стратегічного плану.

Різні зацікавлені сторони можуть сприймати одну і туж пропозицію по-
різному в залежності від їхніх законних інтересів, певних пріоритетів на
даний момент та досвіду організації або людей, які керують роботою.
Насправді інтереси та цілі різних зацікавлених сторін часто є протилежними.

З метою ефективного управління зацікавленими сторонами важливо
зрозуміти потреби та інтереси кожного з них, включно із:  
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• їхніми цілями; 
• їхньою поведінкою в минулому; 
• очікуваною поведінкою;  
• ймовірним впливом проекту на них (позитивним чи негативним); 
• їхньою можливою реакцією;  
• мірою довіри та рівня підтримки. 
Може бути корисним проведення зустрічі з деякими зацікавленими

сторонами з метою визначення характеру їхніх інтересів та будь-яких
застережень, які вони можуть мати до проєкту.

Дерево проблем

Дерево проблем допомагає у визначенні ключового питання або
проблеми, на які повинен відповісти проект, та розбиває її на менші складові
частини. 

Вони можуть використовуватись: 
• на початку розробки стратегічного плану для визначення ключових

спеціалізованих сфер; 
• для планування окремих напрямів;  
• для проведення аналізу певних ключових питань;  
• для визначення обсягів та напрямів роботи. 
Дерево проблем є корисною відправною точкою для всього проєкту,

надаючи контекст та показуючи як кожна частина роботи складає одне ціле.
Добре продумане дерево повинно також визначити, яким чином
структурувати комунікації.

Перш ніж приступати до детального мислення, якийсь час має бути
витрачено на обдумування ключового питання, на яке намагатиметься знайти
відповідь проєкт. Відкрите питання повинно бути достатньо широким для
того, щоб вміщувати повний огляд сфери стратегічного планування.
Визначення відправної точки може бути найважчою частиною побудови
дерева. Наступний рівень повинен визначати низку питань, які разом дають
відповідь на зазначене вище питання в дереві. 

Конкретний аналіз повинен бути спрямований на надання відповіді на
кожне із запитань. Кожного разу, коли питання розбивається на запитання
нижчого рівня, останні повинні разом давати відповідь на запитання більш
високого рівня. Крім того, ці питання нижчого рівня повинні разом
охоплювати всі питання, які потребують вирішення, але не повинні
перетинатися один з одним. Питання, які потрібно вирішити, повинні
відноситися до одного кошика, а не до двох. Більш технічною мовою, це
означає, що вони повинні бути взаємовиключними, вичерпними в сукупності.
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Хоча це може здатися громіздким, записування всіх питань може бути
дуже корисним, оскільки це стимулює ясність мислення. 

Варто здійснити кілька спроб побудови дерева (може бути зроблено
різними членами команди), використовуючи різні структури. Дерева потім
можуть бути оцінені на основі того, наскільки добре вони можуть працювати
з точки зору поділу питань на більш дрібні питання, на які можна дати
відповідь; з точки зору поділу проєкту на спеціалізовані сфери; та з точки
зору структурування майбутніх комунікацій. Методи, які можуть бути
корисними під час процесу підготовки питань, включають мозковий штурм і
інші креативні інструменти. Вони допоможуть підійти до питання з свіжим
поглядом.

Одним із варіантів дерева проблем є дерево гіпотез. В той час як дерева
проблем можуть бути найбільш корисними на початку проєкту, дерево гіпотез
може бути корисним пізніше при структуруванні висновків та подальших
комунікацій.

Якщо дерево проблем розпочинається з одного питання, дерево гіпотез
починається з одного твердження. Кожен рівень дерева гіпотез пов’язаний з
питаннями «Чому?» та «Коли?». Це забезпечує те, що гіпотези нижчого рівня
разом відповідають на гіпотезу вищого рівня.
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1.4. Корисні посилання

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2456-17.

2. Закон України “Про внесення зміни до Бюджетного кодексу
України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування”
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4. Закон України “Про державні цільові програми” від 18 березня
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5. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня
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7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №
621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету України”
[ Е л е к т р о н н и й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п у :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-п.

8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони (підписана 21 березня 2014 року
в м. Брюссель; ратифіковано із заявою Законом України від 16 вересня 2014
року № 1678-VII ) [Електронний ре сурс] . – Режим до ступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

9. Указ Президента України від 9 квітня 1997 року № 314/97 “Про
щорічні послання Президента України до Верховної Ради України”
[ Е л е к т р о н н и й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п у :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/314/97. 

10. Указ Президента України від 20 вересня 2019 року № 713/2019
“Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання,
стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції” [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/ documents/7132019-
29789. 
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11. Указ Президента України від 8 листопада 2019 року № 837/2019
“Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”
[ Е л е к т р о н н и й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п у :
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389.

12. Стратегічне планування. Навчальний посібник/О.Берданова,
В.Вакуленко, В.Тертичка. Л.: ЗУКЦ, 2008 – 138 ст. 

13. Як розробляти життєздатну стратегію. Липень 2004 р.:  посібник /
Стратегічний підрозділ Прем’єр-міністра Великої Британії;  перекладено
українською за ініціативи Фундації ПАУСІ, – 196 ст. 

14. Інструменти забезпечення ефективності, результативності та
якості діяльності органів державної влади / [М. Канавець (кер. авт.
колективу), Ю. Лихач, А. Кукуля, О. Бутенко, Ю. Єрченко; за заг. ред. В.
Купрія]. –К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського
Союзу, 2019. – 178 c.

15. Тертичка В. В. Стратегічне управління: навч. посіб. / В. В.
Тертичка. – К.: “К.І.С”, 2015. – 171 с.; Стратегічне управління : підручник /
Валерій Тертичка. – Київ : “К.І.С.”, 2017. – 932 с. – Режим доступу:
https://www.ipas.org.ua/.

16. Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів
підприємствами державного сектору/Міністерство розвитку економіки,
т о р г і в л і т а с і л ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а У к р а ї н и
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e00a8048-3758-4996-
9c9a-dfdcfbe8a684&title=Dokumenti.
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Модуль 2. Організація процесу стратегічного планування 

2.1. Розробка стратегії та шляхи її впровадження

Стратегічне планування допомагає організаціям продумати те, що вони
хочуть досягти і як вони будуть це досягати. Впровадження стратегічного
планування на практиці і стратегічна діяльність гарантує організаціям, що
вони спрямовують свої зусилля на реальні завдання – які не залежать від
подій або короткострокових відхилень від норми – і мають можливість
відповідним чином розподіляти свої ресурси. 

Зазвичай стратегія вміщує в себе декілька складних цілей, а не одну
кінцеву лінію – мету, і реалізується через широкий спектр інструментів,
зокрема закони. 

Стратегічне планування у публічній сфері часто має бути більш явним,
видимим і підзвітним, ніж стратегічне планування в інших сферах. Як
правило, найкращі стратегії в публічній сфері: 

• є чіткими щодо цілей, відповідних пріоритетів та ресурсів;  
• спираються на глибоке розуміння причин, тенденцій, можливостей,

загроз та альтернативних варіантів; 
• базуються на реалістичному розумінні ефективності різних

інструментів політики і спроможності органу (стратегії, які добре працюють
на папері, але не на практиці приносять мало користі) 

• є креативними – тобто проектують та відкривають нові можливості; 
• розроблені із застосування досвіду 
• опрацьовані за участі та при ефективній комунікації з усіма

зацікавленими сторонами.
Стратегічне планування повинно забезпечити, щоб рішення з

стратегічних питань розглядалися як комплексний процес управління
змінами, з постійним тестуванням, зворотним зв'язком, навчанням і
вдосконаленням. У демократичному суспільстві кінцева мета буде полягати у
створенні публічного блага – послуг та результатів, які будуть значимі для
громадськості. 

Всі стратегії повинні бути такими, що легко адаптуються, з швидким
зворотним зв'язком та ефективним обміном інформації для того, щоб
реагувати на нову інформацію, і брати до уваги зміну обставин або
несподівані події. 

Ефективна розробка стратегії вимагає повноваження для вирішення
проблем, простір для роздумів та залучення зацікавлених сторін. З цих та
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багатьох інших причин стратегічну діяльність найкраще здійснювати в
рамках чітко визначених проектів, які можуть відігравати роль відправної
точки для генерування відповідного темпу в зміні мислення, яке було
обов’язковим до цього часу.  

Хоча процес розробки стратегії є складним і часто носить ітеративний
характер, стратегічні проєкти, як правило, мають тенденцію здійснюватись в
декілька етапів. Таблиця нижче описує ці етапи разом із типовими
завданнями та продуктами на кожному з етапів. Управлінські питання та
питання, які часто виникають на кожному з етапів також висвітлюються на
схемі.  Схема подає корисні посилання, але не повинна розглядатись як
шаблон. На практиці етапи навряд чи будуть повністю дискретними або
здійснюватись в такій послідовності; завдання можуть бути розкидані по
етапах, а етапи можливо потрібно буде переглянути, коли дійсно реалізація
проекту ускладниться.  

 

Етапи Завдання Продукти Управлінські
питання

1) Обґрунтування та
становлення

-обґрунтування
проєкту;  
-класифікація
питань; 
-планування
проєкту; 
-створення
команди.

Пропозиції проєкту та
план проекту.

-управління
проектами;
-управління
людьми;
-управління
зацікавленими
сторонами;
-управління
комунікаціями.

2) Дослідження та
аналіз

-отримання/збір
інформації; 
-аналіз
інформації; 
-огляд
можливостей
реалізації.

Пропозиції проєкту та
план проекту.

-управління
проєктами;
-управління
людьми;
-управління
зацікавленими
сторонами;
-управління
комунікаціями;
-управління
знаннями.

3 ) В и з н а ч е н н я
стратегічного
напряму

-розробка
керівних
принципів; 
-формулювання;

Кращий стратегічний
напрям.

-управління
проектами;
-управління
людьми;
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-визначення
стратегічної
мети та цілей.

-управління
зацікавленими
сторонами;
-управління
комунікаціями.

4) Проєктування
політики та системи
реалізації

-опрацювання
варіантів
політики;
-деталізація
варіантів
політики; 
-оцінка
варіантів
політики; 
-планування
введення
політики у дію.

Кінцевий звіт та план
реалізації.

1) Обґрунтування та становлення

Коли з’являється потреба у новому стратегічному мисленні, важливо
внести ясність щодо обсягу, логіки та підходу до пропонованої діяльності.   

На початкових стадіях важливо: 
• демонструвати необхідність у проєкті; 
• визначати та структурувати проблеми, які потребують вирішення; 
• планувати як буде структурований проєкт; 
• сформувати відповідну команду. 

Обґрунтування необхідності проєкту є ключем до забезпечення
підтримки зацікавлених сторін і генерування виклику традиційному
мисленню. Це потребує ретельного вивчення проблем, з тим щоб визначити і
погодити рамки проєкту. На даному етапі проєкту також корисно визначити
посадову особу на вищому рівні, яка може виступати в якості
ініціатора/опікуна проєкту. 

Уточнення питань, що підлягають розгляду, також допоможе визначити
логічну схему (план) проєкту а, отже, необхідні ролі та обов'язки в команді.
Це повинно бути відображено в плані проєкту разом із зобов'язаннями щодо
певних продуктів/результатів та етапів проєкту, оцінки ризиків для успішного
завершення проєкту, і опису запропонованої структури управління проєктом. 

Навіть на цій ранній стадії план проєкту має супроводжуватися планом
залучення зацікавлених сторін та комунікаційною стратегією. Протягом цього
етапу буде ставати все більш зрозумілим, яка саме команда необхідна для
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проєкту. До кінця даної фази повинна бути сформована команда проєкту,
достатня за кількістю членів для виконання визначеного обсягу роботи;
команда повинна володіти всіма необхідними навиками та досвідом і бути
прийнятною для всіх зацікавлених сторін.  

Уточнення і узгодження питань, що підлягають розгляду з
зацікавленими сторонами для погодження проєкту бюджету і залучення
відповідної команди, може зайняти значний час. Як результат, цей етап часто
займає більше часу, ніж очікувалося. Разом з тим, він є важливою основою
для проєкту, тому на виконання цього етапу повинно бути присвячено багато
часу.

Перш ніж приступати до проєкту, важливо визначити і обґрунтувати
необхідність проєкту. Це допомагає оцінити, наскільки правильні запитання
були поставлені, наскільки аналіз може створити додану вартість, чи хто-
небудь інший не повинен керувати цим процесом та чи правильно обрано час
для проєкту. Твердість або суворість на цьому етапі принесе в подальшому
істотні дивіденди.  

Обґрунтування повинно: 
• визначити проблеми, які потребують вирішення; 
• сформулювати бачення та цінності, які спричиняють потребу у

реалізації проєкту; 
• визначити роботу, яка повинна бути виконана на певну дату з цього

питання; 
• розглянути питання чи дійсно існує чітке обґрунтування необхідності

втручання в цю сферу; 
• оцінити можливість здійснення впливу на проблему;
• спрогнозувати очікувані потреби в ресурсах;
• отримати повноваження для реалізації проєкту; 
• визначити відповідного ініціатора/опікуна проекту. 
В певних випадках виконання цього завдання дозволить чітко

визначити, що час вибраний неправильно, або що хтось інший може краще
виконати цю роботу. Якщо дане завдання підтверджує необхідність
проведення стратегічного огляду, це допоможе проєкту швидко подолати
проблеми.  

Бажаним результатом цього етапу є те, що усі ключові зацікавлені
сторони мають спільні очікування і високий рівень зацікавленості в проєкті.
Отримання повноважень до того, як проєкт розпочався, є важливим
моментом, якщо команда буде ефективно ставити під сумнів існуючу позицію
(статус-кво) і розробляти стратегію виходячи з так званих перших принципів
(аксіом). 
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Підготовка проєктної пропозиції або технічного завдання проєкту, що
дає відповіді на зазначені вище питання, допоможе на початкових етапах
гарантувати таку підтримку.

Комплексність та міжгалузевий характер стратегічних проєктів означає,
що на початковому етапі дуже важливо чітко визначити проблеми, які
повинні бути вирішені, та погодити їх з ключовими зацікавленими
сторонами. 

Це допоможе визначити рамки проєкту, встановити будь-які існуючі
межі, які не підлягають перегляду, та визначити очікування щодо
продуктів/результатів проєкту.   Це завдання повинно бути глибшим, ніж
лише визначення загальної проблеми (питання), яке повинно бути вирішено,
шляхом поділу її в логічний спосіб для виокремлення всіх під-проблем
(підпитань). 

Потужним інструментом для структурування проблеми є дерево
проблеми, яке створює логічну ієрархію у вигляді фамільного дерева проблем
та підпроблем.  Визначення в такий спосіб цілий «простір» навколо проблеми
є корисним процесом з кількох причин: 

• він породжує глибоке розуміння відповідних проблем; 
• допомагає визначити справжні корені (причини) проблеми;
• забезпечує «фокус» для попередніх обговорень із зацікавленими

сторонами з метою розуміння їхньої точки зору;  
• виділяє потенційні моделі або хід проєкту; 
• забезпечує структуру та основу для подальшого збору та аналізу

даних.  
Уточнення проблеми на ранній стадії також допоможе команді

залишатись зосередженими, а кожному члену команди розуміти як саме його
робота буде відображатись в цілому процесі, та відсилати на наступні стадії
проєкту для перевірки того, що команда досягла саме тих результатів, які нею
бути поставлені.

Залучивши до проєкту зацікавлених сторін та до визначення його
обсягу, важливо детально спланувати проєкт. Точний, добре спроєктований
план проєкту, на який часто роблять посилання, має важливе значення для
успішного управління проєктом. 

Хоча віднаходження часу для планування є вирішальним для успіху
всього проєкту, плануванням часто нехтують або на його етапі поспішають з
тим, щоб потрапити на більш цікавий етап аналізу проєкту, особливо, коли
високо посадовці або зацікавлені сторони мають велику зацікавленість у
результатах проєкту. Однак планування є основою цілої філософії управління
проєктом, і життєво важливо, щоб воно здійснювалось на належному рівні.
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Керівництво команди повинно витрачати не менше 30% свого часу на
планування. 

Здійснення кроку назад з метою розробки плану проєкту, перед тим як
зануритись в його деталі, може принести ряд переваг: 

• допомагає виробити спільне бачення в команді; 
• забезпечує когерентність між різними напрямами проєкту; 
• допомагає продумати завдання та спрогнозувати потенційні

перешкоди; 
• привертає увагу щодо альтернативних коштів з точки зору часу,

бюджету, ширини та глибини аналізу; 
• допомагає передбачати довгострокові заходи; 
• допомагає управляти очікуваннями ключових зацікавлених сторін –

інформувати про те, що в можливостях та поза можливостями проєкту, чим
займається команда та на якому етапі знаходиться проєкт;  

• виступає в ролі «якоря», якщо виникають труднощі. 
План повинен мати достатню глибину з точки зору обґрунтування та

підходу, включаючи те, в який спосіб робота буде структурована, які ключові
віхи (показники) можуть виникнути, як основні ризики будуть пом’якшені
або зведені до мінімуму. На додаток, план повинен пропонувати підхід до
управління зацікавленими сторонами та комунікаціями, та визначати
структуру управління проєктом. 

І, на кінець, повинно бути погоджено питання, до якої міри проєкт
стане суспільними надбанням. Чутливий характер певних проєктів може
означати, що вони не повинні ставати публічними.

До цього моменту більшість із завдань на початкових стадіях, таких як
обґрунтування, планування та визначення обсягу проєкту може бути
здійснене однією або двома особами, один з яких може розглядатись як
майбутній керівник проєкту. Однак команда в повному складі повинна бути
сформована при зростанні навантаження по мірі того, як проєкт набиратиме
сили. 

Завдання підбору команди не є настільки простим, як здається.
Особлива увага повинна бути приділена необхідному розміру, складу і
кваліфікації членів команди протягом усього життєвого циклу проєкту, а
також вибору відповідного керівника групи. Потрібно також розглянути
переваги від залучення до команди представників ключових зацікавлених
сторін і будь-яких виконавчих агентств, які будуть також брати участь у
реалізації стратегії після закінчення проєкту. Вирішальне значення для
проєкту може мати створення підтримки, а також передача знань і
наступність проєкту. 

Важливо, щоб керівник команди приймав активну участь у побудові
команди. Різні члени команди будуть мати різні стилі роботи, сильні та слабкі

41



сторони. Метою побудови команди є створення середовища, яке дозволить
виокремити найкраще у індивідуумів, та згуртувати команду, яка ефективно
працює разом. Існують різноманітні інструменти та практичні вправи, які
можуть допомогти у створенні успішних команд.  

Добре визначений та зрозумілий підхід до роботи в команді є
важливим, особливо якщо робота в міждисциплінарних групах є новим
досвідом для членів команди. Проведення установчих зустрічей команди та
виїзного денного засідання на початку проєкту є хорошим способом
вироблення командного підходу. Це повинно доповнюватися регулярними,
добре структурованими нарадами команди впродовж усього проєкту.
Проведення щотижневих нарад команди повинно доповнюватись
додатковими спеціальними нарадами з ключових питань по мірі їх
виникнення. На цьому етапі необхідно також погодити питання комунікації,
документообігу та інших процедур роботи в команді. Корисним може бути
делегування відповідальності за конкретні види проєктної діяльності і такі
сфери, як управління знаннями або заохочення креативності (творчості)
окремих членів в команді.

Першим продуктом на початку цього етапу, ймовірно, має бути
пропозиція проєкту, обсяг або технічне завдання, яке дає чітке визначення
проблеми, що існує. Документ може бути великим за обсягом або складатись
з кількох сторінок, його форма повинна бути такою, яка забезпечить
підтримку та інтерес з боку зацікавлених сторін та осіб, які будуть виступати
в ролі ініціаторів/спонсорів проєкту.  

На додаток, цей етап має завершитись підготовкою документації, яка
визначатиме підхід до управління людьми, проєктом, зацікавленими
сторонами, комунікаціями.  

План проєкту, щонайменше повинен містити: 
• вичерпне визначення проблеми або питання, яке потрібно вирішити,

та ключові питання, на які потрібно знайти відповіді; 
• структуру для того, щоб розділити проблему на складові частини,

визначити рамки подальшого аналізу та сформувати команду; 
• зобов’язання по відношенню до ключових показників та

продуктів/результатів; 
• оцінка ризиків для успішного завершення проєкту та яким чином вони

можуть бути пом'якшені;  
• опис структури управління проєктом. 
Плани також повинні бути складені так, щоб описувати очікуваний

підхід для участі та залучення зацікавлених сторін протягом всього терміну
проєкту, та визначати очікувану комунікаційну стратегію. Слід зазначити, що
ці документи можуть лише виконувати свою функцію в якості основи для
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початку проєкту, якщо вони були ефективно обговорені та повністю
погоджені з командою та всіма ключовими зацікавленими сторонами.

Значна частина цього етапу пов’язана з управлінськими завданнями, які
закладають основу проєкту. Однак на цьому завдання управління ніяк не
закінчуються. План проєкту повинен на постійній основі оцінюватись та
переглядатись у випадку зміни обставин, а зацікавлені сторони повинні бути
залученими та ними необхідно управляти протягом всього проєкту.  

Перше питання, яке потрібно розглянути, це отримання підтримки та
залучення до проєкту. Важливо чи буде проєкт мати вплив та чи будуть
наявними ресурси, необхідні для реалізації проєкту. Основним завданням
проєктного менеджменту на цьому етапі є підготовка плану проєкту. Це
включатиме визначення та структурування проблеми, виявлення ключових
показників та продуктів, ризиків та узгодження структури управління
проєктом.  

Команда повинна бути підібрана таким чином, щоб мати належне
поєднання вмінь і досвіду, та такою за розмірами, щоб можна було
справлятись з робочим навантаженням. Потрібно розглянути переваги від
включення до членів команди представників ключових зацікавлених сторін.
Ролі та відповідальність в рамках команди повинні бути чітко визначені та
погоджені, також потрібно застосовувати активний підхід для будівництва
команди та забезпечити, щоб команда працювала ефективно разом.  

Процес опрацювання плану залучення зацікавлених сторін буде
включати визначення та встановлення контактів з усіма ключовими
зацікавленими сторонами. Важливо почати розуміти їх проблеми та
побоювання, та використати це як для поінформування щодо бачення
проєкту, так і критеріїв, на основі яких буде обрано кінцевий стратегічний
напрям. 

Навіть на початковому етапі повинна бути підготовлена комунікаційна
стратегія, яка визначатиме як і кого команда планує інформувати про проєкт,
особливо по відношенню до засобів масової інформації.

Цей етап дозволить відповісти на такі питання:
 
Чи існує нагальна потреба у проекті? 
• Якою є проблема, яку потрібно вирішити? 
• Яке бачення та цінності формують потребу у проєкті?  
• Яка робота по даному питанню була здійснена до цього часу? 
• Чи це випадок, коли втручання уряду для вирішення питання є

необхідним? 
• Наскільки ймовірним є те, що реалізація проекту буде мати вплив на

проблему? 

43



• Якого рівня ресурси будуть необхідні для проекту? 

На які питання проєкт буде відповідати? 
• Які є під-проблеми? 
• Яким чином будуть досліджуватись та аналізуватись ці проблеми?  
• Якими є головні застереження кожного із ключових зацікавлених

сторін? 

Яким чином проєкт буде досягати поставлених цілей? 
• Яким чином команда буде структурована? 
• Яким є логічний спосіб поділу роботи на напрями діяльності?  
• Якими будуть ролі та відповідальність кожного члену команди? 
• Якими будуть результати проекту? 
• Які існують ключові показники та контрольні терміни?  
• Якими є основні ризики для успішності проекту та в який спосіб

ними будуть управляти? 

