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Координація процесу
впровадження стратегічного плану:

структура і діяльність
координаційної Ради (КР)



Завдання Координаційної Ради
(КР)

 координація процесу впровадження стратегічного плану
 розробка індикаторів (показників) для моніторингу й

оцінювання впровадження стратегічного плану
 визначення термінів і відповідальних за реалізацію етапів

стратегічного плану
 моніторинг й оцінювання впровадження стратегічного

плану та узагальнення даних
 підготовка пропозицій по внесенню змін до стратегічного

плану на підставі даних моніторингу й оцінювання
 систематичне інформування громадськості, зокрема

через засоби масової інформації, про свою діяльність,
ухвалених рішеннях та стан реалізації стратегічного
плану



Бюджет і стратегічний план:

взаємозв’язок і взаємоузгодженість



Бюджет
і стратегічне планування

 Бюджет: бюджетні кошти винятково під
стратегічний план



Структура і стратегічне
планування

 Спершу стратегічний план і потім, відповідно
до нього, структура організації

Керівник

Рада зі стратегічного
ипланування
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Оцінювання —
систематична оцінка операцій та/або результатів програми чи

політики у порівнянні з комплексом явних та неявних
стандартів, з метою вдосконалення програми чи політики
(К.Вайс)

максимально системне і неупереджене вивчення якої-небудь
діяльності, проекту, програми, стратегії, політики, теми,
сектора, сфери діяльності, роботи організації і т.д. (за
визначенням ООН)

це з’ясування реалій політики та її головних дійових осіб,
критерії і процедури вибору альтернативи, застосування
інструментів впровадження рішення в життя і встановлення
меж дії/ бездії політики



Функції процесу оцінювання
- забезпечує достовірну та обґрунтовану інформацію щодо проведення

державної політики, тобто окреслює деякі рамки, в яких потреби, цінності та
можливості реалізуються через дію політики (за таких умов оцінювання
показує межі політики, в яких досягаються конкретні цілі);

- сприяє визначенню та критиці цінностей, які лежать в основі вибору
суспільних цілей;

- допомагає використанню аналітичних методів, включно з визначенням
проблем та виробленням рекомендацій для інших напрямів політики
(результат оцінки, що демонструє неадекватне здійснення політики, може
призвести до реструктуризації проблем політики або перегляду цілей);

- сприяє визначенню нових та перегляду існуючих альтернатив суспільного
розвитку: відмові від попередньо прийнятої альтернативи політики або заміні
її іншою.



Типи оцінювання

Оцінювання здійснюється на підставі різних
підходів і загалом слід розрізняти такі типи:

 формувальне — отримання інформації, яка
забезпечує зворотний зв’язок під час процесу
розробки напряму політики, що сприяє
поліпшенню оцінювання

 підсумкове — по закінченні формування
напрямів політики



Типи оцінювання
3. Оцінювання процесу реалізації – дає детальну інформацію про те, чи відбувається

реалізація програми згідно з планом, а також чи бенефіціари відчувають і
сприймають короткотермінові результати програми. Таке оцінювання доповнює
зворотний зв'язок і тому допомагає керівництву.

4. Оцінювання шляхом дослідження окремих ситуацій (case study) – допомагає
керівництву програми вчитися на «живих» прикладах через вивчення вдалого й
невдалого досвіду, щоби в подібних ситуаціях повторювати рішення або, навпаки,
одразу шукати інші. В цьому разі сила рішення має вирішальне значення.

5. Оцінювання довготермінових ефектів програми, або оцінювання впливу –
проводиться, як правило, через 3-7 років по завершенні програми з метою визначити
реальний її (або сукупності програм) вплив на суспільство. За допомогою такого
оцінювання виявляють справжні причиново-наслідкові зв’язки між поставленими
цілями та досягнутими результатами.

6. Мега-оцінювання покликане об’єднати результати кількох оцінювань
(короткотермінових, середньотермінових, довготермінових), відомих досліджень
тощо стосовно певної тематики. При цьому, використовуючи загальні критерії та
зводячи різноманітні дані, роблять висновок щодо надійності та дієвості отриманих
результатів.



Форми оцінювання
 Завчасне оцінювання (Appraisal): критична перевірка потенційної цінності (корисності)

справи (напр., програми), здійснюване до моменту прийняття рішення щодо початку
впровадження.

 Моніторинг (Monitoring): постійне відстежування прогресу впровадження програми задля
визначення відповідності планові та прийняття необхідних рішень щодо вдосконалення
діяльності.

 Критичний огляд (Review): періодичне або спеціальне, часто швидке визначення стану
виконання програми, до якої не застосовують звичайного оцінювання. Критичні огляди, як
правило, застосовують до операційних питань.

 Обстеження (Inspection): загальна перевірка, покликана виявити слабкі місця та збої в роботі і
запропонувати шляхи коригування.

 Розслідування (Investigation): спеціальна перевірка заяви щодо порушення та забезпечення
доказів для можливого судового переслідування чи дисциплінарного покарання.

