
 
 

МОДУЛЬ 1 
 

Управління проектами  
в публічній сфері 

1.2 
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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? 
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На фазі ініціалізації  
(для проектів публічної сфери – це етапи 

програмування та ідентифікації проектного циклу) 

Головна увага зосереджена  
на визначенні проблеми:  

 уточнюється проблемна ситуація та  

 формулюється проблема (публічна проблема),  
що буде вирішуватися у форматі проекту 
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Проблема – це … 

некомфортна ситуація, що заважає  
функціонуванню або розвитку 

 

Проблема – розбіжність між існуючим і бажаним 

становищем, що потребує втручання,  
а шляхи дій характеризуються значною невизначеністю 

 

Якщо знаєш ЯК - це не проблема !!! 

(це – задача) 
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Проблема як протиріччя 
 
 

   Яблуко проблеми 

? ! 

Існуючий стан 

 

 

 

Симптоми проблеми: 
Що погано?  
Що бентежить?  
Що заважає? 
Що треба змінити? 

Бажаний стан 

 

 

 

 

 

Як має бути?  
До чого прагнути? 

Мета розв'язання проблеми 

SMART - вимоги 

Проблема 
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Проблема завжди може бути 
охарактеризована як певне протиріччя 

 
Наприклад: 

 суперечність між необхідністю надання якісних 
послуг населенню та недостатністю суб'єктів 
господарювання на регіональному ринку, що їх 
надають 

 необхідність виконання на високому 
професійному рівні завдань програми розвитку 
регіону та неефективність підходів щодо 
забезпеченням процесів її реалізації 

6 
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Формулювання і опис проблеми 

В основі всіх проблем, зокрема у публічній сфері, 
є потреби заінтересованих сторін 

 

 

 

 

 

 

Аналіз заінтересованих сторін  тісно  
пов’язаний з аналізом проблеми –  

природу проблеми можна достеменно  
зрозуміти лише оцінивши потреби  

кінцевих споживачів продукту проекту 
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Актуальність проблеми  

Розкривається через характеризування: 

 

 значущості проблеми 

 її масштабу 

 ступеня її гостроти 

 небажаності негативних наслідків  
(що буде, якщо проблему не вирішувати) 

 стійкості проблеми 
(як довго проблема буде існувати і чи можливим є її 
зникнення природним шляхом) 

8 
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Актуальність проблеми 

Вплив проблеми та результатів пропонованого проекту 
 на соціально-економічний розвиток громади 

 

 Масштаб впливу 
проблеми та проекту 

(широта) 

 Значущість проблеми 
(глибина) 

 Стійкість  
проблеми  

 Структурна 
складність  
проблеми  

Площа території 
впливу (тис. кв.км) 

Чисельність 
населення під 

впливом резуль- 
татів проекту 

(тис. осіб) 

Гострота 
проблеми проекту 

(рейтинг серед 
інших) 

Наслідки 
невирішення 

проблеми 

Прогноз можли- 
вості зникнення 

проблеми  
природним 

шляхом (через 
зовнішні 

обставини) 

Коло (кількість, 
перелік)  

цільових груп,  
які зачіпає проект 

© Шаров Ю.П. 
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Формулювання і  
опис проблеми 

 Сформулювати проблему і описати  
просто, прозоро, конкретно через  
відповіді на такі запитання: 

 

 Що становить проблему, які її симптоми? 

 Соціально-економічний, політичний, правовий, технічний, 
культурний контекст 

 Масштаб і впливи проблеми 

 Чому з'явилася проблема, причини її виникнення? 

 Кого стосується проблема (заінтересовані сторони, цільові групи)?  

 Що вже робилося з розв'язання проблеми і чому не вдалося 
досягти бажаних результатів (досвід)? 

 Що буде, якщо проблема не буде розв'язана (статус-кво)? 
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Формулювання і опис проблеми 

 

Бажано використати 

 конкретні цифри (статистичні дані, аналітику) 

 результати опитувань із візуалізацією  
(таблиці, діаграми, графіки) 

 

Наголос – на нових можливостях після розв'язання проблеми 
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Приклад опису проблеми через «дерево проблем» 

У Н-ській територіальній громаді має місто протиріччя між необхідністю 
забезпечення процесів всебічного розвитку молоді  (зокрема дітей з особливими 
потребами) на території ради та відсутністю відповідної ресурсної бази 

2. Традиційні  
методи роботи 

персоналу Будинку 
дітей та юнацтва 

1.2. Відсутність 
спеціального 
обладнання 

2.1. Відсутність 
доступу персоналу 
до інноваційних 
методик виховної 
діяльності 