Який тип структури управління проєктом є найбільш відповідним? 
• Хто з Міністрів чи вищих посадових осіб є найбільш прийнятною

фігурою для того, що виступати ініціатором/спонсором проекту?
 • Чи повинен існувати експертно-дорадчий орган? 
• Чи повинен бути координаційний орган?  
• Хто повинен бути залученим до вищезазначених органів? 

Хто є ключовими зацікавленими сторонами? 
• Якими є інтереси та погляди кожної зацікавленої сторони? 
• Чи кожна із зацікавлених сторін користується підтримкою та справляє

вплив? 
• Якою повинна бути роль кожної зацікавленої сторони та як їх будуть

залучати? 
• Яким чином будуть здійснюватись комунікації з зацікавленими

сторонами та іншими гравцями? 
• Наскільки проект повинен бути публічним (наскільки інформація про

проект повинна бути публічно доступною)? 

Якого типу проєктна команда є найбільш прийнятною? 
• Які вміння та досвід потрібні в команді? 
• Чи повинен будь-який із зацікавлених сторін бути представленим в

команді? 
• Яким чином можна залучити представників відповідного виконавчого

агентства до команди? 
• Яким чином можна стимулювати більш ефективну роботу команди? 
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• Який стиль спілкування буде визначено в рамках команди? 
• Яким чином команда буде розглядати питання управління знаннями?

2) Дослідження та аналіз

Після того як проєкт узгоджено та опрацьовано план проєкту, команда
може розпочати закладати основу для розробки обґрунтованих стратегії та
політики шляхом: 

• виявлення та збору всіх наявних кількісних та якісних знань; 
• проведення їх аналізу для формування розуміння та спостережень. 
Цей етап пов’язаний із розробкою чіткого розуміння існуючої проблеми

та доступом до найкращих наявних знань з тим, щоб реагувати на них. На
практиці, це веде до ітераційного процесу з новими вимогами до даних, що
виникають в результаті еволюції командного мислення. У межах строків
реалізації проєкту також, ймовірно, необхідно буде зробити оцінку, яка
дозволить ліквідувати прогалини у наявних знаннях, та буде
використовуватись для формування пріоритетів для поточних досліджень.  

Існує широкий спектр інструментів і методів збору та аналізу знань. На
початку процесу необхідно встановити зв'язки з фахівцями з тим, щоб їхній
досвід було враховано з максимальним ефектом. 

Розуміння динаміки системи реалізації, культури та наявних в
організацій ресурсів в межах системи, забезпечить змістовне підґрунтя. Це
допоможе підкреслити рівень змін, які вимагаються новою стратегією, та
визначити будь-які потенційні перешкоди на шляху її успішної реалізації.  

Бажаний результат – це те, що команда розробить комплексне та чітке
розуміння основних фактів, які можуть мати відношення до стратегії, що
з’являється. Чим ширший аналіз буде проведено протягом існуючого часу,
тим з’явиться більш «високоякісна» картинка.  

Доречним може бути завершення цього етапу шляхом опублікування
проміжного аналітичного звіту. Це концентрує зусилля команди, заохочує
поставлення під сумнів внесків та надання зворотного зв’язку, та забезпечити
спільну платформу для розуміння процесу розробки стратегічних варіантів на
наступних етапах.

Відправною точкою для цього етапу є збір відповідних даних,
інформації та знань з метою побудови чіткого розуміння існуючих проблем та
ефективності політики, яка реалізовувалась раніше, та існуючої політики.  

Існує багато різних наявних типів даних і джерел, та також багатьох
методів для збору даних, включаючи дослідження, інтерв’ю та фокус групи.
Дані, джерела та методи, які використовуються, будуть значною мірою
залежати від характеру проєкту. Кожен тип знань має окремі джерела, засади
та відповідні методи для використання та інтерпретації. Ключовою

45



проблемою є віднайти належний баланс між кількісними та якісними типами
знань. 

Перед початком проведенням будь-яких досліджень важливо визначити
та критично оцінювати існуючі дані для забезпечення їх високої якості,
можливо, використовуючи такі методи як систематичні огляди або мета-
аналіз, як це визначено в книзі Magenta Book. На ранньому етапі повинні
бути встановлені зв’язки як з фахівцями (економістами, юристами,
науковцями, дослідниками, статистами тощо), так і з тими, які представляють
більш широкі академічні та дослідницькі кола з метою отримання
консультацій та уникнення дублювання зусиль.  

Проєктування цього етапу повинно базуватись на структурі,
опрацьованій в ході уточнення питання за допомогою таких методів як дерево
проблем з попереднього етапу. Це дозволить процесу збору знань та процес
аналізу будуть скеровуватись гіпотезами, а окрім того дозволить уникнути
необхідності виконання «неможливих до виконання дій» – тобто перегляду
всіх наявних джерел. Хоча варіанти не повинні відхилятись або блокуватись,
а збір інформації не повинен надмірно звужуватись, процес буде більш
ефективним у разі, якщо зусилля команди будуть спрямовані навколо
виникаючих нових ідей щодо подальшої роботи. Важливо на постійній основі
переглядати гіпотези в світлі нових даних, які з’являються.  

Розуміння різних точок зору ініціаторів/спонсорів проєкту та
зацікавлених сторін є важливою частиною процесу накопичення знань.
Використання часу для того, щоб зрозуміти очікування ініціатора/спонсора
проєкту, дозволить легше відповідати на їхні побоювання. Це також
забезпечить розуміння політичного контексту, який стоїть за даною
проблемою або питанням. У такий самий спосіб необхідно розуміти
очікування різних зацікавлених сторін, включаючи експертів, практиків та
осіб, що безпосередньо працюють з громадянами, які часто мають більш
багате розуміння питання, ніж менеджери чи експерти, що буде сприяти
процесу побудови «карти очікувань» зацікавлених сторін та врахуванню її у
плані залучення зацікавлених сторін. Отримання різних очікувань може
дозволити по новому подивитись на проблеми та запропонувати
альтернативні рішення.  

Вкрай важливо передбачити достатньо часу для процесу накопичення
знань. Як тільки почнеться процес збору, без сумніву, виникнуть нові
джерела, що вимагатиме додаткового часу для вивчення – наприклад, опитані
особи можуть запропонувати інших для інтерв’ю. Однак важливо, щоб
команда не відволікалась на ті сфери, які не належать до основних напрямів
проєкту.  Там, де достовірних даних не існує, можливо знадобиться
проведення нових досліджень. Результати цих досліджень можуть не бути
доступними протягом терміну реалізації проєкту, однак стратегії повинні
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бути розроблені таким чином, щоб вони були достатньо гнучкими для
реагування на нові дані, як тільки вони з’являться.

Зібрані знання необхідно проаналізувати з метою побудови доказової
бази для підтримки майбутньої стратегії та роботи по розробці політики.
Забезпечення об’єктивного, базованого на фактах підґрунтя, є дуже
важливим, оскільки допоможе забезпечити, щоб усі зацікавлені сторони мали
однакове розуміння існуючої проблеми. Необхідна буде певна гнучкість для
коригування початкового визначення проблеми в світлі даних, що
аналізуються.  

Важливим є формування точної та повної картинки існуючого стану
справ. Використання історичних даних, які містять показники з довших
періодів часу, для відображення тенденцій в часі буде корисним для того, щоб
пояснити рушійні сили змін, які призвели до необхідності розробки проєкту
стратегії. Такі методи як моделювання та ринковий аналіз можуть бути
використані на цьому етапі для розуміння динаміки та економіки системи.  

Створення оціночних суджень щодо існуючої ситуації є простішим,
якщо вони вміщуються в певний контекст. Використання міжнародних
порівнянь та методу бенчмаркінгу може бути потужним засобом для
вивчення уроків інших країн або сфер політики, та визначення очікувань, які
можуть бути досягнуті. 

І на кінець, з метою створення об’єктивного погляду на існуючу
реальність та визначення тенденцій для формування розуміння варіантів
майбутнього необхідно використовувати такі методи як прогнозування,
розвиток сценаріїв та аналіз протиріч. Також повинні бути визначені
потенційні ризики, невизначеності і потрясіння, які можуть викликати
відхилення від очікуваних тенденцій. Це гарантуватиме, що команда має
найкращі шанси для розробки стратегії, яка не тільки вирішуватиме поточні
проблеми, але також буде ефективною в майбутньому.

Збір знань та процес аналізу також повинен формувати розуміння
структури і динаміки системи впровадження, культури та ресурсів організації
в межах цієї системи. Це забезпечить змістовний контекст для розвитку нової
стратегії шляхом визначення сильних сторін, які можуть бути зміцнені,
привернення уваги до неефективних структур і процесів, які повинні бути
переглянуті, та перевірки загальної спроможності системи для проведення
змін. Розгляд можливостей реалізації на цьому етапі, а не проведення
практичної вправи щодо впровадження стратегії, є важливою у випадку, якщо
стратегія дійсно є такою, що можлива до реалізації.   

Відправною точкою для розгляду можливості реалізації є розуміння
структури та динаміки системи. Це включає розуміння ролі кожної
організації в системі та характер відносин між ними. Особливо важливого
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значення буде мати оцінювання ключової діяльності та пріоритетів кожної
організації та вивчення того, до якої міри вони є характерними для всієї
системи. На додаток, джерела та механізми фінансування, потоки інформації,
процедури відповідальності та прийняття рішення відіграють ключову роль
при визначенні динаміки та ефективності функціонування системи.  

Розуміння організаційної культури висвітлить контекст, в якому будуть
відбуватись будь-які зміни. Основоположні цінності та культурні переконання
формують видимі елементи організації, такі як поведінка та системи, та
будуть мати важливий вплив на спроможність організації адаптувати
результати нової стратегії. Виявлення ключових осіб, які приймають рішення,
та тих, хто наділений повноваженнями, також важливо для отримання
підтримки та забезпечення успішної реалізації проєкту.  

Слід приділити увагу наявним ресурсам та повноваженням організацій
в межах системи реалізації. Виявлення відповідних галузей знань дозволить
сформувати нову стратегію так, ніби вона використовує лише існуючі сильні
сторони. Також корисним є визначення прогалин в діяльності або
повноваженнях організації, існуючих ресурсах чи бюджетних зобов’язаннях,
які можуть обмежити спроможність організації реалізовувати нову стратегію.
Слід приділити увагу наявним ресурсам та повноваженням організацій в
межах системи реалізації. 

Таке розуміння спроможності реалізації скеровує до відправної точки
та змісту майбутніх змін. Як тільки нова стратегія буде розроблена, це
допоможе визначити масштаби змін, які необхідні для успішного
впровадження, та дати оцінку того, наскільки це буде можливо.

Результатом цього етапу повинен стати документ, який визначає
результати досліджень та аналізу, проведених командою. Публікуючи в такий
спосіб доказову базу або набір даних, формується спільна платформа між
зацікавленими сторонами для подальшої роботи.  

Проміжний аналітичний звіт є корисним засобом для визначення
результатів аналізу та отримання висновків, які виникають з початкових
етапів опрацювання проєкту. Наприклад: 

• якою є ситуація? 
• які проблеми існують? 
• якою є відносна важливість або вплив різних проблем?  
• що спричиняє проблеми? 
• яким чином сьогодні вирішується проблема? 
• чи «працює» цей варіант? 
• як ситуація може змінитись в майбутньому? 
Важливо почати підготовку звіту якомога швидше. Якщо розпочати

процес підготовки на ранніх стадіях, то це дозволить мати достатньо часу для
продумування структури звіту, та допоможе визначити формат для збору
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даних та аналітичної роботи. Проміжний аналітичний звіт також допоможе
консолідувати загальну структуру кінцевого звіту.  

Підготовка проміжного звіту займе певний час, тому достатньо часу
повинно бути передбачено в плані проекту. Слід також приділити увагу
аудиторії, яка буде ознайомлена зі звітом, та способу ознайомлення.
Наприклад, якщо будуть заплановані публічні консультації, доречним буде
розміщення звіту на веб-сторінці.

На цьому етапі зазвичай часто нехтують питаннями управління
проєктом. Члени команди концентрують свою увагу на детальному зборі
даних та їх аналізі, тому можна легко упустити питання управління проєктом.
План проєкту та план залучення зацікавлених сторін повинні постійно
узгоджуватись та оновлюватись. Протягом цього етапу необхідно провести
оцінку плану комунікації для визначення будь-яких його слабких сторін.  

Бачення та основні гіпотези, які виступають рушійною силою роботи,
повинні бути переглянуті в світлі нових доказів, які виникли за результатами
збору та аналізу даних. Там, де відсутня бажана деталізація даних протягом
терміну дії проєкту, необхідно застосовувати прагматичний підхід для
представлення висновків на основі існуючих даних. Ключові показники
також необхідно переглянути для перевірки прогресу в реалізації проєкту та
переконатись, що проєкт реалізується по наміченому плану.  

Важливо переглядати та узгоджувати систему спеціалізованих робочих
груп. Також потім можуть бути переглянуті та погоджені ролі та
відповідальність всередині команди. Необхідно на постійній основі
отримувати зворотний зв’язок від команди про те, як вони оцінюють свою
роботу. 

Наприкінці етапу корисним може бути проведення зустрічі Наглядової
ради/групи для отримання рекомендацій щодо аналізу. Це може включати
презентацію проміжного аналітичного звіту. Підготовка презентації,
використовуючи метод «розкадровки», допоможе перевірити логіку звіту
перед його представленням, та гарантуватиме наявність всієї допоміжної
інформації до моменту підготовки слайдів.  

Для таких видів діяльності як публікування консультаційних
документів ( в он-лайн режимі та/чи паперовому вигляді), проведення
семінарів та фокус груп необхідне активне залучення та консультування з
зацікавленими сторонами.  Важливо представляти чітку інформацію для
ініціаторів проєкту та зацікавлених сторін щодо ходу реалізації проєкту та
їхньої ролі в ньому для того, щоб збільшити їх внесок та зберегти підтримку з
їхнього боку.  

Корисним способом для структурування консультацій з зацікавленими
сторонами є проведення публічних консультацій. Ефективним інструментом є
Інтернет, який повинен використовуватись в поєднанні з незначною кількістю
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семінарів або зустрічей. Планування будь-яких публічних консультацій
повинно відбуватись на початку проєкту, оскільки це дозволить ефективно їх
спланувати, підготувати документи для консультацій та план їх проведення.  

Інформація, зібрана на цьому етапі, повинна бути логічно оформлена.
На цьому етапі надзвичайно важлива роль «чемпіона» управління знаннями.
Наприклад, необхідно готувати доповідні записки за результатами кожної
зустрічі та інтерв’ю, та централізовано їх зберігати для надання доступу для
кожного члена команди. Електронні дані, включаючи бази даних всіх
контактів, також повинні бути організовані на спільному диску в логічний
спосіб. Паперові копії документів, книг та публікацій повинні бути
організовані в каталог та повинна бути створена система доступу до
«бібліотеки» проєкту.

На цьому етапі будуть розглянуті такі питання: 

Які дані необхідні для процесу розробки стратегії? 
• Як повинен бути структурований процес збору даних? 
• Наскільки багато даних існує? 
• Чи потрібно проводити попереднє дослідження для збору даних? 
• Які методи є найбільш відповідними для збору даних, які нам

необхідні? 
• Яким є баланс між кількісними та якісними даними? 

Який аналіз необхідно провести для розробки стратегії? 
• Як необхідно структурувати аналіз даних? 
• Які інші сфери політики або країни можуть слугувати корисним

порівнянням? 
• Які ключові тенденції впливають на поточну ситуацію? 
• Якою є динаміка та економіка системи? 
• Яким є ймовірний стан майбутнього? 
• Які інші види аналізу будуть необхідні для вирішення ключових

проблем? 
• Яким чином первинне визначення проблеми повинно змінитись в

світлі результатів аналізу? 

Яким є системний та організаційний контекст для нової стратегії?  
• Якою є роль, ключова діяльність та пріоритети кожного організації в

системі реалізації?  
• Якими є механізми фінансування, інформаційного обміну, прийняття

рішень та відповідальності?  
• Якими є основні переконання та ключові цінності в організаційній

культурі кожної установи?  
• Який вплив цієї культури на можливість реалізації нової стратегії? 
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• Якими є існуючі організаційні ресурси та сфери знань?  
• Чи існують будь-які очевидні прогалини в можливостях, які можуть

виступати як обмеження при реалізації? 
• Чи існують будь-які зобов’язання, які можуть обмежувати наявні

ресурси або обсяг змін?  

Якими є погляди ініціатора та кожного із зацікавлених сторін? 
• Яким є політичний контекст проекту? 
• Якими є найбільші застереження ініціатора та зацікавлених сторін?  
• Чи існує підтримка до виявленої доказової бази? 

Яким чином буде поінформовано про результати цього аналітичного
етапу? 

• Чи потрібне консультування з громадськістю? 
• Чи необхідно розмістити проміжний аналітичний звіт на веб-сторінці?
3) Визначення стратегічного напряму

Визначивши сукупність знань, необхідно приділити увагу визначенню
стратегічного напряму, що скеровує політику та визначає систему реалізації.  

Це, як правило, включає в себе: 
• опрацювання комплексу керівних принципів, яка складуть основу для

розробки стратегії та політики; 
• формулювання бачення, яке описує бажаний стан майбутнього; 
• визначення мети та цілей, які повинні бути досягнуті для того, щоб

було реалізовано весь проект. 
Робота на цьому етапі закладає основу для розробки відповідної,

реалістичної та прийнятної відповіді на існуючу проблему. Вона висвітлює
альтернативи та альтернативні кошти, які повинні бути витрачені; цілі для
того, щоб впевнитись, що дії спрямовані на досягнення суспільних потреб;
організації, які мають спроможність до реалізації, за підтримки політичних
організацій та громадянського суспільства.  

Дуже важливо, щоб перехід від встановлення стратегічного напряму до
планування впровадження не був дискретним кроком, а відбувався в
ітеративний спосіб. Врахування можливих ресурсів, необхідних для
досягнення кожної стратегічної цілі з урахуванням труднощів реалізації, які
були визначені на попередньому етапі, допоможе забезпечити встановлення
лише досяжних стратегічних цілей.  Результатом цього етапу є послідовне та
узгоджене формулювання стратегічного напряму, що визначає цілі для
розробки політики.  

Стратегічна діяльність має за ціль сформувати довготерміновий напрям
діяльності та підхід організації. Стратегії повинні визначати основні
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принципи, які забезпечать узгоджену точку відліку для майбутнього процесу
прийняття рішення, а не бути лише процесом збору хороших пропозицій. Ці
керівні принципи повинні складати основу для дій та забезпечувати
узгоджене підґрунтя для постійного розвитку політик, здатних реалізовувати
стратегічні цілі в світі, що змінюється.  

Визначення набору керівних принципів є ключовим моментом в
процесі розробки стратегії між аналізом світу, яким він є сьогодні, та
визначенням бажаного стану майбутнього. Існує низка ключових міркувань: 

• Обґрунтування необхідності втручання 
Обґрунтування необхідності втручання є важливим етапом для

визначення характеру існуючої проблеми, та ролі, яку організація може
відігравати для її вирішення. Вивчення причин, які лежать в основі проблеми,
допоможе підкреслити, чому необхідне втручання, дозволяючи оцінити
вигоди від втручання по відношенню до потенційних коштів та викривлень,
які може спричинити це рішення.  

• Існування цінностей та принципів 
Важливим є визначення та зрозуміння цінностей та принципів, які вже

встановлені та дотримуються. Наприклад, принципи можуть бути явно або
опосередковано визначені в програмних документах, кошторисах бюджетних
витрат, бюджетах та Білих книгах. На додаток до централізовано визначених
принципів, повинна бути відтворена та оцінена відповідна система цінностей
та принципів конкретної організації на майбутні стратегічні напрями.  

• Політична та громадська воля 
Керівні принципи повинні визначати спільну основу з широкими

колами громадськості та політичними кругами. Ефективне залучення
зацікавлених сторін та їх участь протягом всього процесу розробки стратегії є
ключовим елементом для точного вимірювання їх поглядів.

Ключовим елементом розробки стратегії та визначення стратегічного
напряму є формулювання бачення бажаного стану майбутнього. Бачення – це
коротке викладення твердження, що описує світ яким би він міг бути
ідеальним, якщо б існуючі проблеми були вирішені.  

До цього етапу проєкту прагнення, які скеровують бачення, можуть
бути широко визнаними. Незалежно від того чи потрібна чи не потрібна буде
подальша робота, формулювання бачення та наступне визначення мети та
цілей спирається на низку ключових внесків:  

• Розуміння проблеми 
Основною передумовою є точне та правильне розуміння існуючої

проблеми чи питання. Етап «Дослідження та аналіз» допоможе провести
різницю між причинами, які зумовили проблему, і симптомами проблеми, та
провести певну приорітезацію проблеми. В такий спосіб будуть також
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підкреслені фактори у рамках більш широкої системи, які можуть бути
найбільш ефективними для максимального впливу на цю проблему.  

• Розгляд доказів 
Стратегічне мислення повинно ґрунтуватись на максимально широкій

доказовій базі. Це повинно включати розуміння рушійних сил і тенденцій,
вивчення альтернативних варіантів майбутнього, врахування відповідного
культурного та політичного контексту, та розуміння будь-яких обмежень або
перешкод для впровадження альтернативних варіантів.  

• Очікування зацікавлених сторін  
Хоча погляди, проблеми та перспективи ключових зацікавлених сторін

визначають розробку стратегії на кожному етапі, не існує більшої ключової
точки для їхнього лобіювання окрім визначення стратегічного напряму.  На
цьому етапі заохочується, щоб посадові особи були критичними у своїх
пропозиціях. Процес формулювання бачення та встановлення цілей
забезпечує можливість визначати «апетит» керівництва щодо амбітних змін.
Потенційно ризиковані або радикальні рішення не повинні бути відсіяні
занадто рано в цьому процесі, а замість цього, повинні використовувалися
для того, щоб піддавати сумніву та перевіряти їхнє мислення.

Як бажаний стан майбутнього описаний в баченні, так стратегічна мета
та цілі необхідні для визначення того, що потрібно зробити для їх
досягнення. Невелика кількість широких цілей повинна спиратись на ряд
більш конкретних цілей, визначених у короткостроковій, середньостроковій і
довгостроковій перспективі.  

На цьому етапі основним завданням є «що» повинно бути досягнуто, а
не «як» – останнє буде детально розглянуто протягом розробки політики –
однак певна загальна оцінка комплексу заходів в області реалізації політики
організації, які дозволять досягти кожної мети, буде сприяти встановленню
реальних цілей. 

Крім того, певне розуміння ймовірного рівня підтримки кожної з ідей
забезпечить визначення їхніх шансів на успіх. Тобто, важливо встановити
цілі, які: 

• придатні – ті, які вирішують ключові питання та досягають бажаних
результатів; 

• реалістичні – ті, які можна досягти з можливими організаційними та
системними ресурсами;  

• прийнятні – з підтримкою тих, хто наділений повноваженнями та
впливає на «узаконення» дій. 

Процес визначення альтернативної мети та цілей підкреслить вибір та
альтернативні кошти, які повинні бути зроблені. Цілі повинні бути розглянуті
разом із новим баченням для визначення тих, які найкраще описують та які
дозволять досягти бажане майбутнє. 
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В доповнення до структурованого розгляду проблеми, доказової бази та
позицій зацікавлених сторін як це обговорювалось в формулюванні бачення,
корисним може бути креативний підхід для генерування можливих
альтернативних цілей. Наприклад, мозковий штурм потенційних цілей з
точки зору радикальних, «середніх» та обережних змін може допомогти у
генеруванні нових ідей. Сценарії також можуть бути корисним інструментом
для визначення потенційних можливостей та передбачення бажаного
майбутнього. Низка альтернативних цілей повинна бути розглянута в
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі як
ключові показники для досягнення бажаного майбутнього, вираженого в
баченні. 

