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Проектний підхід до запровадження стратегічного планування та
управління у реалізації економічних реформ в Україні
На сьогодні, практика проектування в Україні, як правило, сприймається управлінцями як менеджмент певного
проекту(ів), що має національне (чи наближене до нього) значення. Тобто вибір і впровадження конкретного рішення
закладеного у певний програмний документ. Проте у теорії управління (менеджменту) з 70-х рр. ХХ ст. цей тип
управління розглядається як проектний (матричний) менеджмент, що за змістом відрізняється від класичного «лінійного»
(ієрархічного) управління наявністю значної гнучкості за рахунок координації діяльності між різними ієрархічними
структурами. Основним принципом такого управління є взаємодія окремих фахових спеціалістів (уповноважених осіб)
між собою задля досягнення реалізації певного проекту. Тут функцію координації роботи несе керівник структурного
підрозділу чи уповноважений ним спеціаліст до питань відання яких належить такий проект як цілісний компонент
розвитку усієї організації чи об’єкту управління. Іншими словами, формується своєрідна горизонтальна «робоча група»
на середньому управлінському рівні, що безпосередньо реалізує і відповідає за досягнення міжструктурного
(міжгалузевого) результату. Відтак проект має характер міжвідомчої взаємодії з певною метою, після досягнення якої
цей структурний зв'язок руйнується. Первинними перевагами застосування проектного менеджменту у комерційному
секторі були і залишаються:
 швидке погодження і прийняття рішень у межах визначеного проекту;
 зниження видатків на адміністрування заходів із реалізації проекту за рахунок відсутності необхідності у

створення додаткової структурної одиниці;

 зниження соціальних відрахувань і видатків на заробітну плату працівників, оскільки оплата праці здійснювалася

за рівнем фактично проробленої роботи поза основним структурним підрозділом;

 зростання рівня фахової відповідності виконавців меті проекту;
 зниження ризиків утрат від невдалої реалізації проекту унаслідок його реалізації як низки позасистемних заходів,

що прямо не впливають на реалізацію основних завдань певної організації.

Передовсім стратегічне планування не варто вважати за самоціль чи панацеєю від усіх негараздів. Це не запорука
безпечного і безтурботного існування, оскільки процес стратегічного планування неперервний і з бюрократичної точки
залежить від дій кожного з постійним моніторингом виконання стратегічного плану – кінцевого продукту процесу
стратегічного планування.
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Проектний підхід до запровадження стратегічного планування та
управління у реалізації економічних реформ в Україні
Інституційні (програмні) принципи

Об 'єктивність

Спирання на попередні досягнення, досвід та об'єктивну
– інформацію зібрану під час розроблення стратегічних
документів

Чітке формулювання мети та конкретних стратегічних

Цілепокладання – цілей

Спрямування всіх заходів, внесених до стратегічних і

Результативність – поточних документів, на досягнення поставлених
Ефективність
Пріоритетність

стратегічних цілей
Визначення кількісного виразу співвідношення витрат і
– результатів поліпшення економічного та суспільного
ефекту
Включення до стратегічних документів головних
– напрямків, реалізація яких дасть змогу забезпечити
гармонійний розвиток
Опрацювання альтернативних варіантів при розробленні

Альтернативність – нових програм

Формулювання стратегій, цілей та завдань з

Оцінюваність – врахуванням системи показників орієнтованих на
Компетентність

досягнення конкретного результату
Забезпечення відповідності кола питань, на вирішення
– яких спрямований той чи інший стратегічний документ,
та компетенції органів державного управління

Організаційні (структурні) принципи

Керованість
Комплексність
Спадкоємність
Прозорість
Ситуаційність
Ієрархічність
Наскрізний
характер
Дієвість
Реальність
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Управління всіма Програмами та заходами (проектами)
– здійснюється групами фахівців із застосуванням методів та
засобів проектного та стратегічного управління

Створення диверсифікованої структури, базованої на
соціальному консенсусі
Залучення до процесу розроблення представників усіх
– зацікавлених сторін задля забезпечення спадковості в
реалізації програмних заходів
–

–

Забезпечення прозорості процесів розробки програм та
реалізації стратегічного планування і управління

