І.Лоюк #ЛОГІЧНА_МОДЕЛЬ: Збірник інструкцій як
скласти логічну модель. - Київ, - Серія “Посібники для
неурядових організацій” - 2019р. - 13с.
Цей навчальний посібник є покроковою інструкцією зі створення логічної
моделі проекту (LogFrame, Logical Framework).
Посібник розроблено Громадською організацією “Простір можливостей”.
На нашому сайті (pm.net.ua) Ви зможете знайти ще більше корисної
інформації.

Посібник розповсюджується в рамках партнерства з Громадською мережею
“СВОЇ”.
Ви можете доєднатися до Громадської мережі “СВОЇ” і ми будемо
розвиватися разом на умовах відкритості, прозорості і відповідальності
svoyi.org

НАВІЩО ПОСІБНИК?
Здається, що це досить складно створити
логічну
модель
(LogFrame, Logical Framework).
З нею пов’язані складні терміни, зв’
язок між якими не зрозумілий.
Але, насправді, все просто, адже
кожного дня ми в побуті та роботі
прагнемо досягти результатів і
виконуємо для цього логічно пов’
язані дії, що ведуть до мети..

Цей Посібник допоможе розібратися що таке логічна модель,
що означають терміни, які використовуються в логічних моделях
та якими є основні кроки, що необхідні для створення логічної
моделі.
Враховуючи те, що більшість донорів (USAID, DFID, CIDA, World
Bank, SIDA, UNDP і EC) вимагають логічну модель як частину
грантової заявки, слід поглиблювати знання щодо побудови
логічних моделей.
LogFrame підхід (Logical Framework Approach, LFA) - це метод
планування проекту, що допомагає його розробити, впровадити,
моніторити та оцінювати результати.
В 1969 році LogFrame була представлена USAID, а до цього
використовувалась американськими військовими для планування
операцій. Протягом багатьох років LogFrame розвивалась як
основний метод управління повним проектним циклом від
розробки, до впровадження, моніторингу та оцінки. В
подальшому з’явились різновиди LogFrame, найпоширеніший - це
цільове проектування (GOPP) або Objectives Oriented Project
Planning.

ПІДГОТОВКА ДО ФОРМУВАННЯ
логічної моделі
Перед тим як розпочати розробку логічної моделі проекту необхідно:
1)
проаналізувати зацікавлені сторони;
2)
дослідити проблему, що пов’язана з проектом;
3)
провести аналіз цілей;
4)
зробити аналіз стратегій.
1. Аналіз зацікавлених сторін.
Зацікавлені сторони - всі особи, на яких (потенційно) впливає проект чи які
впливають на проект, особи, які зацікавлені в успіху чи очікують невдачі проекту.
До них відносяться:
Target Group (цільова група) - ширше, ніж бенефіціари коло осіб, включає в себе
бенефіціарів як частину загальної групи.
Приклад цільової групи: жінки та дівчата,
постраждалі від конфлікту
Beneficiary (бенефіціари) - особи, які безпосередньо отримають пряму допомогу
від проекту.
Приклад бенефіціарів: жінки та дівчата, постраждалі
від конфлікту, які проживають в місті Торецьк
Indirect Beneficiary (непрямі бенефіціари) - особи, не пов'язані безпосередньо з
проектом, але мають користь від нього через зв’язок з бенефіціарами.
Приклад непрямих бенефіціарів: члени сімей
жінок та дівчат, які постраждали
від конфлікту та проживають в місті Торецьк
Policy Makers (політики) - термін, що охоплює осіб, які відповідають за
формування чи зміну політики в державі. Це представники влади.
Donors (донори) - особи, які можуть надати кошти для проекту.
Project Partners (партнери проекту) - інші організації, які працюють з такими ж
проблемами та можуть бути залучені до спільного виконання проекту.
Основою аналізу є те, що різні групи мають різні інтереси та можливості і всі вони
повинні бути проаналізовані та зрозумілі.
В ході аналізу потрібно відповісти на питання:
- Хто прямо чи опосередковано вплине на проект?
- Як вплине (позитивно чи негативно)?
- Як можна задіяти зацікавлені сторони в проекті (на якому етапі)?
- Які є спільні інтереси / конфлікти між зацікавленими сторонами?
- Як зацікавлені сторони співпрацюватимуть один з одним?
Результат аналізу варто зобразити наступною таблицею:
Зацікавлені
сторони

Їх
характеристика

Як на них
впливає
проблема?