«Кристалізація» стратегічного напряму відбувається при виборі
найприйнятнішого набору мети та цілей. Альтернативи повинні бути об'єктом
пильної уваги щодо їх придатності, здійсненності (реалістичності) та
прийнятності. Корисним може бути дворівневий процес відбору, що
дозволить розглянути більш детально альтернативи, які були попередньо
відібрані, до моменту прийняття остаточного рішення. Залучення
зацікавлених сторін до процесу генерування та відбору альтернативних цілей
дозволяє забезпечити їхню підтримку отриманому стратегічного напряму,
зменшуючи ризик розбіжностей у позиціях в довгостроковій перспективі.

Основним результатом цього етапу є визначення нового стратегічного
напряму, який, наскільки це можливо, матиме підтримку з боку
ініціаторів/спонсорів проєкту та всіх ключових зацікавлених сторін. Однак,
певний ступінь судження та проникливості буде потрібно для розуміння, коли
найбільш доречним буде визначення нового курсу не дивлячись на опозицію.
Навіть найбільш успішні програми реформування можуть розпочатись як
пропозиції, які викликають багато суперечок, та вимагають лідерства і
зобов’язань для встановлення стратегічного напряму та реалізації його до
кінцевих результатів. 

 Стратегічний напрям буде виражений через: 
• бачення, що описує бажаний стан майбутнього; 
• мету та короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі, які

потрібно досягнути для їхнього здійснення.  
Хоча малоймовірно, що офіційний письмовий документ буде доцільним

на даному етапі, робочий документ з описом бажаного стратегічного
напрямку дозволить забезпечити загальне розуміння.

План управління проєктом повинен бути переглянутим і оновленим у
відповідь на будь-які зміни в пріоритетах, ключових показниках чи часових
рамках. Потрібно на самому початку звернути увагу на те, як саме буде
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«розіграно» закінчення проєкту. Наприклад, яким чином буде підготовлено і
поширено кінцевий звіт. 

Слід продовжувати здійснювати моніторинг ролей, відповідальності та
спеціалізованих сфер роботи команди і оцінювати прогрес. Це може бути
підходящим моментом для проведення неформальної проміжної оцінки та
отримання зворотного зв’язку від команди.  Це також час почати думати чи
потрібні зміни у складі команди. Наприклад, введення в команду більш
орієнтованих на питання аналізу політики членів команди, які можуть
розпочати процес розробки варіантів політики з метою досягнення
визначеного стратегічного напряму. Залучення представників, на яких
безпосередньо впливатимуть зміни допоможе забезпечити, що стратегія має
реалістичне підґрунтя та допоможе у отриманні підтримки. На цьому етапі
проєкту корисним може бути проведення додаткового заходу по побудові
команди, особливо якщо до команди долучаться нові члени.  

Необхідно проводити ефективне залучення зацікавлених сторін.
Особливо важливим є розшифрувати значення «ми», коли задається питання
«Де ми хочемо бути?». Багато ініціатив зазнали невдачі, оскільки вважалось
що поняття «ми» є чітко визначеним. Однак різні гравці з організації,
громадського та приватного сектору будуть мати різні ідеї, тому важливе
значення буде мати узгодження того, що на цьому етапі існує чітке та єдине
поняття «ми». 

Зокрема, на цьому етапі буде важливо провести зустріч з зацікавленими
сторонами для обговорення стратегічних варіантів, які виникають. Це
допоможе гарантувати, що запропоновані варіанти мають підтримку, а також
провести тестування наскільки радикальними можуть бути подальші
пропозиції політики. Важливо, щоб аналіз було представлено чітко, логічно
та з переконливими прикладами. Метод «розкадровки» може бути корисним
при підготовці презентацій. План управління зацікавленими сторонами також
повинен переглядатись та оновлюватись при будь-якій зміні підтримки чи
впливу з боку зацікавлених сторін. 

План комунікацій також повинен переглядатись та оновлюватись у
випадку настання змін. Комунікації протягом цього етапу повинні бути
оцінені для того, щоб визначити будь-які проблеми та засвоєні уроки.
Повинні з’явитись думки, яким чином представляти продукти проєкту
наприкінці його реалізації.

На цьому етапі будуть розглянуті такі питання: 

Якими повинні бути керівні принципи, що обґрунтовують стратегію в
цій сфері? 

• Яке обґрунтування необхідності втручання уряду? 
• Які існуючі урядові принципи є прийнятними для даної сфери? 
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• Які відповідні принципи чи цінності існують на рівні міністерств? 
• Чи існує політична та громадська воля до способу вирішення

проблеми?  

Яким є бачення майбутнього? 
• Якими є реальні проблеми та питання, що потрібно вирішити? 
• Які існують рушійні сили та тенденції?  
• Яким є потенційне альтернативне майбутнє?  
• Яким є культурний та політичний контекст?  
• Які існують потенційні обмеження та бар’єри для можливих варіантів

реалізації?  
• Якими є погляди, застереження та очікування ключових зацікавлених

сторін та ініціатора проекту?  
• Наскільки радикальними готові бути міністри? 
• Яким чином бачення узгоджується з стратегією та баченнями в інших

сферах? 

Які мету та цілі потрібно визначити для реалізації бачення?  
• Що необхідно досягнути в короткостроковій, середньостроковій та

довгостроковій перспективі для досягнення бажаного майбутнього?  
• Де існує найбільша можливість створення публічного блага?  
• Які вибори та які стимули для проекту повинні бути зроблені? 
• Якими є наявні організаційні та системні можливості?  
• Якого роду підтримку можна очікувати від тих, хто наділений

повноваженнями та впливом?  

Яким є найприйнятніший стратегічний напрям? 
• Наскільки придатною є кожна ціль для вирішення ключових проблем

та створення публічного блага?  
• Наскільки реалістичними є кожен варіант, беручи до уваги

повноваження та наявні ресурси для реалізації?  
• Наскільки прийнятним є кожен варіант для ключових зацікавлених

сторін? 
• Наскільки обґрунтованою є кожна ціль з точки зору можливих

майбутніх результатів?  

Чи працює команда з максимальною ефективністю? 
• Наскільки ефективним є існуючий поділ роботи та розподіл

відповідальності? 
• Чи настав час для неформального проміжного аналізу роботи членів

команди?  
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• Чи повинні бути внесені зміни до складу команди при наближенні
роботи з аналізу політики?  

• Чи існує чіткий слід документів та належним чином організована
систему документообігу для подальшого використанні? 

 
4) Проєктування політики та системи реалізації

Заключний етап проєкту присвячений проектуванню політики, яка буде
реалізовувати обраний стратегічний напрямок, планувати її впровадження. 

Це включатиме: 
• розробку альтернативних варіантів політики та визначення

відповідних інструментів політики;  
• звуження кількості варіантів політики, проводячи їх оцінку відповідно

до визначеного широкого переліку критеріїв;  
• поступову деталізацію варіантів, які залишились; 
• використання критеріїв оцінки з метою визначення кращого варіанту

(ів);  
• планування введення в дію політики. 
Корисним може бути прийняття креативного та структурованого

підходів до генерування варіантів політики, який дозволить розглянути усі
можливі шляхи втручання. Після опрацювання кожного варіанту підвищену
увагу потрібно приділити розробці не лише власне самої політики, а також
системи, за допомогою якої вона буде реалізовуватись.  

Як і в рамках останнього етапу залучення зацікавлених сторін –
особливо тих, хто відповідатиме за впровадження – до процесу розробки
варіантів політики та планування їхнього введення в дію, є ключем до успіху
цього етапу та насправді проєкту в цілому.  

Деталі остаточного варіанту пропозиції політики та план її введення в
дію повинні бути задокументовані в кінцевому звіті та плані реалізації.
Погодження та залучення до підготовки цього плану буде свідчити про
завершення процесу розробки стратегії. 

Якщо належна увага буде приділятись ключовим зацікавленим
сторонам, результатом цього етапу та всього проєкту буде загальне визнання
необхідності змін, спільне бачення характеру змін та чітке «лідерство» за
проведення змін.

Маючи низку стратегічних напрямів, робота по розробці політики
потребує визначення, яким чином вона може бути досягнута. Відправною
точкою є визначення альтернативних варіантів політики та відповідних
політичних інструментів для реалізації бачення та цілей. Весь спектр знань і
доказів, зібраних протягом етапу «Дослідження та аналіз», включаючи
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організаційний аналіз, будуть доречними та важливими внесками на цьому
етапі. 

Генерування варіантів політики окреслено через необхідність
працювати одночасно як у зворотному напрямку від заявлених стратегічних
цілей, так і вперед, слідуючи керівним принципам. Це буде сприяти тому, що
запропоновані варіанти політики відображають основні цінності і принципи
стратегічного напрямку, а також безпосередньо спрямовані на вирішення
найбільш актуальних питань, визначених у відповідності з стратегічними
цілями.  

Це дає можливість для максимального креативного мислення.
Використання методів таких як мозковий штурм та шість капелюхів мислення
може допомогти у стимулюванні нестандартного мислення та надихати на
генерування гіпотез про можливі рішення. Структурований процес
генерування варіантів політики допомагає подолати "білі плями" і запобігає
тому, що команда занадто рано починає «примірятись» до себе,
концентруючись на тому, про що вони думають та що вони знають за рахунок
того, чого вони не усвідомлюють, чого не знають.   

Участь громадськості та ключових зацікавлених сторін в процесі
розробки політики не повинно зводитись до формальної процедури
консультації. Існує велика кількість інноваційних способів їхнього залучення
протягом всього процесу проєктування, що може привести до більш
обґрунтованої, реалістичної політики та політики, «власниками» якої будуть
зацікавлені сторони.  

Основною частиною опрацювання варіантів політики є вибір
інструментів політики. Це вимагає визнання того, що регулювання є лише
одним варіантом із широкого спектру дій, інші включають: 

• надання інформації, навчання та консультування; 
• заохочення укладення угод на добровільній основі та

саморегулювання; 
• використання економічних інструментів; 
• безпосереднього втручання шляхом надання або замовлення послуги. 
Існує багато альтернативних інструментів політики в межах кожної

категорії, кожен з яких має свої характерні риси, переваги та обмеження. Це
має важливе значення для осіб, які розробляють стратегію, і розробників
політики для того, щоб визначити ймовірні наслідки вибору певного
інструменту, не в останню чергу для взаємовідносин, створених між урядом
та третіми сторонами, та можливі додаткові труднощі.

Після попереднього визначення варіантів політики та відповідних
інструментів політики, потрібно застосувати процес оцінки, який не
однократно повторюється, та деталізації для доопрацювання остаточних
пропозицій політики. Оскільки критерії оцінки застосовуються для звуження
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кількості варіантів політики, які розглядаються, тому зростає важливість та
практичність варіантів, які залишились. Повністю опрацьовані варіанти
політики будуть відповідати на такі питання: 

Що саме буде реалізовано? 
Запропонована політика та вибір інструментів політики визначає, що

саме буде реалізовано та який механізм реалізації. Наприклад, це може бути
пільга, запроваджена через податкову систему, платіж, наданий за допомогою
позики, або заборона, встановлена законодавством. Нове благо або послуга,
що будуть надані, повинні бути чітко визначені та відділені від програм або
проєктів політики, які вже існують. 

Хто буде реалізовувати? 
Головними елементом деталізації політики є визначення організації, яка

буде розробляти систему реалізації. Це включатиме визначення: 
• ступеню, до якого реалізація буде потребувати участі міністерств та

урядових агентств, неурядових організацій чи гравців приватного сектору  
• якою мірою політика може бути впроваджена через існуючі відомства

у порівнянні з необхідністю створення нових структур?  
Використовуючи організаційний аналіз, необхідно відобразити ступінь

інституційних змін, яких вимагає нова політика.  

Якими будуть правила? 
Визначивши, якими будуть гравці в системі реалізації, потрібно

окреслити правила, за допомогою яких система буде функціонувати. Це
включатиме як формулювання ролі та відповідальності кожного окремого
гравця, так і механізми, які визначають їхню взаємодію. Зокрема, це має
охоплювати:   

• відповідальність – баланс повноважень і ресурсів, та визначення того,
хто несе кінцеву відповідальність; 

• фінансування – механізми та формули, за допомогою яких буде
здійснюватись фінансування політики; 

• успіх – як гравці будуть відповідати за успішність, та яким чином
вона буде визначатись і вимірюватись;  

• стимули – які додаткові стимули необхідні для отримання результатів. 
Проєктування високопродуктивної системи реалізації є дуже

комплексним завданням.  

Скільки це буде коштувати? 
Нарешті, поряд із зростаючим розумінням переваг, які може принести

нова політика, необхідно буде деталізувати капітальні та експлуатаційні
витрати, пов'язані з політикою і очікуваний графік витрат.
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Процес розробки політики повинен підтримуватись більш
формалізованою оцінкою варіантів (альтернатив) політики відповідно до
незмінного переліку критеріїв. Від початкової перевірки змісту, що слідує за
мозковим штурмом, до кінцевого аналізу вигід та витрат або оцінки
регуляторного впливу, той самий набір критеріїв повинен супроводжувати та
лежати в основі розробки та оцінювання варіантів політики. 

Вони включають: 

Придатність – Чи варіант політики вирішує ключові проблеми та
дозволяє отримати бажані результати?  

• Раціональне підґрунтя (Обґрунтування) – наскільки потрібне
втручання уряду?  

• Пропорційність – чи (вартість) варіанту політики співмірна (вартості)
проблемі? 

• Ефективність – яким чином варіант політики буде вирішувати питання
або проблему? 

• Вплив – чи існують будь-які ненавмисні наслідки (наслідки, які
виникли раптово)? Наскільки витрати та вигоди справедливо розподілені?  

Реалістичність – Наскільки варіант є реалістичний та такий, що може
бути впроваджений на практиці? 

• Здатність – чи можливо буде впровадити та управляти даним
варіантом?  

• Підзвітність – чи може бути встановлено чітко відповідальність та
узгоджено її із стимулами?  

• Доступність – чи існують кошти, та чи дотримується співвідношення
ціна – ефективність?  

• Ризик – чи можуть бути ризики визначені; зменшені або виділені та
такі, якими можна управляти?  

• Контроль – чи існують чіткі показники успіху та механізми для
отримання швидкого зворотного зв’язку та навчання?  

Прийнятність – Чи варіант погоджений з тими, хто наділений
повноваженнями та впливає на легітимацію дій?  

• Участь – чи була достатньої участь громадян та консультування при
розробці політики?  

• Підтримка – чи існує достатня підтримка з боку зовнішніх та
внутрішніх зацікавлених сторін? 

Супроводження зростаючого формального застосування цих критеріїв
повинно узгоджуватись з зростанням «ваги» доказів, які необхідні. Початкове
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інтуїтивне застосування критеріїв поступово має бути замінене
обґрунтованим на широкій доказовій базі підходом так, що остаточна оцінка
варіантів (використовуючи такі інструменти як аналіз вигід та витрат, аналіз
економічної ефективності (аналіз ефективності та витрат) або
багатофакторний аналіз), ґрунтується на комплексній доказовій базі, що
випливає з вичерпного переліку доступних типів даних.  

Крім того, щоб допомогти оцінити кожен із варіантів за допомогою
вищезгаданих критеріїв, буде корисним:  

• використовувати сценарії для оцінювання надійності пропонованої
політики по відношенню до різних можливих варіантів майбутнього;  

• використовувати аналіз чутливості для вивчення ризиків та
невизначеностей, які оточують кожен із варіантів політики; 

• уявити майбутнє, створене кожним із варіантів, та проаналізувати
несподіване та неприйнятне;

• отримати реакцію від експертно-дорадчої групи або фокус групи з
фахівців або споживачів; 

• використовувати аналіз протиріч для порівняння потенційного впливу
та коштів запровадження кожного із варіантів на противагу впливу і коштів
збереження статус кво. 

Застосування критеріїв оцінки до кінцевого короткого списку варіантів
повинно мати наслідком вибір бажаної політики або набору політик. Після
повної деталізації та погодження з ключовими зацікавленими сторонами
увага повинна бути приділена плануванню впровадження. Такий процес буде
зосереджений навколо трьох головних завдань: 

Визначення показників успіху 
Основою для планування процесу введення в дію є визначення

індикаторів, які будуть використовуватись для вимірювання успіху в процесі
просування до бажаного стану майбутнього, визначеного в баченні. Це
передбачає механізми для встановлення чіткої відповідальності та
підзвітності за реалізацію.  

Розробка плану впровадження  
Кроки, в який саме спосіб нова політика буде впроваджена, повинні

бути задокументовані та погоджені шляхом підготовки плану впровадження.
Це необхідно зробити при взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами
та особливо тими, які будуть безпосередньо залученими до процесу
впровадження. При деталізації всіх заходів, які необхідно здійснити, та
відповідальності за кожен із заходів, план стає засобом для дотримання
зобов’язань, часових рамок, бюджету та загальних висновків проєкту.  
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Цей план також повинен допомогти у визначенні тих осіб, хто буде
відповідальним за здійснення моніторингу та оцінювання прогресу в
реалізації. Впровадження буде більш успішним процесом, якщо для його
мети буде створено відповідні формальні структури. 

План впровадження повинен бути перевірений у зворотному порядку
від кінцевої дати реалізації для проведення реальної оцінки можливості його
виконання.  

Розробка плану управління змінами 
Впровадження нової політики неминуче буде вимагати певного рівня

змін в організаціях, системі та процесах. Важливим є проактивний процес
управління змінами, якщо ми хочемо отримати вигоди від нової політики.
Розробка плану управління змінами є способом визначення та узгодження, які
саме зміни вимагаються, та яким чином вони будуть здійснені. Спираючись
на організаційний аналіз, проведений на етапі «Дослідження та аналіз», план
повинен базуватись на повному розумінні перешкод та обмежень, які
потрібно подолати, та викладати реалістичний шлях їх досягнення.  

В ситуаціях, коли існує високий рівень непевності щодо ефективності,
впливу або наслідків нової політики, з’являється сильний аргумент для
запровадження пілотних програм перед тим як вводити політику в дію в
цілому. Моделювання також може відігравати важливу роль у прогнозуванні
можливої реакції на нову політику. У випадку визначення кількох варіантів
впровадження політики, «контрольовані експерименти» дадуть можливість
швидше спостерігати за процесом, ніж робити попередні висновки, який з
варіантів є найкращим.

Кінцевим продуктом проєкту повинен бути звіт, який визначає новий
стратегічний напрям та детальні рекомендації з політики, разом із планом
впровадження змін та планом реалізації проєкту, що чітко визначають права
та відповідальність.  

Не рекомендується чекати до самого завершення проєкту, щоб
розпочати процес підготовки кінцевого звіту. Написання цього документу
може зайняти більше часу, ніж очікується, тому його написання протягом
терміну дії проєкту дозволить не пропустити ключової інформації, особливо
коли члени команди залишають проєкт на останніх його стадіях. Допоможе у
цьому процесі підготовка проміжного звіту за результатами етапу
«Дослідження та аналіз».  

Планування підготовки кінцевого звіту необхідно здійснити вчасно та
відобразити в плані управління проєктом. Зокрема, на вичитування
документу потрібно виділити достатньо часу та ресурсів. Якщо кінцевий звіт
готується професійно, команда повинна використовувати принтер для
забезпечення всіх вимог. Потрібно розглянути питання щодо кількості копій,
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які мають бути видрукувані. Строк підготовки на опублікування
електронного звіту значно менший.  

Кінцевий звіт повинен бути обговореним зі споживачем та ключовими
зацікавленими сторонами для отримання від них формального погодження.
Також доречним може бути проведення формального процесу забезпечення
колективного узгодження між зацікавленими органами і організаціями.
Розробник повинен підтвердити чи стратегія потребує колективного
узгодження та визначити, з ким саме повинні відбутись консультації. В
проєкті плану повинно бути передбачено достатньо часу для колективних
обговорень. Це може зайняти більше часу, ніж очікувалось, в найгіршому
випадку декілька місяців, особливо якщо сторони мають інші нагальні
пріоритети або якщо їм не подобається результат! 

На останніх стадіях процесу розробки політики, розмір команди,
швидше за все, зменшується до основної групи (кістяка), яка буде готувати
кінцевий звіт та забезпечувати перехід до реалізації. Такі заходи як
підсумовуюча оцінка, заключні засідання та оволодінням знаннями повинні
бути проведені до моменту розпуску команди. Доречним може бути
святкування успіху проєкту, залучаючи до цього членів команди, які вже
залишили проєкт.  

Зацікавлені сторони, особливо ті, на яких покладена відповідальність за
впровадження, повинні бути тісно залученими до визначення та проведення
оцінки варіантів політики. Попередньо опрацьована «карта очікувань»
зацікавлених сторін повинна бути переглянута для того, щоб оцінити їхню
можливу реакцію на ключові пропозиції. Консультування та актуалізація
інформації для зацікавлених сторін протягом всього проєкту зменшить
ризики будь-яких несподіваних ситуацій, які можуть змінити напрямок
проєкту на його завершальній стадії.  

Рекомендації з політики повинні бути представлені керівництву та
наглядовій групі проєкту для погодження. Як і на попередньому етапі,
методика «розкадровка» є корисним інструментом для того щоб впевнитись,
що повідомлення представлені в чіткий та логічний спосіб.  

Після завершення проєкту, доброю практикою вважається написати та
подякувати усім зацікавленим сторонам і радникам за їхній час та внески до
проекту. Також доцільно було б запросити їх на захід, присвячений
святкуванню завершення проєкту.  

Повинен бути опрацьований план з метою розповсюдження кінцевого
звіту проєкту та представлення ключових повідомлень, як назовні, коли
корисним буде проведення брифінгів, так і всередині, коли доцільним є
представлення результатів проєкту керівництву та інших високо посадовцям.
Ці презентації повинні бути організовані одночасно з розповсюдженням
кінцевого звіту для того, щоб не втратити момент та гарантувати участь
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відповідних членів команди у таких зустрічах. Дати проведення таких
зустрічей повинні бути вдалими та враховувати існуючі обмеження робочого
часу. 

В довгостроковій перспективі дуже важливим є налагодження
двостороннього зв’язку протягом реалізації проєкту. Забезпечення постійного
діалогу між розробниками політики та особами, відповідальними за
впровадження, буде означати, що майбутня стратегія та проєкти по розробці
політики отримують інформацію в процесі операційного навчання (навчання
а рамках роботи).  

Дані, інформація, книги і т.д., зібрані в ході проєкту, мають бути
складені і внесені до каталогу. Така робота не повинна бути громіздкою у
разі, якщо вона ефективно здійснювалась протягом дії проєкту. Це дозволить
іншим використовувати інформацію після розпуску команди проєкту. 

Ще одна корисна вправа полягає у проведенні так званих "засвоєних
уроків". Це хороший спосіб визначити, що спрацювало в ході реалізації
проекту, що було менш успішним і уроки для майбутніх проектів або частин
роботи. Результати такої вправи можуть бути представлені іншим
співробітникам міністерства з тим, щоб вони вчилися на досвіді команди
проекту.

Цей етап допоможе відповісти на наступні питання: 

Якими є варіанти політики для реалізації кожної із стратегічних цілей? 
• Якими є основні факти та докази, отримані протягом етапу

«Дослідження та аналіз»? 
• Які організаційні та системні можливості повинні бути використані?  
• Яким чином громадськість та ключові зацікавлені сторони будуть

залученими до вироблення варіантів політики?  
• Які інструменти політики можуть бути використані? 
• Якими можуть бути наслідки від вибору інструментів політики?  

Як кожен варіант політики може перетворитись в рішення, які реально
працюватимуть? 

• Що забезпечить нова політика?  
• Якого типу організації необхідні в системі реалізації? 
• Якими будуть правила, ролі та відповідальність в рамках системи

реалізації?  
• Якими є очікувані людські та операційні витрати даної політики?  