Виявлення, оцінка, врахування впливу внутрішніх чинників
– та зовнішнього середовища, можливих варіантів розвитку
залежно від їх комбінації
Державна програма розвитку економіки розглядається, як
– складний ієрархічних мультіпроект (набір пов’язаних
проектів)
Державна програма, галузеві програми та регіональні
– програми, є взаємоузгодженими та наскрізними за
структурою та параметрами
Програми та заходи програм служать інструментами
– планування і управління процесами розвитку Держави на
всіх рівнях
Всі заходи (проекти) – складові Програм мають містити чітко
– визначені ресурси, час і джерела фінансування, а також
перелік безпосередніх виконавців

Роль стратегічного планування в державному управлінні
Державне управління
(administration)
Проблемна
ситуація
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Державне [суспільне] управління
(governance)
Суспільна
проблема

Державне [суспільне] управління відрізняється від традиційного державного
управління тим, що воно зорієнтоване на вирішення суспільних проблем.
Лікується не симптом (проблемна ситуація), а хвороба (дійсна проблема).
Роль стратегічного планування – розширити діагностику і попередити кризу.

Стратегічне планування і управління як універсальний механізм
збалансування цілей державної політики щодо розвитку країни
Стратегічне планування – це систематичний процес, за допомогою якого організація, регіон чи територіальна громада
прогнозує та планує свою діяльність на майбутнє. Результатом цього процесу стає документ, який спрямовує на досягнення
поставлених цілей. Стратегічне планування – це алгоритм дій, пов'язаних у просторі (за виконавцями) і в часі (за термінами),
націлених на виконання стратегічних завдань.
Стратегічне управління – це процес первісного і, в подальшому, повторного визначення стратегії у відповідь на зміни
оточення, що відбулись чи на зміни, що лише відбудуться або навіть процес, що спричиняє ці зміни, і пов’язаний з ним
процес реалізації/виконання, в якому ресурси та можливості суб’єкту розподілені таким чином, щоб вона могла реалізувати
перспективні/довгострокові цілі щодо розвитку, а також була здатна забезпечити своє існування в потенційних ситуаціях
переривистості. Стратегічне управління полягає у прийнятті рішень (стратегій) щодо майбутніх напрямків діяльності
органів влади та у виконанні цих рішень. В стратегічному управлінні можна виділити дві фази: 1) період стратегічного
планування; 2) період реалізації стратегії (стратегічний чи проектний менеджмент).
Державне стратегічне планування – функція державного управління з визначення цілей та напрямів розвитку, з
урахуванням наявних ресурсів, обрання пріоритетів, розроблення та виконання взаємозв’язаних завдань і заходів соціальноекономічного розвитку країни. Основним результатом державного стратегічного планування є: системність, ефективність і
передбачуваність розвитку органів державної влади і соціально-економічного середовища країни.
Система державного стратегічного планування – це сукупність взаємодоповнюваних стратегічних документів із
соціально-економічного розвитку країни, нормативно-правового, науково-методичного, інформаційного та фінансового
забезпечення процесу стратегічного планування і управління у державі, а також учасників процесу стратегічного
планування, що реалізують власні та державні інтереси у державному управлінні.
Мета удосконалення існуючої системи стратегічного планування і управління полягає у розробці інституційних,
організаційних та інших заходів щодо забезпечення конституційних прав і свобод, високої якості і рівня життя громадян, з
досягнення сталого розвитку країни і зміцненню оборони і безпеки держави за рахунок раціонального використання
національних ресурсів і потенціалу громадянського суспільства України.
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Стратегічне планування і управління як універсальний механізм
збалансування цілей державної політики щодо розвитку країни
Прогнозування – це процедура продукування фактографічної інформації стосовно майбутніх станів
суспільства на основі попередньої інформації щодо проблем державної політики.
Планування – це визначення параметрів управлінського процесу на основі співставлення інформації
про потреби зовнішнього середовища в результатах діяльності і його можливостей, з урахуванням
розвитку самого суб’єкту, що направлено на досягнення поставленої перед системою мети.
План – це кількісне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення. Це результат планування,
мотивована модель дій, створена на основі прогнозу стану середовища і поставленої мети.
Стратегія – це свідомий процес, спрямований на визначення напряму розвитку організації, регіону чи
територіальної громади в умовах середовища, що змінюється; це узагальнюючої концепції майбутніх дій,
моделі досягнення цілей, що визначає пріоритети і основні напрямки діяльності. Формування ж стратегії
та складання плану щодо її реалізації визначається як стратегічне планування, що в системі державного
управління надає управлінській діяльності довгострокового характеру.
Стратегічне планування – це особливий вид розумової діяльності.
Планування пов'язано з невизначеністю майбутнього, – саме тому реалізація цієї управлінської функції
вимагає значних і специфічних інтелектуальних зусиль.
Найбільшого значення для успішного суспільного розвитку має не саме стратегічне планування, а
стратегічне мислення і стратегічні дії.
Стратегічне планування здійснюється від майбутнього.
Звичайне (повсякденне) планування здійснюється від теперішнього (сучасного).
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Місце стратегічного планування в державному управлінні
Державне [суспільне] управління

