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МОДУЛЬ 5 
 

Презентація концепції проекту,  
його просування та залучення 

ключових заінтересованих сторін 

5.2 
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1. Кому і як презентувати проект? 

2. Яким чином здійснювати просування ідеї проекту? 

3. Як залучити заінтересовані сторони і налагодити 
взаємодію з ними? 

4. Хто такі проектний менеджер та керівник команди 
управління проектом і які складові компетентності 
вони мають розвинути? 

5. Що таке проектний офіс? 

 

2 



Методологія управління проектами передбачає створення 
спеціальної групи (команди управління проектом), яка стає 
самостійним учасником проекту і здійснює управління ним  
 
Ця група створюється на період реалізації проекту і після 
його завершення розпускається 

 
 Команда управління проектом 

 особи, які виконують конкретні дії з планування, 
організації, управління проектом та залучаються до 
роботи над проектом тимчасово 
 Команда проекту є основним елементом  

організаційної структури проекту 

 

 Організаційна структура управління проектом –  
це сукупність взаємопов’язаних органів управління 
проектом та взаємовідносин між учасниками проекту 
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Команда  
управління проектом 

 

 

Тимчасова група професійно підготовлених людей 
з унікальними вміннями та особистісними 
характеристиками, що працюють разом всередині 
адміністративної структури й рольової сітки,  
аби досягти цілей проекту і місії організації,  
для якої виконується проект,  і яка розпускається 
після завершення проекту 
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“М’який” компонент у проектах 
 

В управлінні проектами немає  
заздалегідь вірних рішень 

Знання + уміння (навички) 

  = кваліфікаційна компонента 
 

 

+ власні здібності  

+ творча активність  

+ досвід  
 

+ персональна позиція  

= компетентність 

 



Існує два основних підходи до формування 
команди управління проектом 

 Провідні учасники проекту (замовник та 
підрядник) створюють власні групи, які очолюють 
керівники проекту – відповідно від замовника та від 
підрядника. Ці керівники, в свою чергу, 
підпорядковуються одному проектному менеджеру. 

 

 Для управління проектом створюється єдина 
команда на чолі з проектним менеджером. В цю 
команду включаються представники всіх учасників 
проекту у відповідності до затвердженого розподілу 
зон відповідальності. 
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Основними характеристиками команди є: 

 

 Склад – це сукупність характеристик членів команди, 
важливих для її аналізу як єдиного цілого. Наприклад, 
чисельність, віковий склад, кваліфікація тощо. 

 

 Структура – розглядається з точки зору функцій, які 
виконує кожен член команди, а також з точки зору 
міжособистісних відносин. 

 Організація роботи команди  
управління проектом  
характеризується: 

• чітким закріпленням прав та  
обов’язків кожного члена команди 

• послідовною орієнтацією на кінцевий результат 
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Специфіка управління командою полягає в 
тому, що вона не є традиційною 
організацією, відповідна організаційна 
форма повинна бути індивідуально 
підібрана під конкретний проект 

 В цілому організаційні структури управління 
проектами належать до гнучких, органічних структур 
управління.  

 
Для них характерним є: 

 відсутність детального розподілу обов’язків по видах робіт 

 невелика кількість рівнів управління 

 децентралізація прийняття рішень 

 індивідуальна відповідальність кожного члена команди за 
результати діяльності 
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Умови забезпечення 
ефективності роботи команди 

 усвідомлення нею значущості мети  
проекту, якою «проникаються» всі  
члени команди, вірять в її досяжність 

 

 розуміння своєї місії, яка полягає в забезпеченні 
успіху реалізації проекту 

 

 наявність у її членів комбінації взаємодоповнюючих 
навичок (компетенцій): технічних і функціональних 
(професійні навички); навичок вирішення проблем і 
ухвалення рішень; навичок міжособистісного 
спілкування тощо 
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Можливі ролі в команді 
Назва Роль Характеристика 

Координатор 
З’ясовує завдання команди, вимагає найкращого від 

кожного члена команди, координує способи, у які 
колектив просувається до виконання завдання 

Надійний, спокійний та 
впевнений у собі, 

стриманий та ретельний 

Формувач 

Ставить завдання та пріоритети, підтримує форму й 
напрямок дискусії в групі, швидко досліджує напрямки 

пошуку і відкидає ті з них, що не здаються досить 
продуктивними 

Дуже нервовий, 
“заведений”, динамічний, 

відхідливий 

Впроваджувач 
Спрямовує ідеї у практичну площину, послідовно і 

наполегливо впроваджує плани 

Консервативний, надійний, 
сумлінний, 

дисциплінований та 
передбачливий 

Завершувач 

Відшукує помилки, виконує роботу, що вимагає 
ретельності та уваги до деталей. Підтримує в команді 