2.2. Недостатній рівень 
компетентності 
персоналу  

3.1. Відсутність 
традиції 

3.2. Пасивність 
батьків 

1.1. Неналежний 
стан будівлі та її 
приміщень 

1. Застаріла 
матеріально-технічна 

база Будинку  
дітей та юнацтва 

3. Недостатнє 
охоплення 

позашкільною 
освітою специфічних 

категорій  
дітей та молоді 

4.1. Відсутність  
профільної 
програми 

4.2. Пасивність 
громади 

4. Недостатня 
підтримка  

з боку місцевої влади 
та територіальної 

громади  

Неналежне забезпечення  
процесів всебічного розвитку молоді  

(зокрема дітей з особливими потребами) 
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У межах методології здійснення соціально-економічного аналізу 
за проблемними аспектами, на вирішення яких спрямований 
проект, можна застосовувати різноманітні методи: 

 
Розробку “профілю” громади 

 
Проведення SWOT- та/або GAP-аналізу 

 
Виявлення думки заінтересованих сторін  

(анкетування, інтерв'ю, фокус-групи тощо) 
 

Огляд статистичних даних 
 

Експертні опитування 
 

13 

Проблеми громади – як виявити?  
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SWOT-аналіз 

SWOT-аналіз 
Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища для визначення сильних та 

слабких сторін системи (організації/території/громади), можливостей та 
загроз зовнішнього оточення 
 

SWOT-analysis  
англійська абревіатура від  

 strength – сила 
 weakness – слабкість 
 opportunities – можливості  
 threats – загрози 

 
  
 Забезпечує повне системне уявлення про ситуацію,  

надає повноцінну інформацію для розробки стратегій та аналізування 
перспектив та можливих проблем розвитку 
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SWOT-аналіз 

Матриця для здійснення SWOT-аналізу 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

 
Внутрішні 

 
Сильні сторони 

 
Слабкі сторони 

 

 
Зовнішні 

 
Можливості 

 
Загрози 
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Альтернативи розв'язання проблеми 

 Альтернатива – один із способів (варіантів) розв'язання 
проблеми 

 Будь-яку проблему можна розв'язувати як мінімум  
двома альтернативними шляхами  
(саме просте – нічого не робити, або щось робити) 

 Кожний шлях (альтернатива) – є унікальним 

 Реалізація кожної альтернативи – це, за суттю, реалізація 
окремого проекту з власною метою  

 Отже,  від  вибору альтернативи розв'язання проблеми 
залежить  формулювання мети проекту 
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Приклад 
Формулювання проблемно-орієнтованої цілі на основі розгляду 

альтернатив розв’язання проблеми реєстрації нового бізнесу 

Існуючий стан 
 
 
 
 
Симптоми проблеми: 
Необхідність готувати численні 
документи з реєстрації нового 
бізнесу, представляти їх та 
здійснювати оплату  
в різних місцях 

? ! 

Бажаний стан 

 

 

 

Можливість отримати чіткі 
консультації з підготовки 
документів і представити  
їх і здійснити оплату в 
інтегрованому офісі або  
в он-лайн режимі 

Альтернативи 

1. Реорганізувати 
ЦНАП у виконкомі 
місцевої ради 

2. Створити 
приватну фірму з 
правами реєстрації 
юридичних та 
фізичних осіб 

Проблемно-орієнтована ціль: 

Реорганізувати ЦНАП міськвиконкому як інтегрованого офісу із 
системою он-лайн реєстрації нового бізнесу  

до початку IV кварталу 2017 р. 

При обранні другої альтернативи мета була б іншою! 

Великі 
втрати часу і 

сил на 
реєстрацію 

нового 
бізнесу 
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В залежності від наявного обсягу ресурсів: 

 Взаємновиключні (або/або) 

 Доповнюючі (і/і)  
 

За підходом: 

 Інкрементальний підхід – послідовні поліпшення 

 Радикальний підхід – зробити все по-іншому 

Альтернативи  
розв'язання проблеми 
можуть бути: 
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Для осмисленого генерування  
максимального числа альтернатив можна  
використовувати різні способи:  

 

• пошук кращих практик  

• залучення декількох кваліфікованих експертів,  
які мають відповідний досвід та підготовку 

• збільшення кількості альтернатив за рахунок їх комбінування, 
утворення проміжних варіантів із запропонованих раніше альтернатив 

• модифікація наявних альтернатив 

• включення альтернатив протилежних запропонованим,  
зокрема, і «нульовий» альтернативи («нічого не робити»)  

• інтерв'ювання заінтересованих осіб 

• формулювання альтернатив розрахованих на різні інтервали часу 
(довгострокові, короткострокові, екстрені)  

