
 
 

МОДУЛЬ 1 
 

Управління проектами  
в публічній сфері 

1.1 
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1. Що таке проект? Чи є те, що я хочу робити, проектом? 
2. У чому полягає різниця між стратегічною, операційною і 

проектною діяльністю, між функціональним управлінням і 
управлінням проектами? 

3. Яким чином пов'язані проекти місцевого розвитку і стратегія 
розвитку території? 

4. Чим проекти місцевого розвитку відрізняються від бізнес-
проектів? 

5. Що таке життєвий цикл проекту? 
6. Як ідентифікувати проблему місцевого розвитку, визначити її 

актуальність? 
7. Яким чином розглянути альтернативні варіанти розв'язання 

проблеми? 
8. Як сформулювати мету проекту та його назву? 
9. Хто є основними заінтересованими сторонами проекту і як їх 

ідентифікувати? 
10. З чого розпочати підготовку концепції проекту? 



Проектний підхід та проект 

 Ідея проектного підходу 

 системний впорядкований та програмований 
перехід  
від вихідного стану системи до заздалегідь 
визначеного бажаного і можливого  
її стану з урахуванням існуючих ресурсів і заданих 
обмежень 

 

 

Не існує однозначного визначення категорії «ПРОЕКТ»! 
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Проектний підхід та проект 

 ПРОЕКТ (project) – єдиний процес, який складається  
із сукупності скоординованих та контрольованих 
видів робіт з датами початку та закінчення, 
виконуваний задля досягнення цілі, що відповідає 
конкретним вимогам, і містить обмеження щодо 
строку, вартості та ресурсів 

 
 

Джерело: 
ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ)  
Національний стандарт України. Системи управління якістю.  
Настанови щодо управління якістю в проектах (3.5) 
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Проектний підхід та проект 

 ПРОЕКТ (project) – тимчасове підприємство*, 
спрямоване на створення унікального продукту, 
послуги або результату 
 Тимчасовий характер проектів вказує на певний початок і 

закінчення 

 Закінчення настає тоді, коли цілі проекту досягнуті або коли проект 
припиняється у зв'язку з тим, що його цілі не будуть або не можуть 
бути досягнуті, або коли в проекті більше немає необхідності. 
Проект також може бути припинений, якщо клієнт (замовник, 
спонсор або відповідальна особа) бажає припинити проект 

 
*«Підприємство» (enterprise) як «справа, зазвичай складна, в умовах ризиків, або така, що 

потребує зусиль» 

 

Джерело: 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 2013, 
Project Management Institute, Inc.  
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Проектний підхід та проект 

 ПРОЕКТ (означення методологічне) –  
це тимчасова діяльність для створення цінності, завдяки 
унікальній властивості продукту проекту в рамках 
досягнення місії соціально-економічної системи 

 
 

 

 

 

Джерело: 
Рач В. А., Россошанська О.В. , Медведєва О.М., 2010.  Управління проектами: практичні 
аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку 
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Проектний підхід та проект 

 ПРОЕКТ (розширене тлумачення терміну) –  

 тимчасова діяльність  

 спеціально спланованої для унікальних неповторних умов 
послідовності взаємозалежних подій  
з упровадження інновації для створення цінності,  

 яка визначається гармонізованими вигодами для всіх 
заінтересованих сторін  

 завдяки унікальній властивості продукту проекту  

 в рамках досягнення місії соціально-економічної системи  

 в умовах невизначеності, встановлених обмежень щодо часу, 
ресурсів та особливостей експлуатації продукту проекту 

 
Джерело: 

Рач В. А., Россошанська О.В. , Медведєва О.М., 2010. Управління проектами: практичні 
аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку 
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Специфічні характеристики проекту  

«Класичні»: 
 Унікальність 
 Тимчасовість  
 Цільова спрямованість 
 Обмеженість ресурсів 
 Разовість (неповторність) 
 Невизначеність  

 
Додаткові (за різними джерелами): 

 Скоординованість діяльності 
 Концентрація відповідальності 
 Інноваційність 
 Потенційна конфліктність 
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Зв’язок між різними видами діяльності 
соціально-економічних систем 
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Нова стратегія 

Стратегія 

Проект 

Минуле Теперішнє Майбутнє 

Минула  
діяльність 

Проект Проект Проект 

Майбутня  
діяльність 

Теперішня  
діяльність 

Циклічно підігнана раціоналізована рутинна 
операційна діяльність  

Програма 

Р 
О 
З 
В 
И 
Т 
О 
К 

Р 
І 
С 
Т 

(стратегічна діяльність) 