відчуття часу для того, щоб завдання було вчасно 
виконане 

Любить порядок, 
ретельний, доскіпливий 

Узгоджувач 

Підтримує позитивні стосунки із членами команди, 
акцентуючи їхні сильні риси, не звертаючи уваги на 

слабкі, покращує спілкування між членами команди та 
підтримує дух команди 

Добре працює в колективі, 
поважний до людей, 

м’який, надійний 

Інноватор 
Вирішує складні проблеми, виступає з оригінальними 

методами вирішування проблем 
Індивідуалістичний, 
неортодоксальний 



 Компетентність – це «продемонстрована здібність 
виконувати роботи у середовищі проекту, які призводять 
до очікуваних результатів, на основі визначених та 
прийнятих стандартів» (PMCDF 2) 

 

 Компетентності – система 
координат, відносно якої 
керівник проекту та/або 
замовник можуть оцінювати 
ефективність/розвиток 
персоналу та більш точно 
здійснювати його розвиток та 
добір (професійна мудрість) 
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Проектний менеджер 



Разом зі специфічними знаннями та навичками з 
управління проектами ефективне управління 
проектами потребує наявності у керівника проекту та 
його команди наступних характеристик: 

 Знання – керівник і команда володіє знаннями з 
управління проектами 

 Результативність – чого керівник і команда здатні 
досягти застосовуючи знання про управління 
проектами 

 Особисті якості – як керівник проекту та команда 
ведуть себе під час реалізації проекту. Особиста 
ефективність містить особистісні характеристики та 
лідерські якості. Це надає можливість управляти 
проектом при заданих обмеженнях і означеному 
середовищі 
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Персональні компетентності проектного менеджеру 
(керівника/члена команди) 
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Персональні 
компетентності 



Професіоналізм: 
 Демонструє відповідальність за результати  

проекту 

 Керує інтегрованими процесами 

 Вміє знайти вихід зі складних ситуацій 

 Вміє одночасно вирішувати багато складних  
завдань 

 Об'єктивно приймає рішення 

Комунікації: 
 Активно слухає, розуміє та реагує на 

запити заінтересованих сторін 

 Підтримує канали комунікації 

 Забезпечує якість інформації 

 Адаптується до особливостей 
аудиторії 
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Лідерство: 
 Створює атмосферу високої продуктивності 

 Створює та підтримує ефективність  
відношень 

 Вистає мотиватором та ментором  
для інших членів команди проекту 

 Використовує здібність впливати на  
оточуючих, коли це потрібно 

 Управління: 
 Будує та розвиває команду проекту 

 Планує та контролює досягнення 
результатів проекту на системній основі 

 Вирішує конфлікти із залученням членів 
команди проекту або заінтересованих 
сторін 
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Пізнання: 
 Дивляться на ситуацію в цілому 

 Ефективно визначають джерела  
проблем та вирішують їх 

 Використовують потрібні методи та  
інструменти управління проектами 

 Вишукують можливості для покращення результатів проекту 

 

Результативність: 
 Вирішують проблеми проекту 

 Підтримують атмосферу долученності та 
мотивують учасників проекту 

 Визначають своєчасність змін 

 Наполегливі, якщо це необхідно 
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Керівник проекту 

 особа, яка відповідає за спеціальне планування,  
організацію, виконання та контроль послідовності 
взаємозалежних дій з впровадження інновації  
з урахуванням унікальних неповторних умов,  
часових і ресурсних обмежень 

 

 керується цілями замовника та інвестора для того,  
щоб забезпечити отримання продукту проекту  
необхідної їм якості в запланований ними термін  
у межах встановленого ними бюджету 
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Джерела влади керівника  проекту 

 Влада адміністративна – через службові обов'язки і 
владний примус  

 Влада лідерства – через вміння переконувати, вести 
за собою, завдяки харизматичним властивостям 

 Влада експерта – через професіоналізм, уміння, 
кваліфікацію, досвід  

 Влада заохочення – через можливість винагороди 
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Порівняння керівника проекту з керівником 
функціонального підрозділу 

Керівник проекту Керівник підрозділу 

Є спеціалістом широкого профілю 
Є спеціалістом у відповідній галузі 
діяльності 

Має контролювати багато 
функціональних ділянок, у кожній з яких 
є певна кількість спеціалістів. Повинен 
вміти складати багато частин одного 
завдання докупи для отримання 
узгодженого цілого 

Професійно аналізує кожну дію і знає 
детально сферу власної відповідальності, у 
якій може знайти найкраще рішення 

Відповідає адміністративно за проект у 
цілому 

Відповідає адміністративно за конкретні 
рішення: як це потрібно зробити, хто 
робитиме, які ресурси необхідні 

Є полагоджувачем між спеціалістами 
Є прямим, безпосереднім наглядачем та 
спеціалістом 

Повинен більш вміло синтезувати. 
Застосовує системний підхід 

Повинен добре аналізувати.  
Застосовує аналітичний підхід 19 
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- + 

Навички, орієнтовані  
на продукт 

сильні 

слабкі 

Навички управління 
проектами 

сильні слабкі 

Проблеми, пов’язані з проектним 
управлінням 

Кращий 
варіант! 