Суспільна
проблема

Стратегічне
планування
Аналіз
Організація

Стратегічне
планування

Планування
Прогнозування
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Стратегічне планування – це механізм виявлення проблем до їх виникнення.
Діагностується і сучасний стан, і минулий, і теперішній час функціонування
системи управління та життєдіяльності суспільства, економіки країни, тощо.

Відмінності стратегічного від традиційного планування
Стратегічне планування є:
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Оперативне планування є:

Передбачливим

Реактивним

Зосередженим на конкретних цілях

Із загальними цілями

Зі спільною стратегією

Спільна стратегія відсутня

Комплексним і складним

Простим і елементарним

Із залученням експертів

З інформуванням учасників

Довготерміновим (понад 3 роки)

Короткотерміновим (до 1 року)

У практиці діяльності органів влади України достатньо розповсюджене
оперативне чи звичайне (максимальний термін 1 рік) планування, яким часто
підміняють стратегічне планування. Тобто планування повсякденної
діяльності презентується як стратегічний план розвитку організації чи певної
структури. Це розповсюджена помилка.

Універсальність фаз процесу стратегічного планування і управління у
практиці його запровадження в управлінську діяльність
У цілому, не існує однієї загальноприйнятої методики стратегічного планування процес аналізу та прийняття рішень
досить передбачуваний та структурований, залежно до обраного методу планування. Стратегічне планування – це
адаптативний процес за допомогою якого здійснюється регулярна розробка та корекція системи досить формалізованих
планів, перегляду системи заходів щодо їх виникнення на основі безперервного контролю та оцінки змін, що
відбуваються ззовні і всередині системи управління. Розглянемо технологію стратегічного планування, створення
стратегічного плану, а відтак і стратегічного управління за узагальненою моделлю розробки стратегії для організації,
регіону чи територіальної громади.
Крок 1: Ініціювання й узгодження процесу стратегічного планування.
Крок 2: Визначення офіційних повноважень та обов’язків організації.
Крок 3: Визначення місії та цінностей організації.
Крок 4: Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації.
Крок 5: Визначення стратегічних проблем, які стоять перед організацією.
Крок 6: Формулювання стратегій та планів для розв’язання стратегічних проблем.
Крок 7: Перегляд і ухвалення стратегій та плану.
Крок 8: Визначення ефективного стратегічного бачення організації.
Крок 9: Розроблення ефективного процесу впровадження.
Крок 10: Повторна оцінка стратегій та процесу стратегічного планування.
Особливості стратегічного планування і управління у державному управлінні залежать від обраної управлінцями
процесуальної моделі їхнього здійснення. У цілому, будь-яка модель вкладаються у покрокову, часто паралельну,
черговість етапів реалізації та зводяться до розробки програмних документів без чіткого дотримання певної
регламентації, а значить обумовлюється неоднорідністю та легкою зміною комбінацій стратегій та інших складових
процесу в змінних умовах суспільного середовища. Тобто у своїй основі процес планування залишається сталим,
практично набуваючи класичних форм та понятійних категорій. Визначальне місце в його процедурі посідає етап
моніторингу та оцінки, що хоча і є завершальним в алгоритмі та все ж проявляється як повсюдна процедура.
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Типова модель стратегічного планування
Організація
процесу
стратегічного
планування

Аналіз
середовища

Вибір
ключових
елементів

Визначення
цілей та
завдань

Складання
стратегічного
плану

Моніторинг та оцінка (оцінювання)
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Втілення

Зміст стратегічного планування в державному управлінні
Стратегічне планування
Керуюча (управляюча) система

Суспільна
система

Керована система

Система управління
Рівень динаміки розвитку
Суспільна проблема
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Стратегічне планування покликане вирішувати суспільні проблеми у динаміці
розвитку суспільства і надавати додаткового прискорення завдяки їх
попередженню

Ключові питання стратегічного планування
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1.