 Аудит (Audit): визначення адекватності управлінського контролю для забезпечення:
ефективного використання ресурсів; збереження фондів; надійності фінансової та іншої
інформації; відповідності чинному законодавству та політиці, чинним правилам; ефективності
управління ризиками; адекватності організаційної структури, систем і процесів.

 Дослідження (Research): системне вивчення, призначене для створення чи розвитку знань.
 Внутрішнє управлінське консультування (Internal Management Consulting): консультаційні

послуги, покликані допомогти керівництву запровадити зміни, викликані організаційними й
управлінськими проблемами, та вдосконалити внутрішні робочі процеси.



Несприятливі обставини для
оцінювання:

 Політика спрямована на рутину, “рух по колу”,
стагнацію суспільного розвитку.

 Цільова неузгодженість, тобто недосяжність
консенсусу щодо цільової орієнтації.

 Жорсткі рамки оцінювання, встановлені
замовниками напряму політики, що на практиці
призводить до іґнорування значної кількості
важливих питань.

 Недостатня кількість коштів або фахівців для
оцінювання.



Моніторинг —
систематичне вимірювання виконавської діяльності за

встановленими критеріями за відповідний відрізок
часу.

Моніторинг як процес регулярного збору та фіксації
даних про ключові елементи реалізації програми
протягом періоду її впровадження задля виявлення
проміжних результатів і досягнень, своєчасного
виявлення проблем та відхилень від намічених
результатів і здійснення необхідних коригувань,
забезпечення ефективного використання ресурсів,
виконання запланованих завдань, мінімізації
негативних наслідків, визначення можливостей для
подальшого розвитку програми тощо.



Моніторинг

Для моніторингу характерні запитання:

відбулося заплановане чи ні?,

скільком користувачам надано послугу?,

яка кількість продукції була вироблена тощо?



Типи моніторингу:

 моніторинг ситуації – покликаний визначати факт зміни умов
чи незмінний стан справ. Це також передбачає збір інформації
щодо ширшого контексту, як-от тенденції соціально-
економічного розвитку, зміни державної політики, інституційні
зміни тощо;

 моніторинг процесу передбачає відстеження прогресу щодо
впровадження тих чи інших елементів програми та досягнення
конкретних результатів (як правило, коротко- та
середньотермінових) програми.



Моніторинг —
це процес відстеження або вимірювання того, що відбувається з

програмою, й охоплює комбінацію
 внутрішнього моніторингу, покликаного перевіряти перебіг

упровадження програми, та
 зовнішнього моніторингу, який забезпечує впровадження

програми відповідно до державної політики.



Моніторинг і оцінювання це
взаємодоповнюючі, але різні процеси.

 Моніторинг спрямований на відстеження затрат
ресурсів, випуску продукції, результатів і впливу у
міру здійснення втручання.

 Оцінювання вимірює ефективність і вплив втручання
(як правило після реалізації).

Разом моніторинг і оцінювання дозволяють розробникам
політики відстежувати результати, пропонувати
корекції чи вдосконалення в процесі її реалізації, а
також оцінити міру досягнення успіху.



Два основних завдання
моніторингу й оцінювання

 навчання та
 звітність
Залучення стейкхолдерів і діалог необхідні для ширшого

навчання.
Для звітності потрібна незалежна стороння оцінка.

Моніторинг та оцінювання сприяють відкритості та звітності.
Моніторинг впровадження програми – налагодженню достатнього

рівня звітності для забезпечення реалізації програми.
Оцінювання, своєю чергою, забезпечує належний рівень

відкритості та звітності, необхідних для досягнення очікуваних
результатів.



Етапи організації системи
моніторингу

Постійний збір визначених даних. Контроль за діяльністю системи
моніторингу.

Збір даних

Розроблення й апробація документів для збору та фіксації
даних. Складання посадових інструкцій з визначенням повноважень
учасників процесу моніторингу. Підготування персоналу,
відповідального за операції з моніторингу. Ознайомлення персоналу
програми з системою моніторингу.

Підготування

Визначення потреб в інформації (індикатори виконання заходів,
досягнення цілей тощо) та хто її потребує. Визначення того, як
часто слід збирати інформацію. Визначення джерел і способів
отримання інформації. Визначення відповідального за збір інформації.
Визначення витрат, пов’язаних із запровадженням моніторингу та
збором інформації.

Планування

КрокиЕтап



Етапи організації системи
моніторингу (2)

Використання результатів моніторингу для вдосконалення
управління та реалізації програми.

Використання
результатів

Документування зібраних даних і результатів аналізу.
Забезпечення інформацією щодо результатів моніторингу
керівництва тих, хто здійснює впровадження програми,
бенефіціарів та інших зацікавлених осіб.

Звітування

Порівняння зібраних даних з визначеними плановими
значеннями індикатора, встановлення відмінностей.
Визначення інших
проблем. Пошук причин відхилень та визначення варіантів
розв’язання проблем.

Аналіз та
порівняння
даних



Показники
SMART

Specific – конкретний
Measurable – вимірюваний
Available - доступний
Realistic - реалістичний
Time-bound – обмежений в часі



Класифікація та визначення
показників (індикаторів)

Показники (індикатори) є основою будь-якого моніторингу.