Які політики є найбільш придатним варіантом для впровадження
стратегії?  
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• Наскільки придатним є кожен варіант політики для практичного
вирішення проблеми?  

• Наскільки можливим є кожен варіант політики враховуючи наявні
ресурси та компетенції для впровадження? 

• Наскільки прийнятним для ключових зацікавлених сторін є кожен
варіант політики? 

• Наскільки надійним є кожен варіант політики з точки зору ймовірного
розвитку подій?  

Якого типу зміни вимагає нова політика?  
• Якого рівня структурні або системні зміни буде потребувати нова

політика?  
• Які обмеження та перешкоди для змін існують та в який спосіб вони

будуть подолані?  
• Хто буде відповідальним за запровадження цих змін?  
• Наскільки швидко повинні відбуватись зміни?  
• Чи існує необхідність у пілотуванні або проведенні «контрольованих

експериментів»?  

Яким чином результати проекту будуть повідомлятись?  
• Як повинен виглядати кінцевий звіт?  
• Скільки копій звіту повинно бути надруковано?  
• Кому саме будуть направлятись результати проекту?  

Яких знань набула команда протягом проекту?  
• Що спрацювало та що не пішло добре (було менш успішним), та

чому?  
• Що по-іншому буде організовано наступного разу?

65



2.2. Місія, стратегічні цілі та цінності, стратегічна концепція 

Як вже зазначалося стратегія повинна забезпечити чітке відчуття
напряму – на основі аналізу альтернативних варіантів та їх наслідків.
Визначення стратегічного напряму або бажаного шляху вперед буде часто
пов'язано із баченням, а також з метою, короткостроковими,
середньостроковими і довгостроковими цілями, які забезпечують узгоджену і
послідовну основу для координації діяльності організації: 

•   бачення – це формулювання прагнень, що описує бажане майбутнє; 
• мета – це результати, необхідні для забезпечення бажаного

майбутнього; 
•   цілі – це те, чого необхідно досягти для реалізації зазначеної вище

мети.
Перш ніж встановлювати довгостроковий напрямок стратегічного

розвитку організації, керівництво має чітко усвідомлювати, що є основною
діяльністю організації, які його конкурентні переваги та роль на державному
рівні. 

Наступним кроком є вирішення, яким організація бачить себе у
майбутньому. Для цього необхідно сформулювати стратегічну концепцію, яка
описує стан організації у майбутньому. Стратегічна концепція повинна
стисло передати стратегічний напрямок розвитку організації. Це має бути
джерелом натхнення для організації. Часто стратегічні концепції
формулюють занадто абстрактно, не конкретизуючи статус у майбутньому. 

Наприклад, у бізнесі стратегічна концепція підприємства «Стати
лідером на ринку» не дає загального розуміння того, що значить «стати
лідером». Зокрема, характеристику «бути лідером» можна сформулювати в
термінах частки ринку, у термінах прибутку, який буде отриманий, або у
термінах якості продуктів (послуг). Важливо забезпечити, щоб стратегічна
концепція не була абстрактною декларацією, а була якомога конкретнішою. 

При формулюванні місії та стратегічної концепції не варто вживати
вузькопрофесійні вирази, які можуть бути по-різному сприйняті
суспільством. Визначення повинні бути простими і зрозумілими. 

Після визначення місії та стратегічної концепції організації, важливо
визначити цінності, які вестимуть організацію до її власного бачення.
Цінності – це характерні особливості представників організації, стандартні
норми прийнятної поведінки та принципи, яких повинні дотримуватися усі
працівники (керівництво має слугувати взірцем), а також процес прийняття
рішень стосовно довгострокових цілей організації. 

Місія, цінності та стратегічна концепція організації мають бути чітко
сформульовані в остаточному документі Правління. Стратегія організації
повинна бути опублікована як на внутрішніх ресурсах, так і на зовнішніх
(внутрішня і зовнішня комунікаційна стратегія організації). 
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 Формулювання стратегічної концепції організації дозволяє визначити
його стратегічні напрямки, тобто напрямки розвитку, які приведуть до
реалізації стратегічної концепції. 

Стратегічні напрямки включають у себе стратегічні цілі організації,
тобто зобов'язання з визначеним граничним строком їх виконання, а також
вимірювані показники оцінки прогресу та результату. 

Стратегічні цілі – це пріоритети, на досягненні яких організація має
намір працювати у довгостроковій перспективі (наприклад, протягом 5-10
років). Стратегічні цілі рекомендовано щороку переглядати, з метою їх
уточнення та актуалізації, враховуючи зміни внутрішніх або зовнішніх
чинників. Стратегічні цілі повинні відповідати місії організації, його
стратегічній концепції, цінностям та стратегічним напрямкам, які визначені з
урахуванням сильних та слабких сторін, її можливостей та потенційних
загроз. 

Стратегічні цілі покликані заохочувати організації до інституційного
розвитку та удосконалення, відповідно, вони повинні бути амбітними і
мотивованими. 

Стратегічний план діяльності можна розробити на основі 3-10
довгострокових стратегічних цілей, запланованих до виконання у майбутні 5-
10 років. 

Залежно від типу організації, може бути доцільним встановлення
більшої кількості цілей або вибір тривалішого або коротшого періоду часу
для досягнення цілей. Загалом, на етапі постановки стратегічних цілей має
бути чітко визначений індикатор (показник) вимірювання результату, за
значенням якого у майбутньому можна буде об'єктивно оцінювати прогрес.
Визначаючи точну оцінку цільових значень такого індикатора, слід врахувати
наступне: 

- діяльність організації у минулому; 
- аналогічні результати внутрішнього та зарубіжного досвіду;
- результати аналізу внутрішніх та зовнішніх чинників; 
- вплив запланованих проектів. 
 
Іноді для досягнення значень деяких індикаторів потрібен досить

тривалий проміжок часу, але важливо, щоб цілі організації залишалися
амбітними. З іншого боку, рекомендовано співставлення наявних ресурсів з
цілями, для забезпечення ефективності моніторингу та контролю, щоб
граничні витрати, необхідні для досягнення певного індикатора, не
перевищували наявних ресурсів або запланованих вигод. 

Нефінансові цілі організації повинні бути спрямовані на підвищення
якості та ефективності роботи. Їх можна встановити, спираючись на
стандарти якості в інших країнах. Важливо зафіксувати чіткі критерії
досягнення цих цілей. Для кожного виду діяльності повинні бути встановлені
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окремі індикатори, адже тоді кожен вид діяльності можна буде кількісно
виміряти та оцінити ступінь досягнення цілі. 

Формулювання пакету стратегічних цілей є одним із найважливіших
етапів стратегічного планування, оскільки воно впливає на постановку
довгострокових та річних цілей, а також на визначення осіб, відповідальних
за їх виконання. 
 

  Остаточний стратегічний документ повинен містити стратегічні цілі та
показники. Рекомендовано описувати кожну ціль організації, оскільки це є
внеском до стратегічного напрямку. Також необхідно стисло окреслити
потенційні ризики та чинники, які можуть суттєво вплинути на діяльність
організації. 

  Після формулювання стратегічних цілей, слід сформулювати
стратегічні завдання, які дозволять організації досягти поставлених цілей.
Визначаючи такі завдання, важливо зберегти тісний взаємозв'язок між
стратегічними цілями та завданнями. З метою уникнення однобічного
підходу при формулюванні завдань (врахування не тільки фінансових
аспектів, а й впливу на зв’язки із зацікавленими сторонами, організаційні
аспекти, аспекти сталого розвитку тощо), пропонується використовувати
збалансовану модель системи показників. Завдяки використанню цієї моделі
організація буде фокусуватися на всебічному і послідовному розвитку.

Опис збалансованої моделі системи показників
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Збільшення цінності організації 
Завдання покликані збільшити цінність організації
(якість надання послуг, ефективність здійснення повноважень, 
віддача капіталу, віддача активів, прибуток, 
рентабельність, грошові потоки). 

Підвищення операційної ефективності 
Завдання спрямовані на вдосконалення внутрішніх 
операційних процесів, важливих для ефективного 
розвитку діяльності та поліпшення фінансових результатів. 
Завдання цієї групи є ефективне управління, 
реалізація проєктів організації, впровадження та інновацій.

Забезпечення операційної стабільності  
Завдання спрямовані на розвиток організації і вдосконалення 
кадрових ресурсів (компетенція, кваліфікація, мотивація, 
залучення та утримання талановитих працівників).

У запропонованій збалансованій моделі системи показників
розглядається чотири основні сфери: фінансові результати, внутрішні
процеси, клієнти та реалізація проєктів. 

Керівництво та працівники організації повинні виконувати не лише
фінансові, а й нефінансові завдання. Крім того, організації повинні
виконувати завдання інвестиційного характеру, наприклад, реалізація
проєкту. Такі завдання спрямовані на довготривалий розвиток організації. Це
можуть бути національні стратегічні інвестиційні проєкти, розробка нових
продуктів та впровадження нових систем, а також інші проєкти, спрямовані
на збільшення вартості підприємства у майбутньому. Стільки ж уваги
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потрібно приділяти й трьом іншим сферам, особливо поліпшенню
операційної ефективності організації. 

На підставі збалансованої моделі системи показників має бути
розглянута кожна із вищевказаних сфер і для кожного завдання мають бути
визначені індикатори результативності. Це забезпечить спрямованість
організації на досягнення довгострокових цілей та досягнення
короткострокових фінансових результатів.

Кожна стратегічна мета, залежно від її комплексності, може бути
розділена на 2-5 завдання. Загалом для всього періоду стратегічного
планування організації рекомендовано визначити не більше 10-15 завдань.
Для кожного завдання слід встановити конкретні індикатори результативності
та відповідні цільові значення. Загальна кількість стратегічних індикаторів не
повинна перевищувати 20-30. Водночас, кожне завдання повинно бути
реалістичним, тобто перш ніж встановлювати стратегічну мету, організація
має оцінити можливості і необхідні ресурси. Оскільки ресурси організації
обмежені, дуже важливо встановити пріоритетність при реалізації завдань,
обравши для першочергової реалізації найважливіші завдання – ті, які
додають найбільшу цінність для організації. 

Складовими частинами завдань є дії та ініціативи; тому наступним
кроком стратегічного планування є оцінка конкретних заходів для досягнення
цілей. На виконання цілей може передбачатися одна або декілька ініціатив.
Плануючи такі ініціативи, організація має оцінити та виділити необхідні
кадрові, фінансові та організаційні ресурси для їх реалізації. Слід зазначити,
що правильна пріоритезація є вкрай важливою, оскільки організації мають
обмежені ресурси. 

Рішення про залучення певних працівників до виконання тієї чи іншої
ініціативи приймається з урахуванням графіку реалізації дій/ініціатив. У
графіку мають бути вказані кінцева мета, проміжні етапи, а також їх
результати.
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 2.3. Ресурсне забезпечення реалізації процесів планування 

Я к ми могли бачити питання наявних ресурсів супроводжує процес
стратегічного планування на всіх етапах. Тому, аудит ресурсів повинен бути
проведений для того, щоб визначити кількість та якість наявних в організації
ресурсів, які будуть залучені до впровадження нової стратегії. Аудит часто
може бути виконаний зовнішніми експертами, працівниками департаменту
стратегії. Аналіз конкретного департаменту (функції) можна доручити
працівникові, який безпосередньо не пов'язаний з нею.

Основні сфери оцінювання включають: 
• наявність та джерела фінансування; 
• вміння: організаційні, лідерства, технічної експертизи; 
• наявність фізичних ресурсів, наприклад, будівлі, офіси тощо; 
• IT можливості; 
• людський потенціал. 

Існують певні нематеріальні організаційні активи, які потрібно оцінити:
• добра воля; 
• бренд; 
• контакти; 
• імідж тощо. 

Аудит повинен бути комплексним, але має концентруватись на
визначенні ресурсів, які є критичними для організаційної спроможності.
Також корисним може бути історичний аналіз, погляд на розподіл ресурсів
всередині організації у порівнянні з попередніми роками. Це допоможе
встановити будь-які значні зміни та відповідні тенденції, які б в інший спосіб
не були очевидними. Бенчмаркінг до інших подібних організацій як в
середині країни, так і в інших країнах, також може надати допомогу у
представленні організації в перспективі.  Нарешті, корисним може бути
проведення аналізу наскільки збалансованими є ресурси в організації в
цілому. 

Трьома ключовими аспектами для аналізу балансу ресурсів є: 
• міра, до якої різні види діяльності та ресурси організації доповнюють

один одного; 
• рівень балансу людей в рамках організації з точки зору

індивідуальних вмінь та типів особистостей;  
• чи рівень гнучкості ресурсів організації відповідає рівню непевності

середовища та рівню ризику, який ймовірно візьме на себе організація. 
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При визначенні сценарію діяльності організації, стратегічних
напрямків та цілей на основі аналізу чинників, рекомендовано також оцінити
необхідні фінансові та організаційні ресурси підприємства. Іноді існує така
ситуація, коли організації не планують належним чином і не виділяють на
реалізацію стратегічного плану необхідні ресурси, що на кінцевому етапі
призводить до негативних результатів. Тому планування ресурсів повинно
означати визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть використані
для реалізації стратегії.

Планування ресурсів передбачає здійснення таких етапів:
1. Загальна оцінка потреби у ресурсах та їх розподіл у часі;
2. Складання таблиці потреб у ресурсах щодо виконання кожного

завдання стратегії;
3. Складання таблиці наявних ресурсів;
4. Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або

надлишків;
5. Визначення джерел отримання ресурсів;
6. Врахування факторів, які впливають на забезпеченість стратегії

ресурсами.
За необхідності використання прийомів планування в умовах

обмежених ресурсів (якщо ресурс лімітований або його неможливо
збільшити, необхідно подовжити тривалість роботи, поки цей ресурс стане
доступним) або обмеженого часу (застосовують коли неможливо подовжити
термін виконання проекту, потрібно поновлювати нестачу ресурсів за рахунок
додаткового їх придбання):

7. Перепланування календарного плану;
8. Контроль і побудова нових ресурсних планів.
При цьому обмеженість ресурсів може спонукати шукати рішення та

планувати найефективніший спосіб їх використання, прагнучи створити
найбільшу цінність, а також визначити пріоритетність запланованих заходів.

Для того, щоб забезпечити виконання проєкту необхідно визначити
джерела фінансування проєкту. Фінансування проєкту класифікується за
різними ознаками:

1. За походженням: внутрішнє та зовнішнє фінансування;
2. За юридичним статусом: власне та позикове фінансування;
3. За тривалістю надання капіталу: безстрокове, довгострокове (більше

5 років), середньострокове (від 1 до 5 років), короткострокове (до 1 року).

Процес фінансування проєкту передбачає такі етапи:
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1. Попереднє вивчення життєздатності проєкту, яке передбачає
визначення доцільності фінансування, а саме чи буде отриманий позитивний
ефект;

2. Розробка плану його реалізації. На цьому етапі визначають всі
показники та ризики, прогнозують вплив на проєкт внутрішніх та зовнішніх
чинників;

3. Розробка схеми фінансування проєкту;
4. Контроль за виконанням плану фінансування та його умовами, як

правило, по таких аспектах, як фактичні витрати, потік грошових коштів,
фінансовий стан, звітність, управління фінансами.

 
Фінансування реалізації тих чи інших заходів як правило проходить на

контрактній основі, яка використовується як для залучення окремих
спеціалістів, різних підрядних і субпідрядних організацій і фірм для
виконання робіт та послуг, так і для закупок і поставок необхідного
обладнання і матеріально-технічних ресурсів.

Функції управління контрактами й забезпечення проєкту ресурсами
включають процеси вибору стратегії контрактної діяльності; визначення
складу, номенклатури і строків залучених по контракту суб’єктів; підготовку
контрактних пропозицій; вибір контрагентів і постачальників шляхом торгів,
конкурсів, тендерів та інше; підготовку документації; підписання контрактів,
контроль за ходом їх виконання, закриття і розрахунки по завершених
контрактах.

Планування контрактів включає два основних процеси:
1. Визначення того, які ресурси та послуги необхідні в проєкті;
2. Підготовка умов (документування вимог до ресурсів та послуг і

визначення потенційних постачальників).
Планування контрактів — це процес визначення того, як потреби

проєкту можуть бути найкращим чином задоволені шляхом придбання
ресурсів чи послуг у зовнішніх організацій.

При цьому розглядаються наступні питання:
чи купувати продукти та послуги?
як це зробити?
що саме придбати?
скільки придбати?
коли придбати?
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2.4. Корисні посилання

1. Стратегічне планування. Навчальний посібник/О.Берданова,
В.Вакуленко, В.Тертичка. Л.: ЗУКЦ, 2008 – 138 ст. 

2. Як розробляти життєздатну стратегію. Липень 2004 р.:  посібник /
Стратегічний підрозділ Прем’єр-міністра Великої Британії;  перекладено
українською за ініціативи Фундації ПАУСІ, – 196 ст. 
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4. Тертичка В. В. Стратегічне управління: навч. посіб. / В. В.
Тертичка. – К.: “К.І.С”, 2015. – 171 с.; Стратегічне управління : підручник /
Валерій Тертичка. – Київ : “К.І.С.”, 2017. – 932 с. – Режим доступу:
https://www.  ipas.  org.  ua/.

5. Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів
підприємствами державного сектору/Міністерство розвитку економіки,
т о р г і в л і т а с і л ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а У к р а ї н и
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Модуль 3. Підходи до проведення аналізу 

3.1. Підготовка SWOT-аналізу

SWOT-аналіз (Strengths – сильні сторони, Weaknesses – слабкі сторони,
Opportunities – можливості, Threats – загрози) – це процес встановлення
зв’язків між найхарактернішими для установи можливостями, загрозами,
сильними (переваги) та слабкими (недоліки) сторонами. SWOT-аналіз дає
основу для оцінки ефективних сторін діяльності і можливостей коректування
її слабких сторін, тобто визначає як зовнішні, так і внутрішні фактори. 

SWOT-аналіз — це своєрідний інструмент; він не містить остаточної
інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати
процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних
думок та оцінок. Він може використовуватися або як інструмент для
загального аналізу, або для того, щоб подивитися, як установа може вирішити
певну проблему чи виклик.

Найважливіше завдання SWOT-аналізу — допомогти організації
побачити та оцінити всі чинники, що впливають на прийняття рішень, а
також визначити можливості розвитку. Для здійснення SWOT-аналізу
необхідне відповідне інформаційне забезпечення, яке повинно включати: 

базу даних; 
методи та моделі, необхідні для SWOT-аналізу; 
набір організаційних і методичних прийомів, необхідних для підвищення

надійності інформаційного забезпечення.
Методика SWOT-аналізу ґрунтується на підході, який дає змогу вивчати

зовнішнє і внутрішнє середовище установи разом. За допомогою цієї
методики можна встановити взаємозв’язки між сильними та слабкими
сторонами, які властиві установі, а також зовнішніми загрозами і
можливостями. Спершу виявляють сильні і слабкі сторони, а також загрози та
можливості, після цього встановлюють взаємозв’язки між ними.

Метод використовує 4 ключові елементи: сильні та слабкі сторони,
можливості та загрози. Задля зручності їх зображують схематично у вигляді
матриці з 4-х стовпців та у вигляді таблиці. 
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Матриця SWOT-аналізу 

Модель SWOT-аналізу 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ 1. Як скористатися 
можливостями?

2. За рахунок чого можна 
зменшити загрози?

СЛАБКІ СТОРОНИ 3. Що може зашкодити 
скористатися можливостями?

4. Якими є найбільші загрози 
для установи?

Таблиця SWOT-аналізу

Результати аналізу, узагальнені у моделі SWOT-аналізу – це основа для
визначення сценарію діяльності організації, стратегічних напрямків та цілей.
Ці результати аналізу слід також брати до уваги, розробляючи план дій та
встановлюючи короткострокові та середньострокові цілі діяльності.
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СИЛЬНІ СТОРОНИ

потенційні внутрішні переваги

СЛАБКІ СТОРОНИ

потенційні внутрішні недоліки

МОЖЛИВОСТІ

потенційні зовнішні
можливості

ЗАГРОЗИ

потенційні зовнішні загрози

SWOT
АНАЛІЗ



Взаємозв'язок між результатами аналізу та стратегічними
напрямками та довгостроковими цілями  

Стратегічні цілі організації повинні бути спрямовані на повне
використання її можливостей та сильних сторін. Водночас, організації
повинні чітко усвідомлювати свої слабкі сторони. Їх усунення або
максимальна нейтралізація має важливе значення для подальшого розвитку
та підвищення ефективності діяльності. Важливо також розглядати можливі
загрози та бути готовими діяти у разі їх настання. 

Результати SWOT-аналізу так само як і  прогноз ризику та потенційного
впливу змін середовища на діяльність організації та продуктивність його
діяльності повинні бути включені до остаточного стратегічного документу.
Важливо щоб в остаточному стратегічному документі була представлена
критична оцінка чинників середовища. Крім того, слід зазначити, що цей
аналіз має враховувати динамічні зміни. Тому у стратегічному документі
доцільно представити також і інформацію про діяльність організації в
минулому (за період не менше ніж останні 3-5 років). 
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Для використання SWOT-аналіз з початку визначте зовнішні фактори,
які впливають на організацію або стратегію використовуючи такі інструменти
та методи як PESTLE або ринковий аналіз (який включає 5 сил). Здійсніть
такий самий процес з точки зору внутрішніх ресурсів та компетенцій,
використовуючи такий інструмент як організаційний аналіз. Використовуйте
для SWOT-аналізу матрицю, подану нижче, для відображення результатів.  

Внутрішні Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Зовнішні Можливості Загрози
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Сформулюйте перелік конкретних питань, які мають відношення до
існуючої проблеми під відповідним заголовком в таблиці. Найкраще перелік
обмежити 10 пунктами або меншою кількістю для кожного заголовку та
уникати надмірних узагальнень. Використовуйте підтвердження для надання
відповіді на наступні, або подібні, запитання: 

Сильні сторони (переваги):
• Якими є наші переваги? 
• Що ефективно працює в стратегії/ політиці/ послугах/ секторі?  
• Що інші люди розуміють як їх/наші сильні сторони? 

Слабкі сторони (недоліки):  
• Що повинно бути удосконалено?  
• Що не працює в стратегії/ політиці/ послугах/ секторі? 
• Що інші люди розглядають як недоліки?  
• Чого потрібно уникати? 
• Чи існують інші подібні послуги, стратегії, політики, які є більш

ефективними? 

Можливості: 
• Де існують хороші можливості? 
• Які цікаві тенденції, про які ви поінформовані?  
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Корисні можливості можуть випливати з таких речей як зміни в
технологіях та ринках в широкому та вузькому масштабах, змін в соціальній
структурі, демографії населення, в стилі життя та місцеві події. 

Загрози:  
• Якими є перешкоди для покращання ефективності / надання послуг

тощо? 
• Чи існують необхідні технічні умови для зміни послуг / стратегії

/політики? 
• Чи знаходиться стратегія /політика/ послуги/ сектор під тиском в

результаті зміни обставин, попиту/ очікувань? Чи зміна технології загрожує
вашій позиції?  

Цей аналіз повинен надати деякі корисні відомості, які допоможуть
забезпечити, щоб стратегія виграла від визначених сильних сторін та
мінімізувала або усунула слабкі сторони; скористалась можливостями та
уникала або зменшувала загрози.  

 

Як приклад можна навести розроблений у Великій Британії проєкт
«Зловживання алкоголем». Команда провела SWOT-аналіз після попередніх
дослідження та обговорень з ключовими зацікавленими сторонами з метою: 

• узагальнення оцінки сильних сторін, слабких сторін, можливостей та
загроз в межах алкогольної промисловості Великої Британії; 

• надання легкодоступної основи для визначення відповідних
комерційних питань, які впливають на алкогольну промисловість;  

• визначення картини загальних сил, які приводять в рух алкогольну
промисловість Великої Британії; 

• «Кристалізації» ключових тенденцій, проблем та міркувань.