Як вирішення
вплине на
них?

Яку участь
вони можуть
брати у
вирішенні?

Як вони пов’
язані з
іншими
сторонами?

ПІДГОТОВКА ДО ФОРМУВАННЯ
логічної моделі
2. Дослідження проблеми
Досліджувати проблему варто в групі, тому слід зібрати колег та влаштувати
“мозкову атаку”. Проблеми необхідно не тільки визначити, а й з’ясувати їх
причини.
Наступні питання, мають допомогти при
аналізі проблеми:
- Чому проект необхідний?
- Які проблеми стоять перед кожною із груп
зацікавлених сторін?
- Як часто виникає проблема?
- Скільки людей постраждали від цього?
- Протягом якого часу впливає проблема?
- Наскільки серйозний ефект?
- Які основні причини проблеми?
- Як можна підтвердити проблему?
Результати аналізу слід оформити у дерево
проблем, з чітким визначенням причин і їх
зв'язку з виявленими проблемами.

3. Аналіз цілей
Після формулювання всіх проблем у вигляді дерева проблем потрібно визначити
рішення для їх вирішення. Негативні ситуації мають перетворитися на позитивні
досягнення - так створюються цілі проекту.
Приклад: проблема - відсутність робочих місць для жінок
в регіоні (негативне твердження); рішення - створення
робочих місць для жінок в регіоні (доопрацювати зі SMART).
Питання на які слід відповісти для формування цілей:
- Як вирішити проблему?
- Які існують засоби для вирішення проблеми?
- Яким буде процес вирішення проблеми?
- Чи існують інші ініціативи для вирішення проблеми і як вони співвідносяться з
розробленими?
При розробці цілей слід дотримуватися вимог SMART.
3. Аналіз стратегій
Слід визначити можливі стратегії досягнення цілей та обрати найкращу. При
цьому слід визначити які цілі слід включити в проект, які є недосяжними, а які
варто залишити для інших проектів. У випадку, якщо досягнення цілей потребує
декількох проектів, слід говорити про програму яка містить в собі декілька
проектів і діяти відповідно.
Критерії вибору стратегії є наступні: пріоритети зацікавлених сторін (як жінок, так
і чоловіків), ймовірності успіху, бюджет, актуальність діяльності, терміни
реалізації проекту, тощо.

МАТРИЦЯ ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ
(LogFrame Matrix)
Результати підготовчого етапу стають основою для розробки операційного плану
проекту у вигляді матриці логічної моделі (LFM).
Матриця - це результат LogFrame підходу. Найчастіше - це таблиця з 16 клітин: 4
рядки і 4 стовпця.
Наступна таблиця демонструє
використовується найчастіше

Опис / пояснення
Narrative Summary

матрицю

Показники /
Indicators

логічної

моделі

Способи
перевірки / Means
of Verifications

у

вигляді,

що

Припущення і
ризики/
Assumptions and
risks

Мета (Goal)
Велика проблема, яку
ви хотіли б вирішити

Кількісні / якісні
показники для
оцінки
досягнення мети

Вказати джерела
для перевірки
досягнення мети

Зовнішні фактори для
забезпечення
довгострокового
впливу / стійкості

Результат (Purpose)
Зміни, яких буде
досягнуто завдяки
проекту

Кількісні / якісні
показники для
вимірювання
результатів

Джерела кількісної
оцінки показників
результатів

Зовнішні умови, що
допоможуть досягти
результатів

Продукти (Outputs), які
будуть отримані
протягом проекту для
досягнення результатів

Кількісні / якісні
показники для
вимірювання
продуктів

Економічно
ефективні методи
та джерела для
оцінки показників

Зовнішні фактори, які
допоможуть отримати
продукти /
заважатимуть
досягненню
результатів

Діяльність (Activities)
Набір завдань, які
необхідно виконати для
отримання результатів