Показники (індикатори) – це засоби, за допомогою яких
здійснюється моніторинг і визначається рівень прогресу щодо
виконання окремих завдань програми, досягнення очікуваних
результатів (короткотермінових та середньотермінових) тощо.

Показники описують результати програми в операційно
вимірюваних величинах, як-от кількість, якість, тип
бенефіціарів, час, місце тощо. Для потреб моніторингу
застосовують різні типи показників (індикаторів).



Прямі та непрямі індикатори
Прямі індикатори – це ті, що їх застосовують у випадках, коли зміни в

об’єкті спостереження може помітити безпосередньо суб’єкт.
Зазвичай це стосується короткотермінових результатів. Прямий
індикатор точніший, повніший та більш готовий для
безпосереднього застосування.

Непрямі індикатори використовуються замість прямих або в
доповнення до них. Їх застосовують у випадках, коли досягнення
(чи недосягнення) результатів (тобто змін в об’єкті спостереження):

 не може бути зафіксованим і виміряним безпосередньо, а лише
опосередковано, наприклад, якість життя, організаційний розвиток
тощо;

 може бути безпосередньо виміряним, але вартість такого
вимірювання буде невиправдано високою;

 може бути виміряним лише з плином значної кількості часу по
завершенні заходу/програми.



Кількісні та якісні індикатори
Кількісні (статистичні) індикатори – показники, що мають кількісний вираз

і позначаються такими формулюваннями, як число, частота, відсоток,
частка тощо. Кількісними індикаторами можна описати, наприклад, таке:
частоту зустрічей та чисельність учасників, коефіцієнт зростання
економіки, показники клімату, врожайність, рівень цін тощо.

Якісні індикатори (судження, оцінка, сприйняття та відношення) –
показники, що не мають кількісного виразу й можуть позначатися
такими формулюваннями: наявність, відповідність, якість, ступінь,
рівень, задоволеність, обізнаність тощо. Залежно від потреб програми
якісними індикаторами можна описати, наприклад, ставлення до того чи
іншого факту стейкхолдерів і споживачів, рівень їхнього задоволення,
здатність до прийняття рішення та самооцінки, зміна поведінки тощо.

На практиці бажано витримувати баланс між кількісними та якісними
індикаторами. Важливо, щоб стейкхолдери програми спільно визначили
індикатори ще на етапі панування.



Індикатори процесу та
результатів

За допомогою індикаторів результатів реалізації програми можуть
визначатися такі речі, як упроваджені технології, тренінгові
матеріали, які віддруковано та розповсюджено, або зростання
доходів домоволодінь, тощо.

Індикатори ж процесу реалізації програми, як правило, завжди
якісні й покликані визначити, яким чином технології були
розроблені та впроваджені, як відбувалося збільшення доходів і
хто в цьому брав участь.

Деякі з цих індикаторів можуть бути суб’єктивними і тому
кінцевим користувачам чи учасникам заходу (проекту) може
бути поставлено запитання підтвердити чи спростувати факт
існування того чи іншого результату. Джерело інформації в
таких випадках теж суб’єктивне.



Проміжні та підсумкові індикатори.
Міжсекторні індикатори

Проміжні індикатори встановлюються для визначення результату в певні
періоди чи етапи програми. Тому вони фактично слугують контрольними
відмітками для досягнення очікуваних кінцевих результатів.

Індикатори кінцевих результатів програми є за своєю суттю підсумковими
індикаторами.

Індикатори, що відбивають специфіку певної галузі чи сектору (наприклад,
індикатори розвитку сільського господарства), та суто технічні індикатори
мають бути збалансованими шляхом доповнення їх іншими, які мають
міжсекторний характер і покликані віддзеркалювати, наприклад, питання
соціального розвитку, гендерної рівності, екологічної безпеки, розвитку
громадянського суспільства тощо.



Визначення та відбір індикаторів.
Критерії відбору індикаторів

При відборі індикаторів застосовують низку критеріїв.
Відповідність: чи дає змогу індикатор виміряти прогрес щодо виконання

окремих етапів і досягнення результатів програми?
Чутливість: якщо відбуватимуться зміни, чи буде індикатор чутливим до них?
Простота і доступність: чи буде інформація доступною для збору та чи легко її

буде збирати?
Надійність: чи будуть дані, необхідні для індикаторів, надійними та сумірними

протягом тривалого часу?
Простота: чи складно буде вирахувати величину індикатора?
Практичність: чи буде отримана інформація використана для прийняття

рішення та вивчення досвіду?
Об’єктивність: чи зможуть всі, хто ознайомлюється з даними, дійти спільного

висновку?
Дешевизна: чи будуть витрати на отримання інформації зіставними з користю

від моніторингу?
Представництво: чи індикатор даватиме змогу оцінити представництво

вікових груп, статі, бенефіціарів тощо?



План моніторингу це
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ІндикаториРезультати

детальне визначення очікуваних результатів, для досягнення яких запроваджується
моніторинг, індикаторів кожного з очікуваних результатів, джерел, методів і частоти збору
інформації та її аналізу, а також відповідальних за збір інформації та основних її
користувачів