Внутрішні Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)
1. Сильна пізнавальність брендів,
потужні міжнародні бренди. 
2 . Транснаціональні компані ї
розвинули продукцію великих
обсягів, що є прибутковим.  
3. Бренди напоїв є гнучкими та
можуть бути пристосовані до смаків,
що змінюються.  
4. Велике розмаїття громадського
харчування та місць відпочинку з
барами відкрили нові ринки для
напоїв. 
5.Продуктові магазини з багатьма

1. Подібні монополії або дуополії
існують в інших сегментах,
створюючи високі бар’єри для
входження на ринок. 
2. Великі роздрібні торговці, які
м а ю т ь б а г а т о в і д д і л е н ь ,
з б і л ь ш у ю т ь к у п і в е л ь н у
спроможність людей. 
3. Ціна виробництва є відносно
низькою, що призводить до
підробки продукції.  
4.Ескпорт традиційно британських
продуктів є слабким.  
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в і д д і л е н н я м и м ож у т ь н а д ат и
алкогольній продукції більше місця
для розміщення, ніж в супермаркети.

5. Тиск алкогольної залежності
тощо.

Зовнішні Можливості Загрози
1. Споживання певних напоїв в
Британії все ще нижче, ніж в інших
к р а ї н а х , щ о д о з в о л я є й о г о
збільшення на душу населення. 
2. Бажання «молодих» споживачів
нових алкогольних продуктів надає
м о ж л и в і с т ь д л я п о д а л ь ш и х
інновацій.  
3 . П о д а л ь ш а д е р е г у л я ц і я
законодавства в сфері ліцензування
з б і л ь ш и т ь м о ж л и в о с т і д л я
розповсюдження напоїв в закладах
громадського харчування.

1. Оскільки ціни виробництва є
низькими, а кошти реклами –
в и с о к и м и , б р е н д и н а п о ї в
знаходяться під загрозою власних
марочних товарів та інших
брендів.  
2. Слабоалкогольні напої різко
знижають продажі пива та сидру.
3. Газована солодка вода знижує
продаж мінеральної води.
4 . Ко н т р а б а н д а т а л е г а л ь н і
продукти, перевезені через кордон,
с т а н о в л я т ь з а г р о з у д л я
рентабельності.  
5. Невеликі компанії постійно
стикаються з загрозами, що їх
входження на ринок може бути
з а т ь м а р е н е б ю д ж е т а м и
міжнародних компаній.  
6. Злиття компаній буде жорстко
в і д с л і д ко ву в ат и с ь Ур я д ом ,
о ск ільки с ектор продовжує
консолідовуватись.

Або SWOT-аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, які мають
значення для виконання стратегічних пріоритетів Апарату Парламенту
Республіки Молдова.

Внутрішні Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)
1. Апарат Парламенту має значну
кількість професійних працівників з
досвідом роботи. 2. Апарат Парламенту
встановив відносини співпраці з
Секретаріатами/Апаратами Парламентів
інших країн.
3. Парламент має незалежний бюджет.
4. Можливості для обміну досвідом з
іншими Парламентами Європи.
5. В Апараті працюють співробітники з
післядипломною освітою - магістра та
доктора наук.
6. Нинішнє керівництво Апарату
П а р л а м е н т у є в і д к р и т и м д л я
професійного розвитку працівників.

1. Положення про Апарат Парламенту
не розроблений і не затверджений.
Положення про управління та відділи,
посадові інструкції працівників
Апарату не розроблені.
2. Недостатній потенціал (людські
ресурси) для оцінки впливу законів.
3. Голова Парламенту керує Апаратом
Парламенту, підписує індивідуальні
т р уд о в і д о го в о р и з д е я к и м и
категоріями працівників.
4 . У с ф е р а х г а р м о н і з а ц і ї
з а ко н од а вс т ва , с т ат и с т и ки т а
економіки працюють недостатньо
кваліфіковані працівники.
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5. Консультанти комітетів фактично
не включені до Апарату Парламенту.
Це створює ризик політичного впливу
на персонал.
6. Не існує політики та практики
управління, підвищення кваліфікації
та оцінки людських ресурсів.
7. Немає рівномірного розподілу часу
та людських ресурсів у штаті
парламентських комітетів.
8. Функція парламентського нагляду
н е д о с т а т н ь о п і д к р і п л ю є т ь с я
розподілом фінансових, людських та
часових ресурсів в Апараті.
9. Слабка внутрішня комунікація між
різними підрозділами в Апараті та
між Апаратом і парламентськими
к о м і т е т а м и т а ї х н і м и
співробітниками.
10. Брак робочого простору та
необхідних технічних засобів.
11. Нерозвиненість управління
інформаційною системою.
12. Низька заробітна плата, що
негативно впливає на мотивацію і
набір висококваліфікованих кадрів.
1 3 . З н ач н а ч а с т и н а б юд ж е т у
П а р л а м е н т у в и т р ач а є т ь с я н а
транспортні послуги та утримання
автопарку Парламенту.
14. Відсутність (секретарської)
п і д т р и м к и п е р с о н а л у д л я
спеціалізованих та дослідницьких
комісій.
15. Окремі депутати не мають
особистих помічників.
16. Недостатня співпраця між
У р я д о м , П а р л а м е н т о м т а
центральними органами виконавчої
влади.

Зовнішні Можливості Загрози
1. Відреставрована будівля забезпечить
належні умови праці для працівників
Апарату.
2. Розвиток сучасної системи управління
інформацією дозволить оптимізувати
процес прийняття рішень у Парламенті.
3 . С х и л ь н і с т ь т а в і д к р и т і с т ь
громадянського суспільства до прозорого
діалогу та співпраці.
4. Наявність технічної підтримки від
Парламентів європейських країн та
міжнародних організацій.
5. Затвердження законодавчого акту про

1. Законодавчий акт щодо статусу
державних службовців, які працюють
в Парламенті не буде прийнятий.
2. Неможливість консолідувати
бюджет Парламенту через економічну
кризу.
3. Політична нестабільність.
4. Можливість зміни штату після
виборів.
5. Відсутність політичної волі для
виконання запланованих заходів.
6. Нова організаційна структура не
буде затверджена та впроваджена.
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статус державних службовців, які
працюють в Парламенті.
6. Поліпшення співпраці з Урядом та
центральними органами виконавчої
влади.

  
 Переваги SWOT-аналізу:
• Ефективний інструмент для узагальнення та об’єднання результатів

попередніх досліджень; 
• Може використовуватися як основа для «швидкого та грубого»

мозкового штурму ситуації.  

Недоліки SWOT-аналізу:
• Визначення факторів як можливостей або загроз є не завжди чітким;

вибір стратегічного напряму може впливати на те, чи зовнішні фактори
будуть загрозами чи можливостями. Розмежування стратегічного аналізу від
стратегічного вибору часом є досить штучним;

• SWOT-аналіз інколи більше використовується для мозкового штурму
ідей на початку аналізу, ніж інструментом узагальнення результатів аналізу.
Використання інструменту в такий спосіб може бути дещо суб’єктивним,
тому на нього не потрібно сильно покладатись, оскільки двоє людей або
група людей рідно приходять до однакових результатів SWOT-аналізу. Якщо
SWOT-аналіз використовується в зазначений спосіб, його результати повинні
бути переглянуті при подальшому аналізі;

• Беручи до уваги, що модель SWOT-аналізу допомагає підсумувати
зовнішні можливості та загрози, можливості та загрози можуть також бути
внутрішніми.
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3.2. Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників 

SWOT-аналіз може бути ефективним способом для узагальнення
взаємозв’язків між навколишніми впливами та ключовими компетенціями, а
тому для визначення порядку денного для розробки нових стратегій. Його
можна розглядати як оцінку внутрішніх сильних та слабких сторін організації
або стратегії, та зовнішніх можливостей та загроз організації або стратегії. 

Тому, SWOT-аналіз повинен бути тісно пов'язаний з аналізом
внутрішніх і зовнішніх чинників. Як вже зазначалося в моделі SWOT-аналізу
внутрішні чинники організації – це сильні і слабкі сторони, а зовнішні
чинники (які безпосередньо організація не може контролювати) – це
можливості та загрози. 

Аналіз внутрішніх чинників

До внутрішніх чинників належать сильні та слабкі сторони діяльності, і
саме з їхнього вивчення починають аналіз. Внутрішні чинники визначаються
ресурсами, які є у розпорядженні установи, а також процесами, на які
установа має безпосередній вплив.

Позиції установи оцінюють за такими критеріями:
- фінансові ресурси: джерела фінансування, можливості отримання
доходу, інвестиції;
- фізичні ресурси: обладнання, місцезнаходження, нерухомість;
- людські ресурси: співробітники, цільова аудиторія, волонтери;
- доступ до природних ресурсів, патенти, авторські права;
- внутрішні процеси: тренінги, мотиваційні програми для персоналу та
програми лояльності для представників громадськості, ієрархічна
структура відділів тощо.

Важливим аспектом аналізу є виявлення та оцінка функцій організації,
які створюють цінність для громадян України. Створення цінності – це
збільшення економічної, соціальної та іншої вигоди. Діяльність, яка не
сприяє збільшенню цінності, доцільно припинити. Решту функцій необхідно
реалізовувати з максимальною ефективністю. Рекомендовано шукати
альтернативні та інноваційні рішення щодо реалізації функції та
забезпечувати оптимальний розподіл ресурсів. Суть максимізації
ефективності полягає у пошуку конкурентних переваг у кожному аспекті
діяльності організації. 

Важливо зазначити, що навіть якщо більшість функціональних одиниць
(підрозділів) організації є ефективними, неефективність принаймні однієї
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ланки процесу, як правило, може призвести до негативного результату для
організації в цілому. Цей ефект називається ефектом вузького місця. 

Аналіз внутрішніх чинників є важливим як для організацій, що
працюють у конкурентному середовищі, так і для природних монополій або
органів влади. 

У випадку діяльності підприємств модель ланцюга створення доданої
вартості Портера допомагає керівництву підприємства проаналізувати
конкретні заходи, які можуть створювати вартість, підвищити ефективність та
забезпечити конкурентні переваги. Ланцюг створення доданої вартості
Портера – це організаційна модель функціонування підприємства, яка
включає в себе найбільш поширені бізнес-функції.

Модель Портера передбачає наступні категорії основних видів
діяльності: 

- Зовнішня логістика – відносини з постачальниками, організація
доставки та складування ресурсів; 

- Виробничі процеси – перетворення вхідних ресурсів на готову
продукцію; 

- Внутрішня логістика – монтаж, складування і реалізація готової
продукції; 

- Маркетинг та продажі – інформування клієнтів, виявлення попиту,
операції з клієнтами; 

- Обслуговування – зберігання продукції та збільшення її вартості після
продажу. 

Крім первинних видів діяльності підприємства виділяють наступні
допоміжні види діяльності: 

- інфраструктура – вибір та придбання вхідних ресурсів, запасів та
інших ресурсів; 

- управління персоналом – це комплекс заходів, пов'язаних з підбором
кадрів, прийомом на роботу, навчанням, розвитком, визначенням компенсацій
та (при необхідності) звільненням або скороченням персоналу; 

- розвиток технологій – це діяльність, яка стосується забезпечення
обладнанням, устаткуванням, програмним забезпеченням, процедур і
технічних знань, які застосовуються у процесі перетворення вхідних ресурсів
у готову продукцію; 

- матеріально-технічне забезпечення – процеси управління, планування,
фінансового забезпечення, обліку, правових, суспільних відносин, контролю
якості та інші процеси. 

Модель Портера та інші моделі можуть допомогти керівництву
організації охарактеризувати виконувані суб’єктом функції та призначити
відповідальних осіб. Після того, як встановлено роль і значення кожного виду
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діяльності, можна визначити сильні і слабкі сторони організації та/або
бізнесу. Види діяльності, які є критично важливими та ефективними,
необхідно посилювати. Надзвичайно важливі, але неефективні види
діяльності рекомендовано удосконалювати, а непотрібні види діяльності –
припиняти. 

Необхідно провести порівняльний аналіз вищевказаних видів
діяльності та їх ефективності як з аналогічними організаціями в середині
країни, так і з аналогічними іноземними організаціями. Таке порівняння
забезпечує об'єктивну оцінку ефективності поточної діяльності, дозволяє
визначити можливі шляхи підвищення ефективності та може допомогти
знайти слабкі та/або сильні сторони організації. 

Аналіз зовнішніх чинників

Тільки після того, як було досконально розглянуто та оцінено внутрішні
чинники, слід переходити до аналізу можливостей і загроз, що прямо чи
опосередковано впливають на ефективність діяльності організації.
Організація не здатна контролювати ці процеси, однак повинна їх знати та
враховувати.

До зовнішніх чинників належать:
- відносини з іншими заінтересованими сторонами;
- економічні тенденції;
- зовнішнє фінансування;
- політичні, екологічні, економічні обмеження та регуляції.

Визначивши усі чинники, буде значно простіше прийняти рішення:
посилити слабкі сторони установи завдяки наявним ресурсам чи відмовитися
від ризикованого напрямку розвитку, зменшивши потенційні зовнішні
загрози. Загалом стратегії мають бути сфокусовані на акумуляції сил та
використанні можливостей, що дозволить уникнути чи подолати загрози. 

Конкурентні переваги оцінюються не лише з позицій самої організації
– при проведенні аналізу слід враховувати також і те, як організацію
оцінюють інші учасники відповідних відносин: споживачі, постачальники,
інші організації. 

Такі учасники ринку добре визначені в моделі п’яти сил Портера. Дана
модель часто використовується для оцінки конкуренції та формулювання
стратегії розвитку бізнесу. 

86



- Переговорна позиція постачальників – це спроможність
постачальників піднімати ціни. Чи є у організації широкий вибір та чи може
вона легко замінити своїх постачальників? 

- Переговорна позиція покупців – це спроможність покупців
зменшувати ціни. Чи є у організації достатня кількість покупців, чи можуть
вони легко замінити свого постачальника послуг/продукції? 

- Конкуренція у галузі – найважливіше – кількість та потужність
конкурентів організації, а також привабливість їхньої продукції. Чи віддадуть
постачальники та покупці перевагу радше їм? 

- Товари-замінники – чи є продукт організації унікальним, чи його
можна з легкістю замінити на інші продукти? 

- Потенційні конкуренти – чи є входження до ринку обмеженим, чи
захищені технології організації? 

Важливо, щоб організація оцінювала не лише поточну ситуацію, а й
можливі тенденції. В процесі аналізу слід визначити місце організації на
ринку чи у системі суспільних взаємовідносин, а також зміни, які можуть
відбутися: тенденції розвитку, тренди учасників ринку тощо. Це дозволяє
визначити можливості та потенційні загрози для розвитку організації. 

 
На підставі аналізу зовнішніх чинників керівництво організації

повинно оцінити фактори впливу на організацію або сферу, у якій вона
працює. Макроекономічні та галузеві зовнішні чинники рекомендовано
згрупувати за PESTEL моделлю: політичні, економічні, соціальні,
технологічні, екологічні та правові чинники. Визначивши найважливіші
зміни, що відбуваються на момент аналізу або можуть відбутися у

87



майбутньому, керівництво може оцінити їх можливий вплив на діяльність
організації. 

 

 
Опис зовнішніх чинників PESTEL моделі 

Описана вище PESTEL модель не дає відповіді на конкретні питання, а
допомагає оцінити середовище, у якому діє організація у стратегічному і
структурованому аспектах, та зосередитися на найважливіших чинниках.
Проте наведений перелік не є вичерпним, адже особливості кожної
організації і його сфери діяльності можуть вимагати визначення та аналізу
додаткових чинників. При цьому слід оцінювати не лише поточну ситуацію, а
й минулу динаміку та можливі зміни зовнішніх чинників у майбутньому.

У процесі аналізу зовнішніх чинників важливо розробити декілька
сценаріїв. Їх оцінка особливо важлива для організацій, діяльність яких
значною мірою залежить від неконтрольованих зовнішніх чинників, особливо
політичних та економічних. 

Аналіз сценаріїв дозволяє враховувати потенційний вплив від змін
зовнішніх чинників, дозволяє підготувати діяльність організації до можливих
змін та зміцнити свої позиції на ринку.
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3.3. Моніторинг, оцінка та звітність, орієнтовані на результат

Моніторинг і оцінювання стратегії – процедури, які необхідно
застосовувати на кожному рівні організації. Перевірка й оцінювання стратегії
мають концентруватися навколо трьох ключових сфер: 

1) оцінювання доцільності поставлених цілей; 
2) оцінювання доцільності планів, складених для досягнення цілей; 
3) оцінювання результатів, досягнутих на момент проведення

обстеження. 
Коли б не проводилося оцінювання стратегії, важливо брати до уваги

умови, у яких існує організація. Саме цей контекст має визначати спосіб
проведення оцінювання діяльності організації. Акцент при цьому має бути
зроблений на запобігання конфлікту між тими, хто розробляє стратегію, і
тими, хто її реалізує. 

Моніторинг і оцінювання сприяють відкритості та звітності.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. monitoring) – це систематичне
відстеження з ретельним вивченням усього процесу втілення  – від
формального ухвалення стратегічного плану до безпосередньої участі в
наданні послуг об’єктом стратегічного планування. 

Моніторинг слід розглядати як стеження за яким-небудь процесом з
метою виявлення його відповідності бажаному результату або тенденцій
розвитку. 

Методологічно моніторинг – це проведення низки однотипних замірів,
при цьому основна інформація полягає навіть не в самих значеннях
результатів, а в їх зміні, динаміці від одного заміру до іншого. 

Моніторинг є: 
• динамічний; 
• конкурентний; 
• порівняльний; 
• комплексний; 
• інформаційний; 
• базовий (фоновий); 
• проблемний. 

Моніторинг розглядається як: 
• етап циклу суспільної (державної) політики (public policy) – курс дій

(або утримання від дій – бездій), обраний органами влади для розв’язання
певної суспільної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем; 
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• необхідний компонент стратегічного управління/планування –
систематичний процес, за допомогою якого держава (або приватний сектор),
організація, галузь, сфера, громада прогнозує та планує свою діяльність на
майбутнє; 

• окрема програма, наприклад, Державна цільова програма, як комплекс
взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або
адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням
коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання,
складом виконавців, ресурсним забезпеченням; 

• окремий проєкт, послуга, що надаються в результаті реалізації цього
проекту. 

Процес моніторингу

Визначення необхідної системи моніторингу загалом означає пошук
відповідей на такі запитання: 

1) хто має здійснювати моніторинг? 
2) що необхідно моніторити? 
3) коли й де має відбуватися процес моніторингу? 

До основних завдань моніторингу належать: 
• навчання; 
• звітність. 

Залучення стейкхолдерів і діалог необхідні для ширшого навчання. Для
звітності потрібна незалежна стороння оцінка. 

Моніторинг впровадження політики, програми, послуги –
налагодження достатнього рівня звітності для забезпечення реалізації
політики, програми, послуги.  

Оцінювання, у свою чергу, забезпечує належний рівень відкритості та
звітності, необхідних для досягнення очікуваних результатів. Моніторинг
виконання завдань і досягнення стратегічних цілей є обов’язковим елементом
діяльності команди зі стратегічного управління. За допомогою стратегічного
управління звітність “вбудовується” у процес цього планування. Важливим є
з’ясування середовища здійснення моніторингу, оскільки будь-яка політика,
програма чи послуга реалізується в умовах взаємовпливу відповідних
компонентів середовища. Універсальність моніторингу як інструменту, що
застосовується в різних сферах суспільства, виявляється в його
функціональній розмаїтності. Розглянемо найважливіші його функції. 
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Характеристика функцій моніторингу

Наведені функції моніторингу є своєрідними напрямами його
застосування для вирішення стратегічних завдань. Під діагностикою
розуміються алгоритмізовані, оперативні, рутинні й надійні джерела
отримання інформації про стан об’єкта, що не є принципово новим.
Діагностичні завдання моніторингу наведені нижче:
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До найважливіших аналітичних завдань моніторингу належать: 
• аналіз структурних характеристик об’єкта моніторингу (соціально-

демографічних, професійно-кваліфікаційних, освітніх тощо) з метою
виявлення основних тенденцій його розвитку; 

• аналіз основних напрямів, форм, проблем життєдіяльності організації;
• аналіз дієвості й ефективності об’єкта в цілому й діяльності окремих

його інституцій. 

Етапи організації системи моніторингу наведено в таблиці, що
наводиться нижче:
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Моніторинг процесу стратегічного управління проводиться відповідно
до графіка: щоквартально або щомісячно з розлогим моніторингом раз на
півроку. 

Для успішного стратегічного управління важливо пам’ятати, що дані
зовнішнього моніторингу (на кінець бюджетного року) мають пріоритет над
даними внутрішнього моніторингу. Під час проведення моніторингу доцільно
спиратися на документ “Цілі розвитку тисячоліття” (ЦРТ), міжнародні
індекси та рейтинги, індекси розвитку регіонів за класифікацією ООН, а
також на національні стратегічні документи.

Класифікація та визначення показників (індикаторів)
Показники (індикатори) – це засоби, за допомогою яких здійснюється

моніторинг і визначається рівень прогресу щодо виконання окремих завдань,
досягнення очікуваних результатів (коротко- та середньотермінових) тощо.
Показники описують результати політики, програми, послуги в операційно
вимірюваних величинах, як-от кількість, якість, тип бенефіціарів, час, місце
тощо. Для потреб моніторингу застосовують різні типи показників
(індикаторів).
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Об’єктивно вимірювані показники (ОВП)
Необхідно описати цілі за допомогою вимірюваних понять, тим самим

створивши підґрунтя для оцінювання результатів виконаної діяльності. Таким
чином, буде очевидним, що певну умову/результат виконано/досягнуто або ж
ні. Для визначення показників для моніторингу необхідно визначити:

• якість; 
• цільову групу; 
• місце; 
• кількість; 
• час. 
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Порядок групування й визначення показників (індикаторів)
моніторингу

Починаючи роботу з визначення показників (індикаторів) моніторингу
варто пам’ятати, що визначальне значення для досягнення результату має
повнота показників на всіх рівнях реалізації. Конструкція критеріїв є
ієрархією зі зворотним зв’язком щодо заходів, завдань, напрямів
(пріоритетів), стратегічних цілей, а також заходів, завдань і цілей програм. 
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Зведена таблиця моніторингу – це детальне визначення очікуваних
результатів, для визначення досягнення/не досягнення яких запроваджується
моніторинг показників (індикаторів) кожного з очікуваних результатів,
джерел, методів і частоти збирання інформації та її аналізу, а також
відповідальних за збирання інформації та основних її користувачів. 

Підсумкову таблицю моніторингу слід будувати за прикладом, який
демонструє таблиця:

Моніторинг може мати самостійне значення, а може бути використаний
як складова оцінювання: 

• систематична оцінка операцій та/або результатів програми чи
політики порівняно з комплексом явних і неявних стандартів, з метою
вдосконалення програми чи політики (за К.Вайс); 

• максимально системне і неупереджене вивчення якої-небудь
діяльності, проєкту, програми, стратегії, політики, теми, сектору, сфери
діяльності, роботи організації тощо (за формою для оцінювання ООН). 

Оцінювання – це з’ясування реалій стратегічного управління та
його головних дійових осіб, критеріїв, процедур й інструментів виконання
завдань і досягнення стратегічних цілей. Оцінювання досить часто
здійснюється на підставі зіставлення “того, що справді відбулося, з тим,
що б сталося, якби стратегічний план, політику чи програму ніколи не
було реалізовано”.