 
19 

Методи генерації альтернатив 
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На практиці добре зарекомендували себе такі 
організаційні форми генерування альтернатив, як: 

метод мозкової атаки 

метод синектики (пошуку аналогій, асоціативного 
мислення) 

метод сценаріїв 

ділові ігри 

20 

Методи генерації альтернатив 
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Можливий набір критеріїв  
оцінювання  альтернатив 

Відповідність проблемі 

Забезпеченість ресурсами: 
Фінансовими 

Матеріальними 
Людськими 
Часовими 

Інформаційними 

Здійсненність – силові поля: 
Правове 

Організаційно-управлінське 
Зацікавлені сторони 

 

Наслідки: 
Фінансово-економічні 
Соціально-політичні 

Екологічні 
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Альтернативи 

Дана методика може застосовуватися як для 
попереднього відбору найбільш перспективних 

варіантів здійснення проекту, так і для попереднього 
визначення здійсненності проекту 

 

Експертна оцінка варіантів інвестиційних рішень  

 

Перший крок - визначення факторів, які можуть 
значною мірою вплинути на успішність виконання 
проекту. Серед факторів, що роблять першорядний 
вплив на ефективність інвестиційного проекту, можуть 
бути характеристики, представлені далі 22 
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 Другий крок - фактори розташовуються в порядку 
убування пріоритетності. Для цього визначається, який 
з них найбільшою мірою вплине на хід реалізації 
проекту. Далі встановлюється найбільш суттєвий 
фактор з решти і т. д. Отримана послідовність 
заноситься в таблицю.  

23 

Фактори 
(критерії) 

Вага Оцінка альтернатив Інтегральна оцінка 

А 1 А2 А3 … ІА1 ІА2 ІА3 … 

Разом: 

Альтернативи 
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 Третій крок - оцінка вагомості (рангу) кожного з 
перерахованих факторів. Сума рангів всіх факторів 
повинна дорівнювати одиниці. Інакше кажучи, 
сума по стовпцю 2 таблиці повинна дорівнювати 
одиниці. 

 

 

 Четвертий крок - проект(и) або варіанти одного 
проекту необхідно оцінити по кожному з факторів 
(критеріїв) оцінки.  

24 

Альтернативи 
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Максимальний бал по кожному з факторів для проекту  
дорівнює 100, мінімальний – 0.  

Наприклад, якщо експерти визнають, що попит на продукцію 
проекту буде необмеженим, то значення фактора «попит на 
продукцію (послуги) проекту» для даного варіанту проекту 

дорівнює 100 балів.  

 

П'ятий крок - експертна оцінка впливу кожного фактора 
(графи 7-10) виходить шляхом перемноження ваги 
кожного фактора на оцінку цього фактора для кожного 
варіанта (графа 2 множиться на графи з 3 по 6 
відповідно). Інтегральна експертна оцінка 
пріоритетності варіантів проекту визначається як сума 
по графах 7-10. 

25 

Альтернативи 
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Мета проекту – це модель майбутнього продукту проекту 

Логічна структура мети проекту 

 

  
 

ПЕРША СКЛАДОВА характеризує глобальну дію, яку необхідно реалізувати через 
проект для отримання продукту проекту в матеріальному вигляді 

• Наявність матеріального об’єкту може передбачати дії у вигляді його 
модернізації, реконструкції, сертифікації, упровадження, ліквідації тощо 

• Якщо об’єкту немає, то в залежності від стану проробки ідеї проекту можуть 
бути реалізовані дії щодо створення, розробки, побудови тощо 

 
ДРУГА СКЛАДОВА повинна давати уявлення про майбутній продукт проекту,  
що кореспондується з назвою продукту проекту 

 
ТРЕТЯ СКЛАДОВА містить бажані показники реалізації проекту в часі, вартості  
та, при можливості, особливості його реалізації (територіальні, оточення тощо) 
 
 
 
 

1 2 3 + + 
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Приклад формулювання  
мети проекту 

 Cтворення позашкільного навчального закладу  
«Скарбниця талантів»  

 у м. N-ськ,  

 як складової забезпечення умов для творчого, інтелектуального, 
духовного розвитку дітей,  
організації їх змістовного дозвілля в позаурочний час та підтримки 
обдарованих молодих громадян міста  
(зокрема дітей з особливими потребами) із застосуванням методів 
інклюзивної освіти 

 до 01.08.2016  

 з дотриманням бюджету 110 тис. грн. 

 

Бренд:   

«Скарбниця талантів» 
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 Реконструкція футбольного стадіону  
«Металург»  

 у м. Дніпропетровськ  

 із забезпеченням відповідності європейським вимогам 
якості  

 до 01.04.2011  

 з дотриманням бюджету 780 млн. грн. 