Хто ми, що ми робимо сьогодні і чому?

2.

Ким ми хочемо стати, що бажаємо робити в
майбутньому і чому?

3.

Як ми намагаємось туди дістатися?

Відсутність цілісної системи державного стратегічного управління і
бюджетування в Україні

1
6

2

5

3
4

1. Ініціативи реформ Президента України
2. Бюджетне законодавство
3. Національне стратегічне планування
4. Стратегії галузевого розвитку
5. Стратегії регіонального розвитку
6. Міжнародні зобов’язання
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 «підміна» стратегічної діяльності поточними адміністративними
функціями шляхом формування стратегічного та річного плану
Міністерства за принципом «знизу-догори» структурними
підрозділами на основі власної типової (обов’язкової) діяльності
 виключне використання кількісних показників звітності і оцінки
діяльності відомств і бюджетних програм окремих головних
розпорядників через постановочну складність встановлення
якісних параметрів оцінки впливу діяльності певного відомства
за посилань на макроекономічну ситуацію у країні та впливу
окремої програми на соціально-економічне середовище узагалі
 відсутність зв’язку між бюджетним і державним прогнозуванням
і плануванням у результаті постатейного формування бюджетів
без урахування взаємних впливів окремих видатків на соціальноекономічне середовище країни
 операційна складність аналізу управлінських впливів у
діяльності відомств через надмірну кількість програмних
документів загального характеру (стратегії розвитку галузей,
державні цільові та державні програми тощо)

 нівелювання інструментів та засобів програмно-цільового методу
управління державними фінансами внаслідок розпорошеності
бюджетних програм серед значної кількості «галузевих»
головних розпорядників (578 програми і 87 розпорядники)

Розпорошеність стратегічного планування і управління
соціально-економічною системою в Україні
Попри інтенсивність накопичення досвіду нормопроектування
у сфері стратегічного планування, перераховані законодавчі
акти так і не сформували належні умови для функціонування
дієвої системи державного планування та прогнозування. З
кожним роком виникали нові проблеми реалізації стратегічного
планування в управлінні соціально-економічним розвитком.
Ключовими залишаються проблеми:

Перший
блок
Національне
стратегічне
планування і
управління

відсутність чіткого підходу до державного планування
відсутність сталого зв’язку між прогнозуванням та
плануванням
розірваність між державним й бюджетним плануванням