 
Оцінювання проводиться у двох площинах: 
1) негативного впливу стратегічного плану, політики чи програми на

заплановані цілі; 
2) дійсного (реального) впливу стратегічного плану, політики чи

програми. 

Функції процесу оцінювання: 
1. Забезпечує достовірну та обґрунтовану інформацію щодо реалізації

стратегічного плану, політики чи програми, тобто окреслює деякі рамки, в
яких потреби, цінності та можливості реалізуються через дію плану,
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політики, програми (за таких умов оцінювання показує межі плану, політики,
програми, у яких досягаються конкретні цілі). 

2. Сприяє визначенню та критиці цінностей, які покладені в основу
вибору суспільних цілей. 

3. Допомагає використанню аналітичних методів, включно з
визначенням проблем та виробленням рекомендацій для інших планів,
політики, програм (результат оцінки, що демонструє неадекватну реалізацію
стратегічного плану, політики, програми. Може призвести до
реструктуризації проблем або перегляду цілей). 

4. Сприяє визначенню нових та перегляду існуючих альтернатив
суспільного розвитку: відмові від попередньо прийнятої альтернативи або
заміні її іншою. 

Загальні способи проведення оцінювання: 
• залучення до роботи експерта як штатного працівника; 
• звернення до сторонньої дослідно-оцінювальної чи консалтингової

організації; 
• оголошення конкурсу на проведення оцінювання за допомогою

спеціальної процедури; 
• проведення оцінювання вченим-дослідником з академічного

середовища (як підтвердження правильності теорії на практиці) і звернення
по субсидування за результатами оцінювання. 

Досить часто систематичне оцінювання використовується для: 
• виправдання та легітимізації вже прийнятих рішень; 
• відстоювання стратегічного плану, політики, програми перед

спонсорами, громадськістю, виборцями; 
• узгоджувального оцінювання – відповідність умовам установ/осіб, що

надають фінансування; 
• уникнення дискусій щодо майбутніх напрямів стратегічного плану,

політики, програми.  

Найвідоміші методи оцінювання: 
• звітування; 
• громадські чи парламентські слухання; 
• інспекційне відвідування; 
• кількісне вимірювання результатів; 
• порівняння з існуючими стандартами; 
• аналіз скарг громадян. 
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Форми оцінювання подано в таблиці:
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Складники оцінювання:
• встановлення навколишнього середовища оцінювання;
• визначення цілей оцінювання;
• усвідомлення суті стратегічного плану, політики, програми;
• планування оцінювання;
• визначення ролі аналітика-експерта в оцінюванні;
• розробка вимірників (критеріїв);
• збирання даних, інформаційне забезпечення;
• проектування оцінювання;
• експериментальні підходи до оцінювання;
• побудова схеми аналізу;
• аналіз та інтерпретація даних;
• оприлюднення результатів та рекомендації щодо проведення

політики. Оцінювання здійснюється на всіх етапах реалізації стратегічного
управління. 

Показники оцінювання роботи організації використовуються для
оцінки результатів: вхідні, вихідні, ефективність та якість, наслідки (кожен
має власні питання-критерії і часто використовується в комбінації з іншими
для аналізу результатів діяльності). 

Вхідні показники вказують на обсяг ресурсів, необхідних для надання
конкретних продуктів чи послуг; охоплюють людські ресурси, матеріали,
обладнання і витратні матеріали, а також можуть репрезентувати фактори
потреби. Вхідні показники є корисними, оскільки свідчать про загальний
обсяг коштів та комбінацію ресурсів, необхідних для надання послуги,
потребу на послуги і обсяг ресурсів, який використовується однією послугою,
порівняно з іншими.

Вихідні показники вказують на кількість наданих продуктів або послуг.
Вихідні показники звертають увагу на рівень діяльності за конкретним
елементом плану дій. Вихідні показники є корисними у визначенні того, що
продукує реалізація стратегії, програми чи заходу. Проте вони є обмеженими,
оскільки не вказують, чи досягнуто цілей, і нічого не говорять про якість чи
ефективність наданих послуг.

Оцінювання ефективності й результативності.
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Оцінювання результативності – міра досягнення проголошених
стратегічних цілей, що свідчить про те, наскільки результати наблизилися до
задекларованих цілей. 

Показники якості відображають ефективність виконання очікувань
споживачів і зацікавлених сторін. Наслідки свідчать про те, чи діяльність
організації в напрямі реалізації плану дій відповідає запропонованим
плановим завданням. Наслідки відображають фактичні досягнуті результати,
а також вплив або користь від виконання законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, стратегій, програм та інших заходів,
включених до плану дій. 

Оцінюватися можуть як середньострокові, так і довгострокові наслідки.
Вище керівництво, як правило, найбільше цікавлять саме показники
наслідків. Проте інформація про кінцевий результат не завжди доступна і не
завжди її можна виміряти. 

Комплексний набір показників оцінювання стратегічного управління: 
• пов’язаний з місією, цілями та завданнями ЦОВВ; 
• оцінює проміжні й остаточні наслідки; 
• ґрунтується на вимірюваності; 
• є дійсним і надійним; 
• чітко визначає функції; 
• корисний для працівників, внутрішніх і зовнішніх споживачів,

зацікавлених сторін і вищого керівництва. 

Оцінювання стратегічного плану доцільно здійснювати за таблицею:
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В оцінюванні слід виходити із кількох аспектів: 
• результативності; 
• ефективності;
 • економічності. 
Результативність (effectiveness) – це міра досягнення проголошених

цілей стратегічного плану, політики, програми. Результативність свідчить про
те, наскільки результати наблизилися до задекларованих цілей. 

Ефективність (efficiency) – це співвідношення між затратами на
проведення стратегічного плану, політики, програми та досягнутими
результатами (інколи – продуктом, інколи – наслідками). Ефективність може
вимірюватись як у натуральних показниках (як продуктивність праці), так і у
вартісних – якщо можливо дати грошову оцінку всім затратам і результатам. 

Економічність (economy) означає намагання отримати певні фіксовані
результати з найменшими затратами ресурсів (або у найдешевший спосіб).
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Інколи в аналізі виділяють як окремий аспект дієвості стратегічного плану,
політики, програми економічність. 

На підставі моніторингу й оцінювання результатів і процесів
стратегічного управління готуються висновки щодо ефективності та
результативності стратегічного плану та необхідності внесення коректив до
засобів, завдань чи цілей. Підготовку остаточних висновків можна зробити за
схемою аналізу висновків.

           
Підготовка остаточних висновків

Також під час формулювання остаточних висновків варто дати відповіді
на такі запитання:

• Чи потрібне уточнення або доповнення місії і цілей ? Якщо
так – що і як слід уточнити чи доповнити?

• Чи потрібно уточнення або доповнення завдань і засобів
програм? Якщо так – що і як слід уточнити чи доповнити?

• Стабільність яких зовнішніх факторів є критично важливим
для успішного здійснення стратегії?

• Які стратегічні зв’язки зовнішніх і внутрішніх факторів та які
нові завдання й засоби з цим пов’язані?

• Чи потрібне уточнення або доповнення завдань і сфер
діяльності підпорядкованих установ? Якщо так – що і як слід уточнити чи
доповнити?

Оцінювання, яке сприяє поліпшенню процесу прийняття рішень
органами влади, повинно містити чіткі й корисні рекомендації. Більш
доцільним є подання невеликої кількості цілеспрямованих рекомендацій,
безпосередньо пов’язаних із висновками дослідження, замість представлення
довгого переліку необхідних поліпшень.
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22. Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів
підприємствами державного сектору/Міністерство розвитку економіки,
т о р г і в л і т а с і л ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а У к р а ї н и
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e00a8048-3758-4996-
9c9a-dfdcfbe8a684&title=Dokumenti.

 

103

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e00a8048-3758-4996-9c9a-dfdcfbe8a684&title=Dokumenti
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e00a8048-3758-4996-9c9a-dfdcfbe8a684&title=Dokumenti
https://www.ipas.org.ua/


Модуль 4. Кращі практики щодо організації стратегічного планування

4.1. Стратегічне планування в контексті упровадження європейської
концепції доброго врядування OECD/ SIGMA 

Як визначено у підготовлених OECD/SIGMA «Принципах» державного
управління належне функціонування державного управління є передумовою
прозорого та ефективного демократичного врядування. Воно є основою
функціонування держави, що визначає спроможність влади надавати
державні послуги та сприяти конкурентності та зростанню. Воно також
відіграє основоположну роль у процесі європейської інтеграції (ЄІ), оскільки
робить можливим здійснення визначальних реформ та ефективного діалогу з
Європейським Союзом щодо вступу. 

Відтак, критерії розширення ЄС визнають і роблять наголос на
необхідності побудови країнами потужної системи державного управління,
спроможної дотримуватися принципів належного державного управління та
ефективно адаптувати і впроваджувати нормативну базу ЄС. 

З метою посилення уваги до реформи державного управління (РДУ)
Європейська Комісія (ЄК) окреслила шість ключових напрямів реформи  і
тісніше пов’язує ці питання з процесом вступу шляхом створення
спеціальних груп з питань РДУ і дієвішого зв’язку з переговорами про вступ.
Ці шість ключових напрямів реформи складають основу «Принципів
державного управління».

«Принципи» визначають, що саме добре врядування передбачає на
практиці, і окреслюють головні вимоги, яких країни мають дотримуватися у
процесі ЄІ. Вони також містять моніторинговий механізм, що дозволяє на
регулярній основі здійснювати аналіз прогресу у застосуванні «Принципів» і
встановленні стандартів для країни. 

Концепція належного управління була поступово сформульована
країнами ЄС і зафіксована у Хартії основних прав ЄС. Поняття
«Європейський адміністративний простір» було запропоновано SIGMA у
1999 році. Воно включало в себе такі складові, як надійність,
передбачуваність, підзвітність і прозорість, а також технічну та управлінську
компетентність, організаційну спроможність, фінансову стабільність і участь
громадськості. 

Попри те, що загальні критерії доброго врядування є універсальними,
«Принципи» було розроблено для країн, які прагнуть вступу до ЄС і
отримують допомогу ЄС у рамках механізму надання допомоги країнам на
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етапі, що передує вступу. Нормативні вимоги, разом з іншими керівними
принципами і настановами ЄС, лежать в основі «Принципів» у тих областях,
де діє нормативна база ЄС (acquis). В інших областях «Принципи» виходять з
міжнародних стандартів і вимог, а також успішного досвіду країн-членів ЄС
та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Мінімальним
критерієм належного управління є забезпечення країнами дотримання цих
основних «Принципів». 

Увага державних органів до конкретних принципів у різних країнах
може відрізнятися залежно від структури врядування, управлінської культури,
попереднього досвіду реформ та специфіки основних проблемних питань у
певній країні. Моніторинговий механізм встановлює узгоджений комплекс
вимог для всіх країн, при цьому залишаючи кожній країні певну свободу у
визначенні власних завдань і цілей РДУ. 

«Принципи» стосуються сфери державного сектору, відомої як
«державне управління» (state administration). Широко вживаний, цей термін
вказує на дві головні складові предмету «Принципів»: «державне управління»
(public administration) і «державний (національний) рівень». Крім того,
«Принципи» охоплюють незалежні конституційні органи, а також парламент і
судову владу в сфері їхніх повноважень контролю і нагляду над державним
управлінням.

Міра, якою країни-кандидати або потенційні кандидати застосовують ці
«Принципи» на практиці, є свідченням спроможності їх національної
системи державного управління ефективно впроваджувати нормативну базу
ЄС згідно з критеріями, визначеними Європейською Радою у Копенгагені
(1993) і Мадриді (1995). 

«Принципи» доповнює моніторинговий механізм, що дає можливість
оцінювати стан державного управління у певний час, а також досягнутий
протягом часу прогрес. Моніторинговий механізм включає комплексний набір
кількісних і якісних індикаторів, що характеризують як передумови для
успішних реформ (належні закони, стратегії, структури і процедури), так і
фактичне впровадження реформ та подальші наслідки (як управління
здійснюється на практиці). З метою аналізу прогресу, що здійснюється
країною у застосуванні «Принципів», ці показники вимірюють розвиток
відповідних складових державного управління, даючи загальну оцінку від 0
(найнижча) до 5 (найвища). 

Для кожного з принципів аналітичний механізм включає визначення
методичного підходу і перелік інформаційних джерел, використаних для
аналізу і збирання даних. Загальний підхід передбачає, що жоден метод
оцінювання не може повною мірою охопити всі складні питання, пов’язані з
організаційними змінами і змінами у суспільній поведінці. Оскільки РДУ
майже виключно стосується саме таких справ, необхідно отримати якомога
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більше інформації з адміністративних даних, досліджень, статистики,
опитувань тощо і після цього активно перевіряти її для того, щоб отримати
зважену оцінку. Таким чином, показники складаються з поєднання показників
нижчого рівня на основі різних методик. 

«Принципи» охоплюють ключові горизонтальні рівні системи
врядування, що визначають загальну ефективність державного управління.

 

1) Стратегія реформування державного управління включає в себе такі
Принципи як:

- Уряд розробив та впровадив ефективну програму реформування
державного управління, що відповідає на ключові виклики. 

- Цілеспрямовано здійснюється реформа державного управління;
визначено і регулярно контролюються цільові результати реформи. 

- Забезпечено фінансову стабільність реформи державного управління.
- Реформа державного управління має міцні та дієві управлінську і

координаційну структури на політичному та адміністративному рівнях для
управління процесом розробки та впровадження реформи.

Моніторинговий механізм може передбачати такі індикатори:
- Передумови для успішних реформ (належні закони, політика,

структури і процедури): 
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1. Стратегія реформування державного управління

2. Розробка і координація політики

3. Державна служба та управління людськими
ресурсами

4. Підзвітність

5. Надання послуг 

6. Управління державними фінансами



• Пріоритетність РДУ у ключових горизонтальних планувальних
документах; 

• Узгодженість між документами з планування РДУ; 
• Комплексність систем звітування і моніторингу РДУ; 
• Кошторис заходів у рамках РДУ (%);
• Запровадження організаційної та управлінської підзвітності за

РДУ;
- Здійснення реформ і подальші результати: 
• Орієнтованість документів з планування РДУ на реформу; 
• Якість консультацій стосовно документів з планування РДУ; 
• Показник виконання заходів у рамках РДУ (%);
• Досягнення цілей РДУ (%);
• Фактичне фінансування планів РДУ. 

2) Розробка і координація політики включає в себе такі Принципи як:
- Органи центру уряду (ОЦУ) виконують всі критично важливі

завдання для функціонування добре організованої, послідовної і
компетентної системи формування політики.

- Під керівництвом відповідального органу, запроваджено і
реалізуються чіткі горизонтальні процедури, що регулюють процес
європейської інтеграції країни.

- Гармонізоване середньострокове планування політики з чіткими
загальнодержавними цілями запроваджено та приведено у відповідність до
фінансового становища держави; галузеві стратегії відповідають цілям уряду
та узгоджуються з середньостроковими бюджетними планами.

- Систему гармонізованого середньострокового планування всіх
процесів, що стосуються європейської інтеграції, запроваджено та
інтегровано до планування внутрішньої політики. 

- Регулярний моніторинг діяльності уряду забезпечує суспільний
контроль і підтримку уряду у досягненні його цілей. 

- Підготовка рішень уряду відбувається у прозорий спосіб на основі
професійних знань керівництва; забезпечується відповідність рішень закону.

- Парламент ретельно відстежує розробку політики урядом.
- Організаційна структура, процедури і склад кадрів у міністерствах

забезпечують можливість впровадження розроблених стратегій і
нормативних актів та відповідають цілям уряду.

- Процедури та інституційна структура європейської інтеграції
складають невід’ємну частину процесу розробки політики і забезпечують
систематичне і своєчасне перенесення нормативної бази Європейського
Союзу до внутрішнього законодавства.
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- Процес розробки політики і законодавства є фактологічно
обґрунтованим, всі міністерства послідовно здійснюють оцінку результатів.

- Політика і законодавство розробляються інклюзивно, що забезпечує
активну участь суспільства і дозволяє узгоджувати різні погляди всередині
уряду.

- Законодавство є однорідним за структурою, стилістикою і мовою;
вимоги щодо розробки законодавства послідовно застосовуються всіма
міністерствами; нормативні акти оприлюднюються.

Моніторинговий механізм може передбачати такі індикатори:
- Передумови для успішних реформ (належні закони, політика,

структури і процедури): 
• Інституціоналізація механізмів координації між органами ОЦУ;
• Наявність інструкцій для профільних міністерств у рамках

процесу планування політики;
• Узгодженість між документами планування політики

національного рівня;
• Своєчасність внесення міністерствами регулярних пропозицій до

порядку денного на засіданнях уряду (%);
• Використання базових інструментів і методик аналізу для

оцінювання потенційного впливу нових законопроектів. 
- Здійснення реформ і подальші результати:
• Повнота кошторисно-фінансових розрахунків галузевих

стратегій;
• Показник виконання планів уряду щодо законодавчих зобов’язань

у зв’язку з ЄІ (%);
• Відкритість процесу ухвалення рішень урядом; 
• Оцінка бізнесом чіткості та стабільності політичних рішень

уряду (%);
• Застосування надзвичайних процедур для ухвалення урядових

законопроектів (%).

3) Державна служба та управління людськими ресурсами включає в
себе такі Принципи як:

- Повноваження державної служби є достатніми, чітко визначеними і
застосовуються на практиці.

- Встановлено і запроваджено на практиці політику і правову основу
професійної та цілісної державної служби; її організаційна структура
забезпечує послідовне та ефективне управління людськими ресурсами на
державній службі.
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- Відбір державних службовців відбувається на основі врахування
знань і заслуг та рівного ставлення на всіх його етапах; критерії пониження у
посаді та звільнення державних службовців є чіткими.

- Прямий чи непрямий політичний вплив на вищі управлінські посади у
державній службі не допускається.

- Система оплати праці державних службовців основана на
класифікації посад; вона є справедливою і прозорою.

- Забезпечується професійний розвиток державних службовців; це
включає регулярне навчання, справедливе оцінювання службової діяльності,
мобільність та підвищення по службі на основі об’єктивних і прозорих
критеріїв і заслуг.

- Запроваджено заходи зі сприяння доброчесності, запобігання корупції
і забезпечення дисципліни на державній службі.

Моніторинговий механізм може передбачати такі індикатори:
- Передумови для успішних реформ (належні закони, політика,

структури і процедури): 
• Існування спроможного центрального координаційного органу;
• Наявність і використання даних щодо державної служби; 
• Належна законодавча база стосовно добору на вищі посади у

державній службі з урахуванням заслуг;
• Об’єктивні критерії щодо звільнення у законодавстві про

державну службу;
• Право на оскарження в суді рішень про звільнення та пониження

у посаді.
- Здійснення реформ і подальші результати:
• Час, необхідний для прийняття на службу державного службовця;
• Показник плинності кадрів серед новонайнятих державних

службовців (%);
• Рішення про звільнення, підтверджені судами (%);
• Застосування на практиці порядку призначення на вищі посади у

державній службі;
• Оцінка рівня меритократії у державному секторі (%).

4) Підзвітність включає в себе такі Принципи як:
- Загальна організація центральних органів державного управління є

раціональною, відповідає належним правилам та нормам і забезпечує
необхідну внутрішню, політичну, судову, суспільну і незалежну підзвітність.

- Право на доступ до публічної інформації законодавчо затверджене і
послідовно реалізується на практиці.

- Запроваджено дієві механізми захисту права особи на належне
управління, а також захист суспільних інтересів.
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- Справедливий розгляд адміністративних справ гарантується шляхом
внутрішнього адміністративного оскарження та судового розгляду.

- Державна влада несе відповідальність за неправомірні дії і гарантує
відшкодування та/або належну компенсацію.

Моніторинговий механізм може передбачати такі індикатори:
- Передумови для успішних реформ (належні закони, політика,

структури і процедури): 
• Дієвість основних механізмів підзвітності між міністерствами та

підпорядкованими органами; 
• Належне законодавство про доступ до публічної інформації; 
• Комплексний моніторинг реалізації законодавства про доступ до

публічної інформації; 
• Доступ громадськості до судових рішень; 
• Принцип публічної відповідальності стосується всіх органів, що

здійснюють державну владу.
- Здійснення реформ і подальші результати:
• Делегування повноважень щодо прийняття рішень всередині

міністерств; 
• Ініціативність уряду в оприлюдненні даних (%);
• Виконання рекомендацій омбудсмана (%);
• Довіра населення до наглядових установ (%).
• Показник розв’язання справ адміністративними судами першої

інстанції (%).

5) Надання послуг включає в себе такі Принципи як:
- Існує і реалізується політика державного управління, орієнтованого на

громадян.
- Належне управління є ключовою ціллю політики, що лежить в основі

надання публічних послуг та є законодавчо затвердженою і послідовно
реалізується на практиці.

- Запроваджено механізми забезпечення якості публічних послуг.
- Забезпечується доступність публічних послуг.

Моніторинговий механізм може передбачати такі індикатори:
- Передумови для успішних реформ (належні закони, політика,

структури і процедури): 
• Наявність та ступінь реалізації політики з надання послуг;
• Наявність централізованої координації урядових проектів

електронного врядування;
• Централізований моніторинг ефективності надання послуг; 
• Законодавче визнання і доступність електронних підписів; 
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• Належна базова політика щодо користувачів державних послуг з
особливими потребами.

- Здійснення реформ і подальші результати:
• Оновлення документу, що посвідчує особу; 
• Скасування або внесення змін до рішень адміністративних

органів адміністративними судами (%);
• Застосування якісних управлінських інструментів і методик; 
• Функціональна сумісність основних реєстрів; 
• Оцінка часу і вартості доступу до державних послуг для

громадян (%).

6) Управління державними фінансами включає в себе такі Принципи
як:

- Уряд оприлюднює середньостроковий бюджетний план на
загальнодержавному рівні, що ґрунтується на надійних прогнозах і охоплює
щонайменше трирічний період; всі бюджетні організації працюють у цих
рамках.

- Бюджет формується відповідно до національного законодавства і
передбачає виділення комплексних бюджетних асигнувань, що утримуються
у межах середньострокового бюджетного плану.

- Міністерство фінансів (або уповноважений центральний
казначейський орган) здійснює централізований контроль за виділенням
коштів з єдиного казначейського рахунку і забезпечує грошову ліквідність.

- Існує і реалізується чітка стратегія управління боргом, завдяки якій
загальний борг країни утримується у визначених межах, а вартість
обслуговування боргу тримається під контролем.

- Забезпечено прозору бюджетну звітність і контроль.
- Правила здійснення внутрішнього контролю визначають обов’язки і

повноваження, а їхнє застосування бюджетними організаціями відповідає
законодавству, що регулює управління державними фінансами і державне
управління загалом.

- Кожна державна організація здійснює внутрішній контроль згідно з
загальною політикою внутрішнього контролю.

- Правила проведення внутрішнього аудиту відображають міжнародні
стандарти, а їхнє застосування бюджетними організаціями відповідає
законодавству, що регулює державне управління та управління державними
фінансами загалом.

- Кожна державна організація здійснює внутрішній аудит згідно з
загальними програмними документами щодо внутрішнього аудиту відповідно
до типу організації.
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- Норми щодо державних закупівель (зокрема щодо державно-
приватного партнерства і концесій) приведено у відповідність до
законодавства Європейського Союзу, додатково включено сфери, що не
охоплюються нормативною базою ЄС, вони гармонізовані з відповідними
нормами в інших царинах і належним чином впроваджуються.

- На центральному рівні існує інституційна та адміністративна
спроможність ефективно і дієво розробити, впровадити і контролювати
реалізацію політики закупівель. 

- Система правового захисту відповідає передбаченим нормативною
базою Європейського Союзу стандартам незалежності, доброчесності та
прозорості і забезпечує швидкий і компетентний розгляд скарг і застосування
санкцій. 