 

Бренд:   

«Дніпроарена» – стадіон європейського  
рівня якості 

Приклад формулювання  
мети проекту 
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Приклад  

некоректно встановленої мети проекту -  

Підготовка групи тренерів  
для проведення тренінгів за тематикою стратегічного 

планування для працівників органів місцевого 
самоврядування України 

 



Приклад  

коректного формулювання  

мети проекту 
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Підготовка групи тренерів  

(12 осіб)  

для проведення  

6-годинних  

тренінгів за тематикою стратегічного планування  

місцевого розвитку  

для працівників органів місцевого самоврядування 

Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської та 
Львівської областей (близько 500 осіб) 
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SMART-формулювання цілі 

S pecific 

easurable 

greed Upon 

ealistic 

ime-Framed 

M 

A 

R 

T 

конкретність 

вимірюваність 

узгодженість 

реалістичність 

часова визначеність 

специфічна 

вимірювана 

релевантна  
та узгоджена 

досяжна 

обмежена  
у часі 
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S Конкретність, специфічність 

Ціль повинна бути сформульована 
таким чином, щоб вона давала чітке 
якісне уявлення  
про результат її досягнення та 
відображала специфіку цього 
результату 
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M Вимірюваність 
Ціль повинна бути кількісно 

вимірювана, тобто  
«те, що не можна виміряти,  

те не можна покращити,  
тим не можна управляти»  

Тіто Конті    

 Ціль повинна описуватися кількісними показниками, які 
дають чітке кількісне уявлення про результати її досягнення 
 

 За відсутності фізичних засобів та інструментарію 
вимірювання можна використати експертів як інструмент для 
вимірювання 
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А Релевантність & Узгодженість 

Ціль повинна витікати з реальних 
проблем, стратегічних планів, 
планів розвитку тощо 
 
 
Ціль повинна бути узгоджена  

 з ресурсними можливостями  
її досягнення 

 з основними заінтересованими 
сторонами та учасниками проекту 
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R Реалістичність & Досяжність 

Ціль повинна бути досяжною  
з урахуванням реально існуючих 
ресурсних обмежень 
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Т Обмеженість у часі 

Ціль повинна бути  
 
•«прив'язана» до певних 

строків її досягнення  
(або початку та тривалості дій з 
її досягнення) та  
 
•націлена на збереження 

реалістичності у випадку зриву 
строків її досягнення  
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ  
ТА ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ 

  ПИТАННЯ НЕЗАДОВІЛЬНО ЗАДОВІЛЬНО ДОБРЕ 

ЧИ ВІДОБРАЖУЄ ЦІЛЬ СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ?   1 2 3 4 5 

ЧИ Є КОЖНЕ ЗАВДАННЯ СКЛАДОВОЮ 
ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕТИ?  

1 2 3 4 5 

ЧИ УЗГОДЖУЮТЬСЯ ПОСТАВЛЕНІ ЦІЛІ ТА 
ЗАВДАННЯ З ПОТРЕБАМИ?  

1 2 3 4 5 

ЧИ МОЖНА ВИМІРЯТИ ТА ОЦІНИТИ КОЖНЕ 
ЗАВДАННЯ? 

1 2 3 4 5 

ЧИ ВИЗНАЧЕНО ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ? 1 2 3 4 5 

ЧИ ВПЕВНЕНІ ВИ, ЩО ЦЕ САМЕ ЗАВДАННЯ,  
А НЕ МЕТОДИ? 

1 2 3 4 5 



Назва проекту 

 повинна повністю корелюватися з операційною  
метою організації (системи) 

 

Повна назва проекту містить:  

1. Глобальну дію, яку необхідно реалізувати під час проекту для 
отримання продукту проекту в матеріальному вигляді 
(удосконалення, покращення, впровадження, ліквідація, 
створення, розробка, побудова) 

2. Уявлення про майбутній матеріальний продукт проекту 

3. Бажані показники реалізації проекту в часі, вартості та, при 
можливості, особливості його реалізації (територіальні, 
оточення тощо) 
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Приклад формулювання  
назви проекту 

 Операційна ціль - забезпечити входження на ринок 
соціальних послуг недержавних структур  

 Повна назва проекту - розробка і впровадження системи 
входження недержавних структур на ринок соціальних 
послуг Н-ськой області 

 

Коротка назва проекту («назва-гасло») –  
«Диверсифікація соціальних послуг»  
(виконує функцію бренду) 

  

Приклад:   

 проект «Морський старт», «Зелена планета» 
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