Засоби для
здійснення
діяльності.
Резюме проекту

Фінансовий звіт,
визначений у
грантовій угоді

Зовнішні фактори, які
допоможуть
діяльності

Мета / Goal: це широка заява, яка визначає, що ви збираєтеся зробити в проекті.
Мета описує довгостроковий вплив проекту. Це те, чого не можна досягти в проекті,
але досягненню чого проект сприятиме.
Приклад: Підвищити рівень грамотності дітей, позбавлених батьківського піклування

Результат / Purpose: досягнення проекту при його закінченні. Визначає кінцевий
результат, який ви намагаєтеся досягти за допомогою проекту. Він має бути лише
один для проекту.
Приклад: розвиток системи освіти і мотивація для 100 дітей в чотирьох районах
міста

Продукти / Outputs: безпосередні результати діяльності в проекті, які будуть
отримані в установлені проектом терміни і які забезпечать досягнення Purpose.
Приклад: 50 дітей пройшли тренінги для збільшення мотивації для навчання

Діяльність / Activities: це послідовні кроки, необхідні для досягнення
результатів/продуктів. Діяльність описується як процес в теперішньому часі.
Необхідно вказати не детальний, а індикативний перелік завдань
Приклад: Розроблення програми, проведення тренінгів, проведення консультацій

ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ
Приклади
LogFrame Єврокомісія

LogFrame DRL

ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ
Приклади

ПРО ІНДИКАТОРИ, ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ,
ПЕРЕВІРКУ ЛОГІЧНОСТІ
Працюючи над кожним кроком формування логічної моделі, подумайте:
• Як можна виміряти результати та діяльність?
• Які показники можуть бути використані для вимірювання досягнень?
• Яка інформація буде потрібна і як її можна зібрати?
• Які проблеми, перешкоди або бар'єри можуть заважати реалізації проекту?
• Як мінімізувати їх вплив?
Відповідаючи на ці питання ви отримаєте індикатори/показники досягнення
завдань проекту.
Формуючи показники слід дотримуватись вимог “QQT”: Quality, Quantity and Timing
- якість, кількість і терміни.
Якість - вид (або природа) зміни; Кількість - обсяг (ступінь) зміни, тобто на скільки;
Терміни - до того часу, коли відбудеться зміна.
Слід визначити які зовнішні фактори / external factors (поза вашим контролем)
можуть вплинути на реалізацію проекту або заважати діяльності? Вони можуть
бути кліматичними, політичними, економічними, тощо. Однак, повинні бути
реальними (можливими) факторами, а не переліком всього, що може піти не так.
ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ формування логічної моделі слід ще раз перевірити її
логічність, відповівши на питання:
• Чи призведе діяльність до того, що отримані продукти забезпечать отримання
необхідних результатів і це сприятиме досягненню цілі?
• Чи індикатори та засоби перевірки забезпечать ефективне вимірювання
розвитку проекту?
• Чи є обґрунтовані припущення щодо негативного впливу зовнішніх факторів?
• Чи вважають співробітники проекту реалістичними та досяжними цілі проекту та
чи зможуть виконувати діяльність?
• Чи існують якісь зміни, які зроблять проект більш практичним і ефективним?

ПРИКЛАДИ СКЛАДЕНИХ
ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Приклад логічної моделі з сайту: tools4dev.org
Опис / пояснення
Narrative
Summary

Показники /
Indicators

Способи
перевірки /
Means of
Verification

Припущення
і ризики/
Assumptions
and risks

Мета (Goal)

На 10% зросла
кількість учнів 5-6
класів, які
продовжують
навчання у
середній школі
протягом 3 років.

Відсоток учнів
5-6 класів
початкових
класів, які
продовжують
навчання в
середній школі.

Порівняння
записів про
початкову та
середню
освіту.

відсутні

Результат
(Purpose)

Покращити
читання у дітей 5-6
класів на 20%
протягом 3 років.

Читання у дітей
5-6 класів

Шість
щомісячних
тестів на
читання з
використання
м
національного
інструменту
оцінки.

Покращене
володіння
читанням
забезпечує
впевненість у
собі,
необхідну
для
перебування
в школі.