- Операції державних закупівель відповідають основним принципам
рівного ставлення, недискримінаційності, пропорційності та прозорості,
забезпечуючи при цьому якомога ефективніше використання публічних
коштів і оптимально використовуючи сучасні технології і методи закупівель.

- Організації-замовники мають належну спроможність, практичні
посібники та інструменти для забезпечення професійного управління повним
процесом закупівель.

- Незалежність, повноваження та організація вищої аудиторської
установи визначені, захищені положеннями конституції та законодавством і
впроваджуються на практиці.

- Вища аудиторська установа застосовує стандарти неупереджено та
об’єктивно для забезпечення високоякісних аудиторських перевірок, що
мають позитивний вплив на функціонування державного сектора.

Моніторинговий механізм може передбачати такі індикатори:
- Передумови для успішних реформ (належні закони, політика,

структури і процедури): 
• Дієві фінансово-бюджетні правила; 
• Чіткі національні стандарти обліку та їхня відповідність

міжнародним стандартам; 
• Повнота нормативної бази щодо внутрішнього контролю; 
• Право на оскарження рішень щодо державних закупівель; 
• Відповідність методики проведення аудиту міжнародним

стандартам для вищих аудиторських установ. 
- Здійснення реформ і подальші результати:
• Надійність середньострокових планів доходів (%);
• Різниця між запланованими і фактичними показниками

заборгованості у державному секторі (%);
• Якість звітів про результати внутрішнього аудиту; 
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• Фактичний час опрацювання скарг у системі державних
закупівель;

• Оцінка громадянами ефективності вищих аудиторських установ
(%).
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4.2. Досвід зарубіжних країн та кращі практики щодо організації
стратегічного планування 

Стратегічне планування має ключове значення у плануванні діяльності
організацій як у розвинутих країнах та країнах, які розвиваються. Крім
організацій приватного сектору інструмент стратегічного планування широко
використовується в діяльності органів державної влади, в тому числі і
парламентів. Зокрема, Парламент Шотландії успішно використовує
інструменти стратегічного планування з 2013 року. 

Як вже було зазначено, стратегічний план визначає бачення та мету
діяльності парламенту. Так, Стратегічний план діяльності Парламенту
Шотландії на 2018 рік визначає бачення як «Змінити на краще життя народу
Шотландії», а мету – «Представляти інтереси народу Шотландії шляхом
обговорення питань національного значення, ухвалення актів законодавства
та забезпечення підзвітності Уряду Шотландії».   

Далі Стратегія визначає основні стратегічні цілі Парламенту:
- інформувати, залучати народ Шотландії та звітувати перед ним;
- створювати якісне, ефективне і доступне законодавство;
- суворо контролювати роботу Уряду Шотландії та підзвітних органів.

Стратегічні цілі, у свою чергу, відображаються на цілях парламентської
служби:

- надавати Членам Парламенту високоякісну підтримку та ресурси, що
дають їм змогу досягти успіху у виконанні їхніх функцій парламентаріїв та
представників;

- удосконалювати парламентський контроль для забезпечення:
ефективного нагляду за Урядом Шотландії та іншими підзвітними органами;
ретельного вивчення законодавства та політичних пропозицій і розробки
альтернативних політичних ідей;

- сприяти залученню та участі для підтримки та посилення роботи
Парламенту та зміцнення парламентської демократії в країні і за кордоном;

- постійно вдосконалювати та планувати майбутнє, інвестуючи в наш
персонал, забезпечуючи бездоганне управління ресурсами та корпоративне
управління відповідно до наших організаційних цінностей. 

Вищезазначені цілі конкретизуються в завданнях Парламенту:
- успішне виконання Членами Парламенту їхніх парламентських та

представницьких функцій відповідно до найвищих стандартів нагляду та
контролю;
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- збільшення у працівників Парламентської служби Шотландії
потенціалу та навичок для вирішення складних завдань, що виникають під
час надання парламентських послуг, у змінюваних умовах;

- забезпечення наявності у Парламенту мереж, ресурсів, досвіду та
планів для ефективного вивчення пропозицій щодо парламентської реформи,
Brexit та інших конституційних змін;

- реалізація нашої стратегії залучення громадськості для
підвищення якості та прозорості роботи Парламенту;

- ефективне та дієве використання наших людських, фінансових та
фізичних ресурсів;

- реалізація нашої Цифрової стратегії для створення сучасного
Парламенту, який демонструє розумне, впевнене користування технологіями
та інформацією для сприяння удосконаленню нашої взаємодії та роботи;

- створення безпечних, надійних та сталих умов роботи для Членів
Парламенту, Апарату Парламенту, Парламентської служби Шотландії та
громадськості.

Слід підкреслити, що парламент Шотландії з періодичністю не рідше
ніж раз на рік уточнює Стратегічний план. Так, Стратегічний план діяльності
Парламенту на 2019 рік лишає незмінними бачення, мету та стратегічні цілі
Парламенту. В той же час документ уточнює цілі парламентської служби:

- надавати Членам Парламенту високоякісну підтримку та ресурси, що
дають їм змогу  досягти успіху у виконанні їхніх функцій парламентаріїв та
представників;

- посилити демократичну підзвітність за допомогою ефективного
контролю та дебатів;

- заохочувати участь громадськості у нашій роботі за допомогою
доброзичливих засобів та загальнодоступних послуг;

- ефективно забезпечувати Парламент високоякісними, дієвими
корпоративними послугами та належним управлінням;

- розвивати кваліфіковані, різноманітні та інтегровані кадри, які
поширюватимуть наші цінності в усьому, що ми робимо.

Так само зазнали змін і завдання:
- узгодити послуги Корпоративного органу Парламенту Шотландії

(SPCB) таким чином, щоб він найкращим чином відповідав новим потребам
Членів Парламенту та виборчих округів;

- забезпечити наявність надійних планів та ресурсів, які дають
змогу Парламенту ретельно перевіряти та реагувати на вплив виходу Великої
Британії з ЄС та будь-які інші конституційні зміни;

- внести узгоджені зміни щодо парламентської реформи, щоб мати
більш потужний Парламент, взаємодіючі з мешканцями Шотландії;
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- відсвяткувати 20-ту річницю у такий спосіб, який сприятиме
просуванню ідей Парламенту;

- вирішувати складні завдання майбутнього та сприяти
вдосконаленню персоналу, інвестуючи в його потенціал, знання та навички;

- вирішити завдання перетворення на різноманітну та всеосяжну
організацію;

- підвищити доступність та безпеку наших об'єктів і послуг;
- інвестувати у наші засоби та системи для підвищення

ефективності, дієвості та гнучкості;
- сучасний Парламент повинен демонструвати розумне, впевнене

використання технологій та інформації для покращення способів комунікації
та роботи;

- члени Парламенту повинні отримувати належну підтримку під
час переходу до шостої сесії Парламенту у 2021 році.       

Важливе місце у Стратегічному плані діяльності Парламенту
Шотландії займає визначення цінностей в середині Апарату:

1) Відповідальне планування і управління – орієнтуватися на
довгострокову перспективу, щоб залишити після себе все у кращому стані,
ніж воно було до нас, і ставити наші спільні інтереси вище за інтереси будь-
якої особи чи групи осіб.

2) Інклюзивність – зрозуміти загальну картину і шукати альтернативні
погляди. Кожен з колег відчуває, що може зробити цінний внесок і докладає
для цього усіх зусиль.

3) Досконалість - дбати про покращення нашої репутації в усьому, що
ми робимо, і використовувати наші навички та ресурси для отримання
високоякісних сталих результатів.

4) Повага – враховувати відмінності, формувати злагоджені команди і
заохочувати цінності та досвід різноманіття.

Окрім визначення цінностей, важливих для Парламенту як організації,
не менш важливим є визначення поведінки, яка буде сприяти укоріненню цих
цінностей, встановлення стандартів у сфері практичного виконання всіх
завдань і взяття керівництвом відповідальності за таке практичне виконання.
Це означає не тільки послуги, які посадові особи Апарату Парламенту
надають Членам Парламенту та громадськості, але і спосіб набору, розвитку
та утримання кадрів та спосіб взаємодії в середині колективу. 

Стратегічний план діяльності Парламенту це свого роду декларація, яка
втілюється в життя через План практичних дій. План відображає поточну
роботу з управління Парламентом, яка становить більшу частину
повсякденної діяльності його Апарату, а також ініціативи щодо
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удосконалення Парламенту. У Плані практичних дій проведено чітку лінію
для кожного посадовця від його локального плану до стратегії.

Якщо на практиці проводити зв'язок між Стратегічним планом
діяльності і Планом практичних дій, то останній зв’язує в конкретну систему
визначені у Стратегічному плані цілі та заходи з конкретними результатами їх
виконання та відповідальними особами. Наприклад:

Ціль  «Надавати Членам Парламенту високоякісну підтримку та
ресурси, що дозволять їм досягти успіху у виконанні їхніх функцій
парламентаріїв та представників» передбачає виконання таких завдань як:

- підтримувати Членів Парламенту шляхом проведення високоякісних
досліджень, надання процедурних та інших професійних порад;

- забезпечувати Членів Парламенту ресурсами та послугами для
виконання їхньої функції; включаючи надання їм підтримки як роботодавцям
у Парламенті та їхніх місцевих офісах.

Виконання цих завдань передбачається шляхом:
- узгодження послуги Корпоративного органу Парламенту Шотландії

(SPCB) таким чином, щоб він найкращим чином відповідав новим потребам
Членів Парламенту. 

Цей критерій планується виконати через:
 Перегляд схеми відшкодування витрат Членів Парламенту;
 Перегляд послуг Членів Парламенту.
- надання Членам Парламенту належної підтримку під час переходу до

шостої сесії Парламенту у 2021 році.
Цей критерій планується виконати через:
 План Програми виборів 2021 року.

Або ціль: «Ефективно забезпечувати Парламент високоякісними,
дієвими корпоративними послугами та належним управлінням» передбачає
виконання таких завдань як:

- забезпечити наявність процесів, систем і ресурсів для забезпечення
ефективного використання послуг і засобів.

- створити добре керовану, добре поінформовану і відкриту для
співпраці організацію з належними механізмами управління, які відповідають
усім законодавчим вимогам.

Виконання цих завдань передбачається шляхом:
- інвестування у засоби та системи для підвищення ефективності,

дієвості та гнучкості.
Цей критерій планується виконати через:
 Розробити робочої стратегії для задоволення змінюваних потреб

Парламенту;
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 Замінити звуковідтворюючу систему голосування.
- створення сучасного Парламенту, який демонструватиме розумне,

впевнене використання технологій та інформації для покращення способів
комунікації та роботи.

Цей критерій планується виконати через:
 Реалізацію проєкту веб-сайту і онлайн-послуг;
 Модернізацію системи телефонного зв’язку;
 Переробки системи складання порядку денного комітетів;
 Розробки проєкту інструментарію з розробки законопроектів; 
За виконання кожного з цих критеріїв визначено конкретну посадову

особу Апарату Парламенту.

Крім того стратегічні плани діяльності парламенту також можуть
визначати пріоритети в діяльності структурних підрозділів апарату
парламенту. Зокрема, Стратегічний план діяльності Палати громад Канади на
2016-2019 роки однією з цілей визначає «Високий рівень управління
діяльністю». В цьому напрямку головним пріоритетом Адміністрації Палати
громад є забезпечення діяльності її депутатів під час їх роботи як
законодавців. Саме тому, високий рівень надання послуг повинен і надалі
покращуватись шляхом постійної роботи над вдосконаленням робочих
процесів.

Для досягнення цих пріоритетів перед кожним структурним
підрозділом Адміністрації Палати громад визначена сфера відповідальності,
зокрема:    

• Відділ Процедурних послуг (ПП) – надає повний спектр
процедурних та законодавчих послуг Голові, депутатам та посадовим особам
Палати громад. Сюди входить підготовка офіційного порядку денного
Палати, ведення документації та записів Палати, управління пропозиціями
депутатів Палати, що не займають посад в Уряді, та управління діяльністю
Програми парламентських службовців (служителів законодавчого зібрання).
В межах ПП також надаються основні адміністративні та процедурні
консультації комітетам, включаючи надання законодавчих послуг під час
комітетських слухань та звітувань, проведення вивчення питань та надання
послуг з навчання щодо діяльності Парламенту та його Регламенту. Крім
того, в межах ПП координується участь депутатів в міжнародній та
міжпарламентській діяльності; надається своєчасна і достовірна
парламентська інформація, в тому числі публікуються стенограми засідань та
документи щодо діяльності Палати та її комітетів; а також зберігаються і
документуються результати діяльності депутатів Палати, внаслідок чого
ведеться хроніка Канадського Парламенту. Крім цього, в межах ПП
реалізується адміністративне і технічне забезпечення функціонування Ложі
для представників преси в канадському Парламенті.
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• Офіс юридичного консультанта та парламентського радника
(ОЮКПР) – надає широкий спектр юридичних та законознавчих послуг
Голові Палати, Комітету внутрішнього господарства, депутатам Палати та її
комітетам, секретарю Палати громад та її адміністрації. ОЮКПР також готує
законопроєкти та зміни до них для депутатів Палати, і, крім того, може
представляти інтереси депутатів Палати у засіданнях, які стосуються їх
парламентських привілеїв та імунітету.

• Відділ Діяльності парламентського містечка (ДПМ) – відповідає за
ефективне та сучасне забезпечення діяльності парламентського містечка, тим
самим створюючи функціональне робоче середовище для депутатів та
адміністрації Палати громад. До його компетенції відносяться такі сфери, як
торгівля на території містечка, забезпечення послуг щодо проживання,
виділення кабінетів, надання харчування та діяльність ресторанів, поштові та
кур’єрські послуги, транспортні послуги, друк та надсилання пошти, а також
технічно-експлуатаційне обслуговування парламентського містечка.

• Відділ Інформаційних послуг (ІП) – планує, впроваджує та
обслуговує інформаційні технології (IT) та послуги з управління інформацією
(УI) для депутатів та адміністрації Палати громад. Крім того, відділ ІП
відповідає за довгострокове УІ/IT та планування розміщення обладнання у
зв’язку з проведенням ремонту приміщень.

• Відділ Фінансових послуг (ФП) – займається консультативним та
функціональним забезпеченням у сферах визначення фінансової політики та
фінансового планування, управління фінансами, матеріального та
контрактного забезпечення адміністрації Палати громад, її депутатів та
працівників.

• Відділ Кадрових послуг (КП) – надає інтегровані та додаткові послуги
у сфері управління кадрами, взаємовідносин між працівниками, оплати праці
та нарахування компенсацій/фінансової допомоги, дотримання вимог
охорони праці, та загальної ефективності організації трудових ресурсів.

• Відділ Безпеки (ВБ) – відповідає за безпеку в Палаті громад,
проводить розслідування, контролює відвідувачів та вхід на заходи Палати,
надає дозволи/перепустки, займається розвитком засобів безпеки та
управлінням послуг паркування. ВБ розробляє та впроваджує
адміністративну політику в сфері безпеки, що поширюється на всю Палату
громад, стандарти та процеси, розраховані на запобігання, виявлення та
реагування на ризики та загрози, пов’язані з безпекою.

Також стратегічні плани діяльності можуть визначати завдання для
керівного складу у структурі управління парламенту. Так, Стратегічний план
діяльності Парламенту Австралії визначає такі завдання:

- зустрічі керівників департаментів проводяться щоквартально – ці
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зустрічі необхідні для визначення можливостей для співпраці, розгляду і
прийняття рішень, підвищення ефективності парламентського управління;

- засідання Консультативної групи парламентського управління – ця
група надає підтримку під час зустрічей керівників департаментів,
спостерігаючи за реалізацією корпоративних ініціатив, що становлять
спільний інтерес для парламентських департаментів;

- засідання Парламентської консультативної групи з питань ІКТ
проводяться регулярно – ці засідання є головним органом в Парламенті з
нагляду та супроводження усіх стратегічних елементів надання послуг у
сфері ІКТ в ППА і у виборчих штабах;

- угоди про р івень обслуговування – укладаються м іж
парламентськими департаментами для забезпечення упевненості та
визначення рівня обслуговування і ефективності.

Іноді стратегічні плани діяльності можуть передбачати і SWOT-аналіз
(аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз), який систематизує
основні внутрішні та зовнішні фактори, які мають значення для виконання
стратегічних пріоритетів. Зокрема, SWOT-аналіз  наведений у Стратегічному
плані діяльності Апарату Парламенту Республіки Молдова.

Внутрішні Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

1. Апарат Парламенту має значну
кількість професійних працівників з
досвідом роботи. 2. Апарат Парламенту
встановив відносини співпраці з
Секретаріатами/Апаратами Парламентів
інших країн.
3. Парламент має незалежний бюджет.
4. Можливості для обміну досвідом з
іншими Парламентами Європи.
5. В Апараті працюють співробітники з
післядипломною освітою - магістра та
доктора наук.
6. Нинішнє керівництво Апарату
П а р л а м е н т у є в і д к р и т и м д л я
професійного розвитку працівників.

1. Положення про Апарат Парламенту
не розроблений і не затверджений.
Положення про управління та відділи,
посадові інструкції працівників
Апарату не розроблені.
2. Недостатній потенціал (людські
ресурси) для оцінки впливу законів.
3. Голова Парламенту керує Апаратом
Парламенту, підписує індивідуальні
т р уд о в і д о го в о р и з д е я к и м и
категоріями працівників.
4 . У с ф е р а х г а р м о н і з а ц і ї
з а ко н од а вс т ва , с т ат и с т и ки т а
економіки працюють недостатньо
кваліфіковані працівники.
5. Консультанти комітетів фактично
не включені до Апарату Парламенту.
Це створює ризик політичного впливу
на персонал.
6. Не існує політики та практики
управління, підвищення кваліфікації
та оцінки людських ресурсів.
7. Немає рівномірного розподілу часу
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та людських ресурсів у штаті
парламентських комітетів.
8. Функція парламентського нагляду
н е д о с т а т н ь о п і д к р і п л ю є т ь с я
розподілом фінансових, людських та
часових ресурсів в Апараті.
9. Слабка внутрішня комунікація між
різними підрозділами в Апараті та
між Апаратом і парламентськими
к о м і т е т а м и т а ї х н і м и
співробітниками.
10. Брак робочого простору та
необхідних технічних засобів.
11. Нерозвиненість управління
інформаційною системою.
12. Низька заробітна плата, що
негативно впливає на мотивацію і
набір висококваліфікованих кадрів.
1 3 . З н ач н а ч а с т и н а б юд ж е т у
П а р л а м е н т у в и т р ач а є т ь с я н а
транспортні послуги та утримання
автопарку Парламенту.
14. Відсутність (секретарської)
п і д т р и м к и п е р с о н а л у д л я
спеціалізованих та дослідницьких
комісій.
15. Окремі депутати не мають
особистих помічників.
16. Недостатня співпраця між
У р я д о м , П а р л а м е н т о м т а
центральними органами виконавчої
влади.

Зовнішні Можливості Загрози

1. Відреставрована будівля забезпечить
належні умови праці для працівників
Апарату.
2. Розвиток сучасної системи управління
інформацією дозволить оптимізувати
процес прийняття рішень у Парламенті.
3 . С х и л ь н і с т ь т а в і д к р и т і с т ь
громадянського суспільства до прозорого
діалогу та співпраці.
4. Наявність технічної підтримки від
Парламентів європейських країн та
міжнародних організацій.
5. Затвердження законодавчого акту про
статус державних службовців, які
працюють в Парламенті.
6. Поліпшення співпраці з Урядом та
центральними органами виконавчої
влади.

1. Законодавчий акт щодо статусу
державних службовців, які працюють
в Парламенті не буде прийнятий.
2. Неможливість консолідувати
бюджет Парламенту через економічну
кризу.
3. Політична нестабільність.
4. Можливість зміни штату після
виборів.
5. Відсутність політичної волі для
виконання запланованих заходів.
6. Нова організаційна структура не
буде затверджена та впроваджена.
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Досвід стратегічного планування в Парламенті Республіки Молдова
особливо цікавий для України, оскільки Молдова пройшла практично
аналогічні трансформаційні процеси в структурі та діяльності парламенту і
може бути розглянутий для впровадження аналогічних змін у Верховній Раді
України.

Парламент Молдови так само походив функціональне обстеження та
оцінку інституційного потенціалу, які показали, що, незважаючи на
професійний та відданий персонал, який працює в Парламенті, він не може
ефективно виконувати свої обов'язки у сфері парламентського контролю та
парламентських досліджень. Основними вузькими місцями є обмежений
доступ до відповідних баз даних, недостатня кількість знань про «acquis
communautaire» ЄС, процедури здійснення парламентського нагляду та
стриманість органів виконавчої влади щодо цього важливого компонента
обов'язків Парламенту.

Функція нагляду є важливою. Результати здійснення законодавчої
функції є недостатньо ефективні, якщо немає стратегічного та регулярного
використання функції нагляду за виконанням прийнятих законів.

Крім того, парламентський науково-дослідний потенціал не може бути
зміцнений повною мірою, якщо в Парламенті є недостатність персонал, у
тому числі добре підготовленого персоналу, який може виконувати функції
нагляду.  

З  метою вирішення цієї проблематики стратегічний план діяльності
Парламенту Республіки Молдова передбачає план заходів, який визначає:
заходи, показники ефективності, відповідальних за їх виконання, терміни
виконання, а також джерела фінансування.   
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1 Гармонізація національного
законодавства з “acquis
communautair” ЄС.

 Частина законодавчих
актів гармонізована з
“acquis communautair”
ЄС. 

 К і л ь к і с т ь о с і б , я к і
пройшли навчання з
питань, пов’язаних з

ЮУ постійно Має бути визначено.

2 Визначення та підписка на
специфічні бази даних.

 Бази даних визначено та
в і д д і л и А п а р а т у
Парламенту підписані.

Усі підрозділи 2011 За підтримки ПРООН 
та інші джерела, що 
будуть визначені.

3 Р о з р о б к а к о н ц е п ц і ї
цифрової бібліотеки.

 Концепцію цифрової
бібліотеки розроблено та
впроваджено.

АІУ (DCSC) 2011 Бюджет Парламенту та
інші джерела, що 
будуть визначені.

4 С т в о р е н н я р е є с т р у
не за лежних зовн ішніх
е к с п е р т і в ( с п и с к у
незалежних експерт ів-
консультантів).

 Ко н ц е п ц і ю р е є с т р у
створено і затверджено.

 Р е є с т р н е з а л е ж н и х
експертів створено.

УК 2011 Бюджет Парламенту та
інші джерела, що 
будуть визначені.

5 Посилення потенціалу в
сфері парламентського
нагляду.

 Докладні операційні
процедури
парламентського нагляду
розроблено.

 Кількість підготовлених
осіб.

ЮУ, DCSC 2011 За підтримки ПРООН 
та інші джерела, що 
будуть визначені.
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Стратегічне планування може бути застосоване не тільки для планування загальної роботи органів влади, а і для
реалізація важливих для країни завдань, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Цим
шляхом пішла Грузія, яка затвердила План дій на 2019 – 2020 роки з виконання Парламентом Грузії Угоди про асоціацію
з Європейським Союзом.

Зазначений План дій визначає стратегічні цілі у трьох основних сферах:
- законотворча діяльність Парламенту, пов'язана з виконанням Угоди про асоціацію;
- контроль за виконанням Угоди про асоціацію; і
- інформування громадськості про Угоду про асоціацію та процес інтеграції до ЄС.  
План дій визначає певні види діяльності, які дозволять досягти цих стратегічних цілей, а також включає показники

ефективності, які дозволять оцінити якість виконання кожного заходу. План дій має допомогти Парламенту краще вести
діяльність з виконання Угоди про асоціацію, забезпечуючи залучення до цього процесу громадянського суспільства,
експертів та інших зацікавлених груп та надаючи населенню інформацію про процес наближення Грузії до ЄС.