Другий блок

Третій блок

Стратегії
регіонального
розвитку

Стратегії
галузевого
розвитку

значна кількість документів, що визначають планування
соціально-економічного розвитку держави (розпорошеність
управління)
повільність трансформації системи державного планування
та прогнозування
викривлення змісту окремих елементів системи державного
планування та прогнозування
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Відсутність дієвого зворотного зв’язку в системі стратегічного планування
та управління соціально-економічним розвитком в Україні
В Україні існує відносно розвинуте нормативно-правове забезпечення, яким регулюються поточна
діяльність у сфері розробки програмних і стратегічних документів. Також сформовано первинну інституційну
структуру запровадження стратегічного планування і управління на різних адміністративних рівнях. Зокрема
існує:
 розгалужена система нормативно-правових актів, що методологічно визначають порядок складання
стратегічних документів і принципи та критерії їхнього моніторингу;
 низка стратегічних документів щодо розвитку різних сфер суспільства та галузей економіки України;
 структурні підрозділи Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України,
міністерств і відомств, що відповідальні за реалізацію стратегічного планування і управління в межах
компетенції власних органів державної влади на різних адміністративних рівнях.
Водночас, існуючий стан у діяльності міністерств характеризується наявністю наступних загроз:
 «різнобічного» діловодства та документообігу зі «специфічним» характером (недостатня
достовірність інформації, важкий пошук необхідної інформації і т.д.);
 складними та системними питаннями-завданнями регіонально і національного масштабу, що
потребують профільного компетентного підходу;
 не взаємозалежних системою планів і звітів міністерств;
 обмеження часу на ухвалення рішень;
 забезпечення ефективності використання ресурсів;
 мінімізація ризиків;
 наявність протиріч і неузгодженостей в діях;
 відсутність в керівництва оперативних даних про хід виконання робіт.
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Відсутність дієвого зворотного зв’язку в системі управління
паливно-енергетичним комплексом України
На сьогодні, в Україні існує розвинуте галузеве законодавство, яким регулюються поточна діяльність в
енергетиці та окремих сферах національного ПЕК. Воно є вираженою галуззю законодавства, що містить
розгалужену систему нормативно-правових актів, які визначають і регулюють організаційно-правові,
адміністративні, фінансові, цивільно-правові, господарські, земельні, екологічні та інші відносини у сфері
паливно-енергетичного комплексу. Важливими складовими цієї галузі є законодавство про
електроенергетику, нафту і газ, ядерну енергетику, вугільне (гірниче) законодавство, відновлювані джерела
енергії тощо.
Особливе місце займає Енергетична стратегія України на період до 2030 року (далі – Стратегія), що
залишається незмінним елементом державного планування і програмування діяльності Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України. Проте наявні концептуальні та методичні основи
запровадження стратегічного планування на рівні нормативно-правових актів та окремих практик органів
державної влади і місцевого самоврядування використовуються скоріше як положення рекомендаційного
характеру. Відтак мета економічного розвитку і його зв'язок з паливно-енергетичним комплексом (далі –
ПЕК) країни не виходить за межі загального бачення управлінцями його потенціалу у майбутньому і
залишається на рівні «бажань». Це дозволяє встановити низку основних проблем у сфері реалізації
стратегічного планування і управління у енергетиці України:
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галузевість об’єкту стратегічного управління і планування.
розпорошеність врахування умов функціонування енергетики.
втрата ціленаправленості.
не визначено основних виконавців по напрямах і координатора робіт.
статичність і бездіяльність у розвитку ПЕК як основа трансформації ринку.
використання узагальнених параметрів споживання.
відсутність механізмів стимулювання екотехнологій та енергозбереження у ПЕК.
безсистемність заходів поза галузями ПЕК.

Довгий управлінський ланцюг у координації енергетичної та економічної
політики в Україні у процесі їхньої розробки і реалізації
Формування державної енергетичної та економічної політики України

Верховна Рада України

Президент України

Законодавча ініціатива

Рішення РНБО

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

Кабінет Міністрів України
(КМУ)

Рада національної безпеки і
оборони України (РНБО)

Планування діяльності

Облік (аналіз) діяльності

Контроль діяльності

Міжвідомча комісія з питань
реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року

Міжвідомча комісія з питань
енергетичної безпеки

Регулювання діяльності

Управляюча система

Керована система

Паливно-енергетичний комплекс і національне господарство України

Зовнішнє середовище (суспільне середовище, світове господарство, дії країн конкурентів тощо)
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Суб’єкти розробки і погодження енергетичної політики в Україні:
відсутність поточної горизонтальної комунікації
РОЗРОБКА

ЕКСПЕРТИЗА

УПРОВАДЖЕННЯ

1. Ініціювання та розробка НПА
КМУ

3. Правова експертиза проекту
нормативно-правового акту

5. Розгляд проекту НПА

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Міністерство юстиції України

Кабінет міністрів України

2. Погодження із зацікавленими
органами державної влади

4. Фахова та юридична
експертиза проекту НПА

6. Контроль за виконанням
заходів НПА КМУ

Секретаріат
Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів України

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Департамент фахової експертизи
Міністерство фінансів України

Міністерство екології та
природних ресурсів України
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Департамент юридичного
забезпечення
Управління експертизи
дотримання регламентних норм
та організації засідань Кабінету
Міністрів України

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Удосконалення системи координації енергетичної та економічної політики
в Україні: незалежний моніторинг і оцінка реалізації політики
Формування державної енергетичної та економічної політики України

Верховна Рада України

Президент України

Законодавча ініціатива

Рішення РНБО

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

Кабінет Міністрів України
(КМУ)

Рада національної безпеки і
оборони України (РНБО)

Планування діяльності

Облік (аналіз) діяльності

Контроль діяльності

НАНУ

Постійні учасники ради

Міжвідомча комісія з питань
енергетичної безпеки

Експерти

Не постійні учасники ради

Міжвідомча комісія з питань
реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року