(проектна діяльність) 

Проект 

Рач В. А., Россошанська О.В. , Медведєва О.М., 2010.   
Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку 



Операційна (поточна) діяльність та проекти 

 Поточна діяльність, як правило, являє собою повторюваний процес, 
який виконується відповідно з існуючими в організації процедурами 

 І, навпаки, за унікального характеру проектів, можливі невизначеності 
або відмінності щодо продуктів, послуг або результатів, що 
створюються під час проекту 

 Операції проекту можуть бути новими для членів команди проекту,  
що обумовлює необхідність більш ретельного планування, на відміну 
від рутинних робіт 

 Крім того, проекти виконуються на всіх рівнях організації. В проекті 
може брати участь одна або кілька осіб, один структурний підрозділ 
організації або кілька структурних підрозділів різних організацій 

 
Джерело: 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 2013, 
Project Management Institute, Inc.  
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Функціональне управління  
і управлінням проектами: порівняння (1) 

Функціональне Проектне 

Відповідальність за підтримання 
«статус-кво» 

Відповідальність за зміни,  
що виникають 

Повноваження визначені 
структурою управління 

Невизначеність повноважень 

Стійке коло завдань Коло завдань постійно змінюється 

Відповідальність обмежена 
затвердженими функціями 

Відповідальність за пакет 
міжфункціональних завдань 

Роботи виконуються  
у стабільних організаційних 
структурах 

Робота в структурах, що діють  
у межах життєвого циклу проекту 

Джерело: 
И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге, 2010. Управление проектами 11 



Функціональне управління  
і управлінням проектами: порівняння (2) 

Функціональне Проектне 

Коло завдань, що виконуються,  
не змінюється 

Переважно нестандартна 
(інноваційна) діяльність 

Основне завдання – оптимізація Основне завдання – вирішення 
конфліктів 

Успіх визначається досягненням 
проміжних функціональних 
результатів 

Успіх визначається досягненням 
вставлених кінцевих цілей 
 

Обмежена мінливість умов  
і ситуацій 

Невизначеність внутрішньо 
притаманна діяльності 

Джерело: 
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, 2010. Управление проектами 
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Project Management vs Functional Management 

Джерело: 
http://www.differencebetween.com/difference-between-project-management-and-vs-
functional-management/ 

Управління проектами 
(Project management)  

Функціональне управління 
(Functional management)  

Це процес ініціювання, планування, 
виконання, контролю та завершення 
робіт за проектом для досягнення 
конкретної мети 

Процес керування рутинною 
діяльністю в організації, пов'язаною з 
різними функціями, такими як 
виробництво, маркетинг, фінанси 
тощо, з метою досягнення загальної 
мети організації 

Природа 

Унікальний процес, припиняється 
після досягнення мети 

Безперервний і повторюваний 
процес 

Часова обмеженість 

Одноразова діяльність із заданим 
проміжком часу 

Поточна діяльність 
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У чому полягає різниця між стратегічною, операційною  
і проектною діяльністю, між функціональним управлінням  
і управлінням проектами? 

Приклад 

 Функціональне управління:  

 Укладання угоди/меморандуму  
між двома селищними радами  
щодо міжмуніципального співробітництва  

 Управління проектами: 

 Реалізація  проекту  
«Створення у Криничанському районі  
Дніпровської області системи поводження  
з твердими побутовими відходами»  
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Проекти і стратегії 

 З позицій системного підходу (система, підсистема, 
надсистема) будь-який проект завжди реалізує не 
лише безпосередню мету (мету проекту), а пов’язаний 
з метою більш високого рівня – аж до місії 

 

 У такому розумінні проект (як категорія «часткове») 
завжди пов’язаний із стратегією (як категорія 
«загальне») і є засобом реалізації стратегічних 
пріоритетів, а через них – засобом досягнення 
стратегічного бачення у відповідності до визначеної 
місії соціально-економічної системи 
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Інтеграція стратегічного і проектного підходів  
  

Кожен ПРОЕКТ має розглядатися з позицій загальної СТРАТЕГІЇ  
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ,  як інструмент її реалізації, а СТРАТЕГІЯ – реалізовуватися 

на засадах проектного підходу до реалізації пріоритетів 

Пріоритети 

Програми 

Проекти 

С т р а т е г і я Місія Стратегічне  
бачення 

Портфелі 
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Проектний підхід  
для реалізації стратегічних цілей –    