Стратегічне планування діяльності також характерне для міжнародних організацій. Зокрема, всесвітня організація
національних парламентів – Міжпарламентський Союз (МПС), визначає своє бачення як прагнення створити світ, у
якому кожен голос має значення, де демократія і парламенти служать людям та діють в інтересах миру і розвитку.

Метою діяльності МПС є сприяння розвитку демократичного управління, інститутів та цінностей, робота з
парламентами і парламентаріями над формулюванням і реагуванням на потреби і очікування людей, робота заради миру,
демократії, прав людини, рівності чоловіків і жінок, розширення прав і можливостей молоді та сталого розвитку за
допомогою політичного діалогу, співпраці та парламентських дій.

МПС у своєму стратегічному плані також визначає цінності організації, які призначені для застосування до усієї
спільноти МПС – його Членів та Секретаріату МПС – і слугують як керівні принципи для усіх дій:

1) Рівність: Забезпечення справедливого, однакового і не менш сприятливого ставлення до окремих осіб або груп
осіб, незалежно від раси, статі, фізичних можливостей, віросповідання або переконань, політичних поглядів, сексуальної
орієнтації та віку. Кінцевою метою є ліквідація дискримінації та несправедливості.
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2) Інклюзивність: Використання усього спектру поглядів, потреб і проблем в суспільстві для розвитку почуття
належності. МПС сприяє створенню інклюзивних парламентів, які виражають і представляють інтереси усіх верств
суспільства.

3) Взаємоповага: Визнання, демонстрація поваги і цінування культурних, релігійних, етнічних, політичних,
лінгвістичних та інших відмінностей. МПС виступає за взаємоповагу як необхідну умову для конструктивного діалогу і
вирішення спорів.

4) Добросовісність: Повага, відкритість та чесність в усьому, що МПС робить без загрози для істини. Чесність
парламенту як інституту та чесність його членів мають істотне значення для його легітимності. МПС діє як
неупереджений посередник у конфліктних і постконфліктних ситуаціях.

5) Солідарність: Виховання почуття спільності, єднання та єдності інтересів для світової парламентської
спільноти. Підтримка одне одного та спільна робота. МПС виступає за солідарність і співпрацю парламентів в усіх
сферах діяльності.

Стратегічними цілями МПС є:
- створення сильних, демократичних парламентів; 
- сприяння рівності чоловіків і жінок, поваги до прав жінок, захищати і заохочувати права людини; 
- сприяння розбудові миру, попередженню конфліктів і забезпеченню безпеки; 
- сприяння міжпарламентському діалогу і співпраці; 
- сприяння розширенню можливостей молоді; 
- мобілізація парламентів на реалізацію глобального порядку денного у сфері розвитку; 
- усунення недемократичних моментів у міжнародних відносинах.

Механізмами реалізації стратегічних цілей МПС визначає:
1) Ефективне внутрішнє врядування і нагляд
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Секретаріат розширить свою службу керівними органами МПС в їх функціях керівництва та нагляду за роботою
Організації. Зокрема, він надаватиме підтримку з питань, пов'язаних з фінансовим управлінням та оцінкою ризиків.
Секретаріат забезпечить дотримання МПС найвищих стандартів звітності та аудиту, а також інших міжнародних
передових практик управління. В інтересах більшої прозорості Секретаріат надасть більш детальні роз'яснення своїх
рішень і процедур. Крім того, пам'ятаючи про свою соціальну відповідальність, Секретаріат і надалі адаптуватиме свою
практику та методи роботи для заохочення та демонстрації поваги до громади та довкілля. 

2) Прозорість та інформаційно-роз’яснювальна робота
У складному та багатолюдному середовищі нові комунікаційні технології мають глибокий вплив на обмін

інформацією та формування думок, громадську поведінку та політичні дії.  Голос МПС ніколи не був таким важливим.
Успіх нашого прагнення до побудови демократичного світу, в якому мир, безпека та розвиток є реальністю для всіх,
залежить від нашої здатності просувати наші цінності та бачення, а ефективна комунікація про те, які позитивні зміни
для людей може принести і приносить робота МПС, є критично важливою для нашої місії. МПС працюватиме над
створенням сильніших та стратегічніших комунікацій, які будуть повноцінно та інноваційно використовувати
різноманітні комунікаційні платформи, інструменти та методи; зміцнювати авторитет; забезпечувати обмін знаннями;
набувати експертних знань; та розширювати взаємодію між Членами.

3) Врахування гендерної проблематики та підхід, заснований на правах Включення та врахування гендерної
рівності та прав людини в роботі МПС підвищить ефективність реалізації ключових цілей. МПС приймає політику та
стратегію врахування гендерної проблематики, яку буде продовжувати реалізовувати, в тому числі шляхом розробки
інструментів, тренінгів та реформ. МПС також розробило стратегію, яка визначає, як реалізувати підхід, який поважає,
захищає та просуває права людини для всіх, і буде продовжувати дотримуватися його. Завдяки застосуванню цих
стратегій, МПС планує розширити потенціал парламентів та власні можливості для заохочення та забезпечення поваги
до гендерної рівності та прав людини. Ці основні механізми реалізації є невід’ємною частиною Загальних принципів
підтримки парламентів, які МПС ініціювало та виконує.
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4) Належним чином забезпечений ресурсами та ефективний Секретаріат зобов’язаний визначити та отримати
відповідні людські та фінансові ресурси для реалізації цієї Стратегії МПС на 2017-2021 роки, і буде користуватися
підтримкою членів МПС та партнерів для виконання цього завдання. Він заохочує систематичне планування, моніторинг
продуктивності та звітність. Він продовжить просувати парламентські стандарти та норми. Секретаріат буде виконувати
свої функції зі зростаючою ефективністю, професіоналізмом та підзвітністю та прагне постійно підвищувати професійну
кваліфікацію своїх співробітників.

5) Партнерство
Виконуючи свою роботу, МПС взаємодіє та співпрацює з широким колом партнерів з системи Організації

Об’єднаних Націй, іншими міжнародними організаціями, які поділяють її цілі, регіональними та іншими
парламентськими організаціями, громадянським суспільством, науковими колами, фондами та приватним сектором.
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4.3. Управління якістю в процесі стратегічного планування 

Ефективним інструментом, що сприятиме реалізації реформи державного управління в Україні, безперечно є
розробка та впровадження стандартів управління якістю (зокрема, стандарти ISO 9001-2001, інструмент «Загальна схема
оцінки (Common Assessment Framework, CAF)» тощо).

Слід зазначити, що аналіз зарубіжного досвіду функціонування органів влади свідчить про ефективність
впровадження саме інструменту «Загальна схема оцінки (Common Assessment Framework, CAF)». Основна відмінність
моделі CAF від стандартів серії ISO 9001 полягає в тому, що модель CAF орієнтована на підвищення рівня якості послуг,
а впровадження стандартів серії ISO 9001 – на усунення існуючих (або можливих) недоліків у діяльності відповідних
органів влади. 

Модель CAF дозволяє здійснити оцінку якості менеджменту в органах влади шляхом самооцінки або за
допомогою зовнішніх експертів. Сьогодні модель CAF використовується для порівняльного аналізу систем управління в
європейських країнах, а також з метою виявлення і поширення кращих практик менеджменту.

Загальна схема оцінювання C A F – це інструмент всеохоплюючого управління якістю, який розроблений
організаціями публічного сектору для власних потреб на основі Моделі досконалості Європейського Фонду Управління
Якістю (EFQM). Фундаментальною основою моделі CAF є припущення про те, що найкращі результати діяльності
організацій, результати для громадян/клієнтів, працівників та суспільства досягаються завдяки лідируючій ролі
керівництва через планування та реалізацію стратегій, персонал, партнерства, ресурси, процеси тощо. Модель
передбачає розгляд організації з різних позицій та бізнес-процесів.

Модель CAF виникла в результаті об’єднання моделі досконалості Європейського фонду управління якістю
(EFQM) і моделі Німецького університету адміністративних наук м. Спайере. Фундаментальною основою моделі CAF є
розуміння того, що найкращі результати діяльності організації, результати для громадян/споживачів, працівників та
суспільства досягаються завдяки лідируючої ролі керівництва, яке реалізує стратегії і плани, надихає працівників,
розвиває зв’язки з партнерами, ефективно розпоряджається ресурсами і забезпечує функціонування процесів тощо.
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Згадана модель була розроблена під егідою Групи з іновацій публічної служби і робочої групи національних
експертів, сформованої Генеральним директоратом Європейської Комісії з метою стимулювання обміну та поширення
кращого досвіду з модернізації систем надання державних послуг і послуг бюджетних організацій в країнах – членах ЄС.

Перша версія CAF була представлена в травні 2000 року, а в 2002 році в Маастрихті за рішенням Генерального
директорату Європейської Комісії при Європейському інституті державного управління був створений Європейський
ресурсний центр CAF. Разом з мережею національних представників CAF, за підтримки Європейського фонду
управління якістю і університету м. Спайера ресурсний центр CAF організовує навчання з практичного застосування
моделі та проводить оцінку результатів використання CAF.

Модель CAF дозволяє здійснити оцінювання якості управління в органах державної влади, державних установах і
організаціях шляхом самооцінки. Крім того, модель CAF використовується для порівняльного аналізу систем управління
європейських держав, а також для виявлення і розповсюдження кращого досвіду. 

Модель CAF дозволяє побачити цілісну картину організації одночасно під різними кутами зору і надає
комплексний підхід до аналізу її діяльності. Ця модель пропонує систему оцінки за 9 критеріями, а саме: 

1) лідерство; 
2) стратегія та планування; 
3) людські ресурси; 
4) партнерство та ресурси; 
5) процеси; 
6) результати, орієнтовані на громадян/споживачів; 
7) результати, орієнтовані на персонал; 
8) результати, орієнтовані на суспільство; 
9) результати у ключових сферах діяльності. 
Кожен критерій має відповідні підкритерії, які сприяють кращому розумінню ситуації при оцінюванні. Під час

застосування моделі CAF оцінюються управлінські практики та результати, яких досягла певна установа. 
Виділяють наступні переваги моделі CAF: 
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 упровадження у державному секторі принципів управління якістю;
 проведення самооцінки з метою чіткого діагностування наявних проблем та узгодження коригуючих дій;
 посилення бенчмаркингу між організаціями державного сектору;
 систематизація кращих практик безперервного удосконалення в усіх напрямах.
На сьогодні в усіх 27 державах ЄС модель CAF є невід’ємним елементом державних програм реформування

державного управління. База даних застосування CAF, розроблена Європейським інститутом державного управління,
дозволяє проаналізувати кращі практики реформування державного управління, накопичені в Європі та за її межами.
Результати опитування організацій, які застосовують модель CAF, свідчать про те, що 90% з них удосконалюють свою
діяльність за результатами самооцінки.

Як вже було зазначено, модель CAF пропонує простий та безкоштовний інструментарій для використання
європейськими організаціями публічного сектору, який допоможе використовувати методи та підходи управління якістю
для покращення їх діяльності.

Модель CAF розроблена для використання усіма учасниками публічного сектору. Її можуть застосовувати
організації публічного сектору як на європейському рівні, так і на національному, регіональному та місцевому рівнях.
CAF виконує роль каталізатора у цілісному процесі вдосконалення організації (органу влади), а також має на меті
досягнення п’яти основних цілей, а саме:

1) Запровадження в адміністративних органах культури вдосконалення та принципів загального менеджменту
якості (TQM);

2) Сприяння поступовому запровадженню в організаціях публічної сфери повноцінного циклу “плануй – роби –
перевіряй – впливай” (цикл PDCA);

3) Забезпечення проведення самостійного оцінювання організаціями публічної сфери із метою отримання
даних діагностики та визначення заходів з удосконалення;

4) Виступати єднальним елементом між різними моделями, які використовуються у менеджменті якістю, як у
публічному, так і приватному секторах;

5) Забезпечувати обмін досвідом та найкращими практиками між організаціями публічного сектору.
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Організації, які використовують модель CAF, демонструють прагнення до вдосконалення своєї діяльності та
бажання впровадити культуру самовдосконалення. Ефективне застосування CAF з часом сприятиме розвитку саме цього
(сучасного) типу культури та способу мислення в організації (органі влади).

Згадана дев’ятикомпонентна модель характеризує основні аспекти діяльності організації, які необхідно
враховувати в процесі проведення                   будь-якого аналізу організації. 

Критерії 1-5 висвітлюють управлінські практики, можливості. Вони демонструють спосіб, в який організація
працює, та підходи, які вона застосовує для досягнення поставлених цілей. 

Критерії 6-9 характеризують результати, досягнуті для громадяни/клієнтів,  працівників,  суспільства, у ключових
сферах діяльності, та вимірюються сприйняттям людей і оцінкою результатів роботи.

Кожен критерій ділиться на підкритерії. 28 підкритеріїв визначають основні напрямки оцінювання організації. Ці
напрямки проілюстровано на прикладах, що більш детально демонструють зміст підкритеріїв та пропонують ті аспекти
діяльності, яким варто приділити увагу, щоб зрозуміти, наскільки адміністративний орган відповідає вимогам,
висвітленим у підкритеріях. У цих прикладах можна знайти практичний досвід усіх країн Європи. Не всі приклади
підходять для того чи іншого типу організації, але з багатьма з них слід ознайомитись під час проведення самооцінки.
Застосування результатів оцінювання, інструментів реалізації та критеріїв оцінки результату в управлінській практиці є
запорукою постійного вдосконалення та навчання, що супроводжує організацію на шляху до вдосконалення.

Модель CAF не є тільки схемою оцінки різних аспектів діяльності організації, ця модель передбачає, що всі її
елементи взаємопов’язані і впливають один на одного. У структурі моделі встановлені наступні внутрішні зв’язки:

 причинно-наслідковий зв’язок між лівою частиною (можливості-причини) і правою частиною (результати-
наслідки);

 системний зв’язок між причинами (можливостями).
Перехресні зв’язки між правою та лівою частинами моделі складаються з причинно-наслідкових взаємозв’язків

між можливостями (причинами) та результатами (наслідками), а також із зворотного зв’язку від останніх до перших. При
проведенні самооцінки надзвичайно важливо здійснювати перевірку цих причинно-наслідкових зв’язків. Організація
повинна завжди слідкувати за відсутністю суперечностей між отриманими результатами (декількома одночасними
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результатами) та даними оцінювання по відповідним критеріям та підкритеріям можливостей. Таку узгодженість іноді
важко перевірити, оскільки при досягненні результатів комплексний характер діяльності організації сприяє взаємодії між
собою різних причин (можливостей). Проте, у будь-якому випадку необхідно перевіряти наявність зворотного зв’язку
між результатами правої частини та критеріями правої частини.

Взаємозв’язок між  критеріями  та  підкритеріями можливостей: оскільки якість результатів у значній мірі
залежить від типу та інтенсивності взаємодії між можливостями, то цей взаємозв’язок потрібно перевіряти під час
самооцінки. Насправді, інтенсивність різна в різних організаціях, що загалом впливає на якість роботи організацій.

Взаємодія, очевидно, не обмежується на рівні критеріїв. Досить часто значна взаємодія матеріалізується на рівні
підкритеріїв.

Модель CAF передбачає дотримання основних принципів досконалості, визначених Європейським Фондом
Управління  Якістю  (EFQM), а також їх інтерпретацію для публічного сектору. Метою CAF є підвищення рівня
ефективності організацій публічної сфери за допомогою цих принципів. Застосування цих принципів лежить в основі
відмінностей між традиційними бюрократичними організаціями, та такими, які запровадили систему менеджменту
якості. Мова йде про вісім таких принципів:

Принцип 1: Націленість на результат. Організація орієнтується на результат. Результат досягається завдяки всім
залученим учасникам процесу: представникам владних структур, громадянам/клієнтам, партнерам та працівникам
організації.

Принцип 2: Орієнтація на громадян/клієнтів. Організація орієнтується на інтереси як існуючих, так і
потенціальних громадян/клієнтів, залучаючи їх у розвиток продукції та послуг, а також у процес підвищення рівня якості
роботи.

Принцип 3: лідерство та сталість цілі. Даний принцип поєднує в собі наявність далекоглядного керівництва,
здатного мотивувати своїх підлеглих, та незмінних цілей у мінливому середовищі. Керівники визначають місію,
принципи роботи та цінності, створюють умови для максимального залучення працівників у реалізацію цілей
організації.
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Принцип 4: Процесний підхід та управління на основі фактів. Даний принцип регламентує роботу організації з
позиції того, що отримання бажаного результату є більш ефективним тоді, коли відповідні ресурси та дії розглядаються
як процес, а раціональні рішення базуються на аналізі даних.

Принцип 5: Розвиток та залучення персоналу. Працівники всіх рівнів є сутністю будь-якої організації, і тому
повне залучення персоналу дозволяє використовувати його потенціал на користь організації. Вклад кожного працівника
визначається рівнем його розвитку та залученням у процеси, а також створенням робочої атмосфери загальних
цінностей, довіри, відкритості, делегуванням повноважень та визнанням.

Принцип 6: Постійне навчання, інновації та вдосконалення. Вдосконалення змінює існуючий стан речей, вносить
певні корективи. Цього можна досягнти шляхом навчання, створенням нових можливостей для інноваційних підходів та
вдосконалення, яке має стати метою організації.

Принцип 7: Розвиток партнерства. Оскільки для досягнення поставлених завдань організаціям публічного сектору
необхідні інші учасники, потрібно розвивати та підтримувати партнерство. Державні організації та інші учасники,
задіяні у публічному секторі, пов’язані між собою, і їхні взаємовигідні відносини створюють можливості для підвищення
ефективності роботи.

Принцип 8: соціальна відповідальність. Організації публічного сектору повинні взяти на себе відповідальність
перед суспільством дбати про екологічну стабільність, а також відповідати очікуванням людей та задовольняти потреби
як місцевої громади, так і світового співтовариства.

Ці принципи інтегровані у структуру Моделі CAF і постійне вдосконалення по дев’яти критеріям, з часом,
сприятиме досягненню високого рівня розвитку організації. Кожен принцип передбачає чотири рівні розвитку, даючи
організації можливість побачити весь шлях до досконалості. 

Окрім особливої інтерпретації принципів досконалості та підходів менеджменту якості для публічного сектору та
державного управління також існує ще ряд інших особливостей, які відрізняють публічний сектор від приватного. Ці
особливості передбачають наявність основних передумов, спільних для соціально-політичної та адміністративної
культури країн Європи: легітимність (демократична та парламентська), принцип законності та моральної поведінки на

133



основі загальноприйнятих цінностей та такі принципи як відкритість, можливість обліку, участь, різноплановість,
рівність, соціальна справедливість, солідарність, співпраця та партнерство – усі ці аспекти необхідно брати до уваги при
здійсненні оцінювання.

Хоча CAF перш за все акцентує увагу на оцінці ефективності управління та виявленні організаційних
особливостей, які можуть зробити вдосконалення можливим, кінцева мета полягає у сприянні гарному врядуванню.

Самооцінка та заходи з удосконалення у організаціях публічного сектору дуже складно здійснювати без
отримання надійної інформації про різноманітні функції організації. CAF стимулює організації публічного сектору до
збирання та використання інформації, хоча дуже часто вони недоступні під час першої самооцінки. Саме тому CAF часто
називають «управлінням з нуля».

CAF визначає області, в яких необхідно розпочати вимірювання. Чим більше розвивається організація на шляху
до постійного вдосконалення, тим систематичніше та прогресивніше вона збирає інформацію та управляє нею, по
відношенню як до внутрішніх зв’язків, так і до зовнішніх.

Коли мова йде про управлінську термінологію для публічного сектору, виникають певні труднощі із розумінням
термінів. Модель CAF використовує просту мову, що дає можливість працівникам і керівництву вести конструктивну
дискусію  про  проблеми  організації, проводити порівняльні навчання між європейськими державними структурами та
вести діалог, використовуючи зрозумілу для всіх державних службовців мову. Усім організаціям дозволяється
пристосовувати реалізацію даної моделі до своїх потреб і контекстуальних вимог.

Використання моделі CAF – це процес навчання, який проходить будь-яка організація. Виявлення сильних сторін і
зон розвитку, а також відповідне планування кроків по вдосконаленню, є найважливішими результатами самооцінки.
Система бального оцінювання CAF має певне значення, але не є основним орієнтиром.

Присвоєння кожному критерію та підкритерію моделі CAF певного балу має чотири основні цілі, а саме:
 визначити напрями, які потребують покращення;
 виміряти власний прогрес організації;
 виявити кращі практики, які мають високі бали як для можливостей, так і для результатів;
 допомогти організаціям знайти партнерів для обміну досвідом.
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Відповідно до рішення Генерального директорату Європейської Комісії з питань публічної служби у 2001 році
було створено ресурсний центр CAF та мережу національних представників CAF. Ця мережа відповідає за розвиток
моделі на європейському рівні. Періодично відбуваються обговорення нових інструментів та стратегії щодо
розповсюдження CAF. Такі обговорення організовуються кожні два роки, на яких користувачі моделі обмінюються
ідеями та обговорюють кращий досвід. 

У державах-членах національні представники розробляють відповідні ініціативи щодо стимулювання та
підтримки використання моделі в своїх країнах. Заходи варіюються від створення національних ресурсних центрів до
розробки спеціалізованих веб-сайтів, від національних або регіональних проектів і програм до національних нагород чи
конференцій на основі моделі.

Ресурсний центр CAF та Європейський інститут державного управління (EIPA) в Маастрихті відповідають за
координацію мережі та управлінням веб-сайтом CAF: www.eipa.eu/caf.

Згаданий веб-сайт є відправною точкою для отримання всієї необхідної інформації про Загальну Схему
Оцінювання, для реєстрації в якості користувача CAF, а також для знаходження інформації про інших користувачів CAF
або для використання електронного інструменту CAF, що технічно забезпечує процес самооцінки. Наприклад, на сайті
можна також знайти версії моделі CAF, дані про національних кореспондентів CAF, публікації щодо моделі та події, що
організовуються на національному та європейському рівнях, оголошення  про навчання з питань упровадження CAF, яке
здійснює Європейський  Інститут Державного Управління тощо.

Для  того, щоб  організації  публічного сектору, які використовують CAF, могли побачити результати своїх зусиль
та отримати зворотній зв'язок, модель CAF пропонує процедуру зовнішнього зворотного зв'язку, яка забезпечує
зовнішній зворотній зв'язок щодо запровадження загального управління якістю на основі CAF. Дана процедура
використовується на добровільних засадах. Вона спрямована на те, щоб підтримати користувачів CAF на їхньому шляху
до вдосконалення, дозволяє оцінити зусилля як зсередини організації, так і ззовні. Дана процедура стосується не лише
процесу самооцінки, але також шляху розвитку, обраного організацією та розрахованого на тривалу перспективу
(відповідно до принципів вдосконалення). Визначають наступні ціпі зовнішнього зворотного зв'язку CAF:
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1. Дотримування стандартів якості CAF та їх вплив на організацію;
2. Оцінювання наявності  принципів TQM  як  результату застосування CAF;
3. Відновлення та підтримування мотивації для постійного вдосконалення організації;
4. Сприяння експертному оцінювання та бенчмаркінгу;
5. Нагородження організацій, які почали ефективний процес запровадження безперервного вдосконалення

роботи, уникаючи негативних суджень щодо досягнутого ними рівня досконалості;
6. Сприяння участі користувачів CAF у конкурсах рівнів досконалості Європейського Фонду Управління

Якістю.

В основі цієї процедури лежать наступні три принципи:
1. Процес самоцінювання;
2. Процес вдосконалення;
3. Рівень зрілості управління якості організації.
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