Регулювання діяльності

Управляюча система

Регулювання

Керована система

Паливно-енергетичний комплекс і національне господарство України

Зовнішнє середовище (суспільне середовище, світове господарство, дії країн конкурентів тощо)
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Встановлення горизонтальної взаємодії та зворотного зв’язку між органами
державної влади, підприємствами ПЕК та іншими заінтересованими
сторонами при виробленні і реалізації енергетичної політики України
Управляюча система
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Керівники уповноважених представників Міненерговугілля
(постійні члени комісії)

Оцінка політики
Вибір варіанту
вирішення
проблем

Політична
пропозиція
Концепція
Проекти актів

Ініціювання
вирішення
проблем

Кабінет міністрів
України

Керівники заінтересованих
органів державної влади
(постійні члени комісії)

Формування
державного
замовлення

Координаційна рада зі стратегічного планування розвитку енергетики
України

Національна академія наук
України

Відкриті засідання (вільна реєстрація та участь)
Постійні члени, уповноважені
представники з правом голосу від:
Міненерговугілля по сферах
(галузях) енергетики;
заінтересованих органів
державної влади;
профільних наукових установ;
Секретаріату КМУ.
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Не постійні учасники без права
голосу, що попередньо
зареєструвалися:
окремі заінтересовані експерти;
представники міжнародних
організацій;
представники організацій
громадянського суспільства.

Моніторинг реалізації
політики і аналіз
середовища
Ідентифікація та
пропозиції варіантів
вирішення проблем

Незалежна фахова
науково-експертна чи
наукова установа (и)

Кооперація з профільними
міжнародними урядовими
і не урядовими агенціями

SWOT- аналіз та SMART-goals підхід: визначення

SWOT- аналіз
- метод аналізу в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні

чинників і явищ на чотири категорії: Strengths (Cильные сторони),
Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості) і Threats
(Загрози).

SMART-goals
- підхід, що визначає вимоги до конкретно сформульованих цілей:

конкретність (specific), вимірюваність (measurable), узгодженість
(agreed-upon), досяжність (realistic), визначеність у часі (timed).
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Схема аналізу середовища об'єкту управління
Аналіз внутрішнього/зовнішнього
середовища

Залежні фактори
(внутрішнє
середовище)

Ступінь успіху/невдачі у
досягненні своїх цілей

Стратегії формування
середовища
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Незалежні фактори
(зовнішнє
середовище)

Стратегії адаптації до
середовища

Матриця SWOT - аналізу

Середовище

Зовнішнє (зовнішні фактори)

Сторони /
Обмеження

Можливості

Загрози

Внутрішнє
(внутрішні
фактори)
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Сильні

Можливість успішного
використання

Обережний розгляд

Слабкі

Обережний розгляд

Можливість невдачі

ПЕСТ-аналіз (зовнішні фактори)
Чинники (Які?)
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Можливості

Загрози

Політичні

Зміна політики, рішень, нормативних актів,
а також зміна очікувань і вимог груп інтересів.

Економічні

Фактори розвитку і стану господарства, зміна
показників, часток бюджетування та інших
елементів економічної діяльності.

Соціальні

Демографічні, ціннісні, поведінкові, моральні і
подібні зміни.

Технологічні

Зміни технологій, джерел інформації, інформаційних
потоків, швидкості поширення інформації та
подібне.

Аналіз “Сильні-Слабкі сторони” (внутрішні фактори)
Сторони

Сильні

1. Внутрішня нормативна база
2.Структура управляючої системи
3. Трудові ресурси, штат, кваліфікація
4. Система планування
5. Здійснені програми
6. Фінансові і кредитні ресурси
7. Придатність обліку
8. Система зв’язку і комунікації
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9. Система внутрішнього контролю і аудиту

Здатність
використати
сильні сторони
для впливу на
слабкі сторони,
використовуючи
існуючі та
потенційні
можливості
внутрішнього і
зовнішнього
характеру

Слабкі

Стратегічні зв'язки. Логічна матриця

СИЛЬНІ СТОРОНИ
1.
2.
3.
…

СЛАБКІ СТОРОНИ
1.
2.
3.
…

МОЖЛИВОСТІ
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1.
2.
3.
…

ЗАГРОЗИ
1.
2.
3.
…

Аналіз
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Спрямованість

1. Які сильні сторони можна використати для
здійснення яких-небудь можливостей?

Цілі
Задачі
Засоби

2. Які слабкі сторони можна виправити,
використовуючи які-небудь можливості?

Цілі
Задачі
Засоби

3. Які сильні сторони можна використати для
зменшення будь-яких загроз?