 системна, покрокова технологія організації колективної 
діяльності з реалізації стратегічних ініціатив і досягнення 
стратегічних цілей за умов поставлених обмежень, 

  

 яка здійснюється за визнаними регламентами  
і методиками,  

 

 що забезпечує доцільне програмування діяльності, 
концентрацію відповідальності, зусиль і ресурсів, чіткий 
розподіл ролей і обов’язків учасників проекту  
та цілеспрямовану координацію їх дій, 

  

 чим суттєво підвищується вірогідність досягнення 
запланованих результатів 
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Проекти місцевого розвитку 

 спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку 
території та досягнення соціально-економічних вигод 
територіальної громади 

 затверджені у складі проектної частини стратегії 

 здійснюються під егідою органу муніципального управління 

 мають центри відповідальності у структурних підрозділах 
органу муніципального управління 

 за результатами їх виконання можуть бути отримані  
як позитивні фінансові потоки, економічні  ефекти,  
так і суто соціальні вигоди 



Проекти, програми, портфелі 

Програма (program) – 

ряд пов'язаних один з одним проектів, підпрограм і 
операцій програми, управління якими координується 
для досягнення переваг, які були б недоступні при 
управлінні ними окремо 

 Програми можуть містити елементи робіт, що пов'язані 
з ними, але лежать за межами змісту окремих проектів 
програми 

 Проект може бути чи не бути частиною програми, але 
програма завжди містить проекти 

 Проекти у межах програми пов'язані загальним 
кінцевим результатом або спільними можливостями 
 

Джерело: 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 
2013, Project Management Institute, Inc. 
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Проекти, програми, портфелі 

Портфель (portfolio) –  
проекти, програми, підпортфелі та операційна 
діяльність, що керуються як група з метою досягнення 
стратегічних цілей 

 Проекти або програми портфелю не обов'язково  
є взаємозалежними або пов'язаними напряму 

 Елементи портфелю можуть конкурувати за ресурси 
відповідної системи 

 Управління портфелями сфокусовано на забезпеченні 
аналізування проектів і програм з метою встановлення 
пріоритетів під час розподілу ресурсів, а також 
узгодження і приведення у відповідність управління 
портфелем зі стратегією 
 

Джерело: 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 
2013, Project Management Institute, Inc. 
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Проектний підхід як передумова 
програмно-цільового бюджетування 

 Поєднання стратегічного і проектного підходів створює передумови 
переходу на програмно-цільове формування бюджету 
 

 Має бути забезпечений тісний логічний зв'язок стратегії і системи 
фінансового забезпечення її реалізації (бюджету) 
 

 При програмно-цільовому бюджетуванні, що орієнтоване на 
соціально-визначений результат і прозорість витрачення бюджетних 
коштів, акценти робляться на тому,  
 що конкретно і скільки потрібно зробити  

для задоволення нагальних потреб громадян,  
 у який термін це буде зроблено, 
 і скільки це буде коштувати платникам податків? 

 
 Отже, фінансуванню підлягають конкретні  
 проекти реалізації стратегічних пріоритетів, а не бюджетні установи, 

які традиційно одержують бюджетні кошти «на утримання» 
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Розроблення стратегії і програмно-цільове 
бюджетування як єдиний процес 

 

Розроблення 
стратегії 

розвитку території 
 

   

Звітування 
про результати   

   

 

Моніторинг  
і оцінювання 
результатів 

 

 

Програмно-цільове 
бюджетування 

 

   

Планування проектів 
і програм 

 

 

Визначення 
показників 

результативності 
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Відмінність проектів публічного сектору  
(зокрема проектів місцевого розвитку)  

від бізнес-проектів (1) 

Продукт проекту використовується не для розв’язання 
проблем конкретної організації, але проблем громади  
в рамках реалізації стратегії розвитку 

Проекти публічного сектору не завжди передбачають віддачу 
у вигляді позитивних фінансових потоків від капітальних 
інвестицій (які не завжди мають місце у випадку здійснення 
соціальних проектів)  

Проекти публічного сектору часто є витратними і результатом 
мають суто соціальний ефект 

Проекти публічного сектору більше потенційних джерел 
фінансування (спеціальні грантові програми фонди 
державного та регіональних бюджетів) та можливостей 
залучення додаткових ресурсів для виконання робіт за 
проектом (волонтерство)  
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Відмінність проектів публічного сектору  
(зокрема проектів місцевого розвитку)  

від бізнес-проектів (2) 

Проекти публічного сектору мають потенційну конфліктність: 
наприклад, декілька проектів на певній території 
конкурують за фінансування, завжди є заінтересовані 
сторони, які не вважають проект пріоритетним     

