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МОДУЛЬ 5 
 

Презентація концепції проекту,  
його просування та залучення 

ключових заінтересованих сторін 

5.3 



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? 
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Пректний офіс (офис управления проектами)  
(Project Management Office - PMO)  

Організаційна структура,  
яка здійснює різноманітні функції  централізованого, 
координованого та стандартизованого управління  
портфелем проектів,  
що входять до сфери  

 відповідальності офісу, 
 забезпечує обмін ресурсами,  

методологіями, методами,  
технологіями  
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Проектний офіс  
має забезпечити  

відповідність портфеля проектів  
стратегічному баченню  

та стратегії розвитку  
суб'єкту управління 

 
 
 

Проекти,  
що підтримуються або керуються РМО, 

можуть бути непов'язаними, 
 але управляються у сукупності 
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Проектний офіс реалізує такі завдання:  

 

постійна підтримка проектів 

збирання управлінської інформації 

розробка стандартів і керівництв менеджерам  

 моніторинг і координація проектів 

звітність  
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Типи проектних офісів  
(систематизація за К. Грей і Е. Ларсон)  

Тип проектного офісу Характеристика 

Репозитарний  
(Repository Model) 

Проектний офіс як джерело стандартних методів 
управління, стандартного інструментарію і бази знань 
по управлінню проектами 

Координуючий  
(Coach Model) 

Проектний офіс, що забезпечує можливість 
функціонування формального проектного 
менеджменту через навчання і координацію 

Керівний (Manager 
Model) 

Проектний офіс як централізація управління усіма 
проектами 

Офіс проекту (OP) Управління одним великим проектом і його 
підпроектами 

Програмний офіс (PO) Управління програмою, яка об’єднує групу проектів 

Офіс проектного 
управління (PMO) 

Підрозділ, що відповідає за методологію управління 
проектами і управляє групою проектів. 

Корпоративний офіс 
проектного 

управління (EPMO) 

Управління проектами та їхньою методологією по всій 
організації із забезпеченням відповідності ведення 
проектів стратегії організації 

Джерело: Грей К. Ф. Управление проектами : практическое руководство // Клиффорд Ф. Грей,  
Эрик У. Ларсон – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.  6 



Сфера відповідальності проектного офісу  
може варіюватися від здійснення підтримки   

до прямого управління проектом   

 
Підтримуючий 
(ступінь контролю 

низький) 
 

Консультативна роль, 
надання шаблонів, 

кращих практик, 
навчання, доступ до 

інформації,  досвід та 
уроки управління 

проектами 

Контролюючий 
(ступінь контролю 

середній) 
 

Підтримка за умов 
відповідності вимогам 

(адаптація структур,  
методологія управління, 
дотримання стандартів, 

вимог керівництва 
тощо) 

Керуючий 
(ступінь контролю 

високий) 
 

Безпосередньо керує 
проектами 
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Конкретна форма, функції та структура 
проектного офісу залежать від потреб 

організації, підтримку якої він здійснює 

Проектний офіс може реалізовуватися  
в реальному  або віртуальному вигляді  

 
У реальному вигляді проектний офіс  

є окремою організацією або структурним елементом  
існуючої організації (підрозділом, групою працівників, 

окремим співробітником тощо) 

8 



Традиційні функції проектного офісу 

 Розробка й підтримка актуальної методології 

 Ведення загального архіву проектних документів 

 Контроль виконуваних проектів 

 Консультування проектних команд 

 Систематизація проблем 

 Ведення реєстру проектних ініціатив 

 Ведення реєстру проектів і програм 

 Формування зведених звітів з управління проектами 
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Регіональний проектний офіс (РПО) –  
виокремлена на території регіону (області) структура, що 

може бути створена в органах управління регіоном у 
різних організаційно-правових формах і має основним 

призначенням координацію проектної діяльності суб’єктів  
публічного управління на даній території (територіальних 

громад, органів влади, залучених  інституцій) 
 з орієнтацією на підвищення рівня проектної зрілості цієї 