Цілі
Задачі
Засоби

4. Які слабкі сторони потрібно виправити, щоб
зменшились будь-які загрози?

Цілі
Задачі
Засоби

5. Які слабкі сторони можна виправити,
використовуючи будь-які сильні сторони?

Цілі
Задачі
Засоби

6. Які загрози можна зменшити використовуючи якінебудь можливості?

Цілі
Задачі
Засоби

7. Як виправити слабкі сторони, що залишились і
відреагувати на загрози, що залишились?

Цілі
Задачі
Засоби

Визначення мети, цілей і завдань
Громадська думка,
місцеві та
центральні органи
влади, зацікавлені
сторони

Відповідальні
виконавці
(управління)

Бачення
Місія (мета) організації

Стратегічна
ціль 3

Прямі виконавці
(відділи, сектори)

Безпосередні виконавці
(службовці, спеціалісти та інші)

Стратегічна
ціль 2

Критерії
ефекту

Стратегічна
ціль 1

Завдання 3

Завдання
2

Засіб (дія)
3

Критерії результату

Засіб (дія)
2

Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
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Критерії продукту

Завдання
1

Засіб (дія)
1

Затрати до
вартості

Оцінювання в стратегічному плануванні : SMART-goals підхід

конкретність
(specific)

вимірюваність
(measurable)

узгодженість
(agreed-upon)

досяжність
(realistic)

Визначеність у
час (timed)

якість

кількість

якість-кількість-фактчас

факт

час

Критерії ефекту
(вплив на загальну ситуацію по ключовим параметрам)

Критерії продукту
(оцінка виконаних завдань)
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Критерії результату
(рівень виконання очікуваного)

Ієрархічність завдань щодо поєднання стратегічного управління і бюджетування
у реалізації та аналізі державної політики
Політична здійсненність
Проблема

Визначеність проблеми

Мета

Узгодженість цілей

Цілі

Досяжність цілей у часі

Завдання

Якісні показники

Засоби

Кількісні показники

Заходи

Затрати

Адміністративна здійсненність
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SMART, параметри аналізу

Критерії оцінювання
Ефект – алокативна
ефективність
Результат –
результативність

Продукт –
ефективність

Вартість –
економічність

Формування стратегічних планів розвитку в структурі органів державної влади

Напрям 1

Напрям 2

Напрям 3

ПОЛІТИКА

Прем’єр-міністр

Перший віце-прем’єр

Віце-прем’єр

Віце-прем’єр

координація
звітування

Пріоритети
1 – 2 для напряму

Пріоритети
1 – 2 для напряму

Пріоритети
1 – 2 для напряму

Операційні цілі
1-5 для приорітета

Операційні цілі
1-5 для приорітета

Операційні цілі
1-5 для приорітета

Основні завдання
1-5 для цілі

Основні завдання
1-5 для цілі

Основні завдання
1-5 для цілі

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Дії (засоби)
1-10 для завдання

Дії (засоби)
1-10 для завдання

Дії (засоби)
1-10 для завдання

Вищий орган
виконавчої влади
(КМУ)

Міністерство
1-3 програми,
що відображають
1-2 операційні цілі

Департаменти,
управління, відділи
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Політичне визначення суспільної проблеми

Представницький
орган влади (ВРУ)

СТРАТЕГІЯ
(ПЛАН)

ПРОГРАМА

ПЛАНИ ДІЙ
(графік роботи)

Очікувані наслідки запровадження стратегічного планування
в державному управлінні та енергетиці
для держави
 визначеність та прогнозованість розвитку, строкова керованість системи управління
 концентрація та заощадження державних ресурсів
 незалежність управлінської діяльності від зміни політичної кон’юнктури
 зниження плинності висококваліфікованих управлінських кадрів
 професіоналізація управлінської діяльності

для державних службовців
 зниження адміністративного навантаження у поточній діяльності
 чіткість завдань і передбачуваність здійснення управлінських дій
 підвищення кваліфікації та встановлення прозорих систем оцінки праці службовців

для громадян
 вимірюваність результатів діяльності міністерств та відомств
 прозорість діяльності держави та державних службовців
 відкритість видатків державного та місцевих бюджетів
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Стратегічне планування
в державному управлінні та енергетиці

Дякую за увагу!

Бережний Ярослав Вікторович
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