Під час реалізації проектів публічного сектору виникає 
необхідність ретельно управляти взаємодією із  
заінтересованими сторонами, які можуть відстоювати 
протилежні інтереси і створювати «бар'єри співпраці» 

Із розвитком громадянського суспільства підсилюється, 
проникність і чутливість проектів публічного сектору  
до впливів зовнішнього середовища 

Нестабільність оточуючого проект публічного сектору 
середовища (часті зміни у політиці), може накладати 
«тимчасові горизонти» на діяльність за проектом 
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Відмінність проектів публічного сектору  
(зокрема проектів місцевого розвитку)  

від бізнес-проектів (3) 

Проекти місцевого розвитку мають  

 призводити до трансформацій* соціально-економічних 
систем,  

 виведення їх на новий рівень розвитку,  

 через реалізацію інноваційної ідеї 

 

 

 

 

 
* Трансформація  –  це зміна, перетворювання виду, форми, істотних властивостей 

системи 

   Трансформувати  – перетворювати, змінювати 

 

І ці трансформації мають бути 
СИСТЕМНИМИ 



26 

 Система – сукупність вибірково залучених елементів, у яких 
взаємодія носить характер “взаємоСОдії”, спрямованої на 
отримання фіксованого корисного результату 

видатний фізіолог, академік П.К.Анохін 
 

 Це визначення вдало відображає сутність трансформацій,  
що здійснюються через проект 

 

 Анохін системоутворюючим фактором вважав  
конкретний результат діяльності даної системи 

Системність трансформацій 

Тобто, "Лебідь, рак і щука" –  не система, хоча це  

"сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів” 

ВзаємоСОдія відсутня!!! 
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Життєвий цикл проекту (Project Life Cycle): 
 

 Набір фаз, через які проходить проект з моменту його 
ініціалізації до моменту закриття 

 
Джерело: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 

Fifth Edition, 2013, Project Management Institute, Inc.  

 

 Інші можливі визначення життєвого циклу проекту: 

 послідовність фаз проекту, назви і кількість яких визначаються 
залежно від потреб організацій, залучених до проекту 

 проміжок часу від виникнення ідеї проекту до повного його 
завершення 

 проміжок часу від першої витрати на проект до отримання 
останньої вигоди 
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Чотирифазна модель життєвого циклу проекту 

Фаза  
ініціалізації 

проекту 
(передінвестиційна) 

Фаза  
розроблення 
проекту 

Фаза  
реалізації 
проекту 

Фаза  
завершення 

проекту 

 Концепція 
 ТЕО, бізнес-план 
 Експертний 

висновок 

 Планування 
 Тендерні процедури / 

закупівлі 
 Контракти 

 Структура та команда 
управління проектом 

 Моніторинг ходу 
реалізації  

 Введення  
в експлуатацію 

 Закриття проекту 
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Управління проектом 

 Управління проектом - це застосування знань, навичок, 
інструментів і методів до робіт проекту для 
задоволення вимог, що пред'являються до проекту 
 

 Управління проектом здійснюється за допомогою належного 
застосування та інтеграції логічно згрупованих 47 процесів 
управління проектом, об'єднаних в 5 груп процесів: 

 процеси ініціалізації проекту 

 процеси планування 

 процеси виконання 

 процеси моніторингу і контролю 

 процеси закриття 
 

Джерело: 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 2013, 
Project Management Institute, Inc.  
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Управління проектним циклом  
за методологією Європейської комісії 

Європейською комісією (ЄК) визначено  
п'ять етапів управління проектним циклом  
в публічній сфері:  

 Програмування 

 Ідентифікація 

 Формулювання 

 Упровадження 

 Оцінювання та аудит 
 

Джерела: 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-
project-cycle-management-200403_en_2.pdf (англ.) 

Керівництво з управління проектним циклом, 2004 
http://regionet.org.ua/files/PCM_EuropeAid_2004_ua.pdf (укр.) 



31 31 

Відповідність процесів управління проектним 
циклом  (ЄК) групам процесів управління 

проектом за PMBOK 

Джерело: 
Чемерис А., 2012. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: 
європейський вимір для України 

Управління проектним циклом 
(ЄК) 

Групи процесів управління 
проектом  за PMBOK 

Програмування 

Ідентифікація Процеси ініціалізації  проекту 

Формулювання Процеси планування 

Упровадження Процеси виконання 
Процеси закриття  

Оцінювання та аудит Процеси моніторингу   
і контролю 