діяльності для дійової реалізації завдань розвитку 
території 
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Актуальність формування РПО в 
умовах створення об'єднаних 

територіальних громад  

 необхідність уніфікації та методологічної підтримки 
процесів підготовки проектів їх розробниками в ОТГ із 
дотриманням методології проектного підходу 

 

 організаційна підтримка органами влади процесів 
представлення та просування проектів ОТГ на отримання 
фінансових грантів ДФРР 

 

 уніфікація та стандартизація  функціональних обов’язків та 
відповідальності службовців ОМС за проектну діяльність   
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 консультаційна, експертна, навчальна підтримка проектної 
діяльності територіальних громад 

 

 формування єдиної бази даних з проектів стратегічного 
розвитку території для акумуляції досвіду й результатів 
тощо 

 

Регіональний проектний офіс є одним з опорних елементів 
середовища проектно-орієнтованого управління  
стратегічним розвитком територіальних громад 
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Актуальність формування РПО в 
умовах створення об'єднаних 

територіальних громад  
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Можливі форми створення проектних офісів  
в органах публічної влади 

 тимчасова робоча група з тимчасовим дорученням додаткових 
обов’язків для спеціалістів органу влади з відповідною зміною їх 
посадового регламенту і додатковою оплатою праці 
 

 покладання на спеціалістів органу влади обов’язків адміністраторів 
проектів для виконання окремих функцій проектного офісу з повним 
або частковим звільненням від виконання ними власних обов’язків 
за посадою з відповідною зміною їх посадового регламенту 
 

 створення у структурі органу влади  
відповідного підрозділу з функціями  
проектного офісу в результаті  
проведення внутрішньої реорганізації 
 

 
 
 
 Джерело: Ракоцило О. М. Організація проектного офісу в  

органах публічної влади / О. М. Ракоцило // Держава та  
регіони. –  № 4 (40)  – 2012 . – С. 82 – 86. 
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Можливі форми створення 
проектних офісів  

в органах публічної влади 

 створення державної установи (або 
комунального підприємства) з 
відповідними функціями управління 
проектами (наприклад, для реалізації 
національних проектів створюються 
державні підприємства) 
 

 залучення за договором спеціалістів 
на роботу в орган влади (аутстаффінг) 

 
 передача за договором функцій 

проектного менеджменту 
організаціям, що спеціалізуються на 
наданні послуг з управління 
проектами (аутсорсинг) 
 
 

Джерело: Ракоцило О. М. Організація проектного офісу в 
органах публічної влади / О. М. Ракоцило // Держава та 
регіони. –  № 4 (40)  – 2012 . – С. 82 – 86. 
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Узагальнені функції регіонального проектного офісу 
 Група організаційно-методичних функцій РПО: методичне забезпечення 

формування портфелів проектів стратегій розвитку ОТГ (на замовлення ОТГ); 
просування проектів на гранти ДФРР; розробка типових рекомендацій для 
ОМС; формування бази даних успішних проектів 

 

 Група навчально-компетентнісних функцій РПО: навчання, сертифікація 
службовців ОМС у сфері УП, оцінювання рівня проектної діяльності ОМС 
за допомогою моделі проектної зрілості ОМС  (МПЗ ОМС); підтримка 
МПЗ ОМС 

 

 Група моніторингових функцій: регулярний у співробітництві з ОТГ моніторинг 
ходу реалізації проектів, поданих до ДФРР; виявлення системних ризиків 
невиконання проектів, поданих до ДФРР; сприяння у забезпеченні сталості 
результатів проектів; підготовка звітів щодо ступеня виконання проектів, 
програм, стратегічних цілей та у цілому стратегій розвитку ОТГ 

 

 Група комунікативно-інформаційних функцій РПО: консультування з 
розробки комунікативних стратегій ОТГ; сприяння налагодженню 
контактів розробників проектів з потенційними грантодавцями; 
упровадження системи інформування заінтересованих сторін про хід 
виконання проектів і стратегій розвитку ОТГ 
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