Катастрофа! Проблеми, пов’язані з продуктом проекту 

+ + 

- - + - 

Оцінка керівника проекту за співвідношенням 
його навичок 
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Особливі вимоги до керівника 
проекту (крім лідерських 

якостей) 

Вміння здобувати необхідні ресурси 

 Часто початкова оцінка наявних ресурсів є “оптимістичною”, їх отримання часто буде 
пов’язано з перерозподілом і прийдеться “воювати” за них. 

 

Вміння залучати персонал та мотивувати його до праці 

 Вміти «торгуватися» з керівником функціонального підрозділу про залучення його 
кращих співробітників – тут можливо виникнення конфліктів. 

 Просування по службі та основна заробітна плата працівників, залучених до проекту, 
залежать від керівника функціонального підрозділу, і вони теж повинні узгоджувати 
свою проектну роботу з цим керівником 

 

Вміння долати перешкоди 

 Необхідність виконувати функцію “пожежника”, якнайскоріше визначати джерела 
“вогню” для його ліквідації. 

 Вміння вчитися, в першу чергу, на чужих помилках, а для цього треба встановити 
хороші комунікаційні канали. 
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 Специфічні вимоги до компетентності  
керівника проекту та команди управління 
проектом у публічному секторі 

 

 Зосередження на розбудові співпраці з декількома  
заінтересованими сторонами 

 Здатність аналізувати політичну підтримку і опозицію 

 Виконання політики заданої/сформованої політиками 

 Адекватне розуміння з правового і культурного контексту 

 Розуміння місії організації публічного сектору, етики і суспільного блага, 
як основи суспільної довіри 

 Постійне відслідковування змін законодавства, регуляторної та інших 
політик, тенденцій 

 Усвідомлення різноманітності 

 Здатність конструктивно розв'язувати конфлікти, що специфічні для 
проектів публічного сектора  
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Правила командної роботи 

 

 Суворо дотримуватися рівного статусу в команді 
 Слухати (не перебивати) и чути (намагатися зрозуміти) 
 Не має бути легких і швидких угод 
 Боятися однодумства. Від різних поглядів – до спільної мети! 
 Не використовувати голосування – більшість на завжди права. 
 Критикуючи – пропонувати! (конструктивна критика) 
 Організувати роботу, розподілити ролі в команді 
 Створити і підтримувати належний психологічний комфорт: 
 - ніякої агресії: людина і ідея розглядаються окремо  
 (не нашкодити!) 
 - не конкурувати, «не висовуватися»   
 (перемагає лише команда у цілому) 
 - не ображатися, бути «вище цього», бути великодушним  



24 24 

 При формуванні команди слід звернути увагу на те, що ефективна 
команда управління проектом не може бути створена «взагалі», під 
будь-які проекти.  

 

 Під кожен конкретний проект потрібно створювати свою команду, 
найбільш адекватну саме для нього. Причому йдеться не про заміну 
персонального складу,  а про перерозподіл управлінських ролей, 
взаємозв'язків між членами команди, відповідальності і т.і.  

 

 Інакше, покладання виконання нового проекту на команду іншого 
проекту без її «технологічного налаштування» на виконання інших 
унікальних завдань (а будь-який проект унікальний за своїм 
визначенням) майже завжди призведе до неадекватності і 
неефективності командних дій по відношенню до нового проекту  

Забезпечення ефективності  
роботи команди управління проектом 
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Проблеми та особливості  
роботи команди управління проектом 

Формування команди не закінчується тільки укомплектуванням 
кадрами. Проектувальників необхідно об’єднати загальною метою і 
єдиними задачами. Без цього об’єднуючого фактора група людей 
продовжує залишатися набором “випадкових особистостей”.  

 

Процес “притирання” людей у команді дуже складний і обумовлений, 
як вже зазначалося, наступними особливостями проектної роботи:  

 новизна виконуваних функцій і задач;  

 унікальність виконуваної роботи;  

 ризик і швидкоплинність;  

 недостатнє знання один одного;  

 відсутність загальних цінностей, норм і традицій;  

 різний темперамент людей;  

 розходження в ціннісних орієнтаціях, особливостях пізнавальних 
психічних процесів, здібностях і т.д. 