Продукти
(Outputs)

1. 500 учнів 5-6
класів з низьким
рівнем читання
приймають участь
літніх таборах з
читання

Кількість учнів,
які провели час
у літньому
таборі з читання

Записи про
відвідуваність
літнього
табору

Діти
застосовують
те, що вони
дізналися в
літньому
таборі

2. 500 батьків
дітей 5-6 класів з
низьким рівнем
читання
допомагають дітям
читати вдома

Кількість
батьків, які
допомагають
своїм дітям
читати вдома.

Опитування
батьків
проводиться в
кінці кожного
літнього
табору

Діти
цікавляться
читанням з
батьками

1. Проводяться
п'ять літніх
таборів, кожен з
яких приймає по
100 дітей 5-6
класів, які мають
низький рівень
читання.

Кількість
проведених
літніх таборів

Записи
літнього
табору

Батьки дітей
з низьким
рівнем
читання
зацікавлені в
відвідуванні
таборів

2. Батькам дітей,
які відвідують
табори, надано
500 наборів
«Читання вдома»

Кількість
розподілених
наборів

Записи про
поширення
наборів

Батьки
зацікавлені і
використову
ють набори
вдома

Діяльність
(Activities)

ПРИКЛАДИ СКЛАДЕНИХ
ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Приклад логічної моделі від IFRC

Опис / пояснення
Narrative Summary

Показники /
Indicators

Способи
перевірки /
Means of
Verifications

Припущення і
ризики/
Assumptions
and risks

Мета (Goal)

Знизити рівень
смертності та хвороб,
через захворювання,
що пов'язані з водою
та антисанітарією, в
цільових громадах

% захворювань,
через воду та
антисанітарію,
серед цільового
населення
% дітей до 2 р. з
діареєю за 2 тижні

Міністерство
охорони
здоров'я /
статистика
ВООЗ
Записи з
сільських клінік

--------

Результат
(Purpose)

Покращення доступу
до джерел безпечної
води у цільових
громадах

% людей у
цільових громадах
використовують
мінімум 25 л
безпечної води на
добу
% цільових
домогосподарств,
що мають доступ
до водопостачання

Дослідження
домогосподарст
в

Військові дії не
відновлюється
Покращений
доступ до
клінічних
медичних
закладів

Продукти
(Outputs

1. Водопровідні пункти,
побудовані або
відновлені

Кількість пунктів
води, побудованих
за стандартом
(140)
% водних насосів,
відновлених за
стандартом (35)

Доповідь
«Обстеження
об'єктів громад»

Низька
кількість
опадів не
обмежує водопостачання

2. Удосконалено
управління спільнотою
водними пунктами

_ комітетів з
техніками,
підготовленими
для
обслуговування
пунктів
водопостачання
% комітетів
проводять збори
для підтримки
пунктів води

Обстеження
домогосподарст
в
Інтерв'ю з
членами
комітетів

Відсутні
суперечки/
конфлікти у
громаді

ПРИКЛАДИ СКЛАДЕНИХ
ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Корисна інформація для поглиблення знань.
Ось ці корисні посилання щодо підтриманих проектів:
1)
Project Cycle Management and Logical Framework Edited by
Guido Barbera:
https://ru.scribd.com/document/397261494/project-cycle-man
age-and-logic-framework-vides-undated-pdf
2)
https://www.mango.org.uk/Pool/G-Types-of-funding.pdf
3)
Project Proposal Writing
http://documents.rec.org/publications/ProposalWriting.pdf
4)
Як написати логічну модель: посібник для початківців
https://www.theguardian.com/global-development-professional
s-network/2015/aug/17/how-to-write-a-logframe-a-beginners-g
uide
5)
Simplifying Logframes: A Guide for NGOs on How to Develop
a Logical Framework (with Examples)
https://www.fundsforngospro.com/dashboard-downloads-docu
ment.aspx?documentid=438
6)
A guide from Bond
http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf
7)
Підручник з логічної схеми: логічний підхід до управління
проектним циклом:
https://www.k4health.org/toolkits/measuring-success/logframe
-handbook-logical-framework-approach-project-cycle-manage
ment

