
 
 

МОДУЛЬ 1 
 

Управління проектами  
в публічній сфері 

1.3 
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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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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 

 



Стейкхолдери 
(заінтересовані сторони) 
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Стейкхолдери –  

організації або особи, що заінтересовані у діяльності 
організації та можуть впливати на неї різними шляхами 
 Зовнішні стейкхолдери 
 клієнти, конкуренти, кредитори, інвестори, постачальники, 
 громадськість, місцеві органи влади, ЗМІ, держава 

 

Внутрішні стейкхолдери  
 засновники та власники, вище керівництво, підрозділи інтегрованих 
 структур, команда управління проектом, співробітники 

 

Якщо планована діяльність зачіпає життя, інтереси, 
роботу/функціонування кого-небудь або чого-небудь - ця сторона є 

ЗАІНТЕРЕСОВАНОЮ 

 



Заінтересовані сторони проекту  
(можливий варіант для проекту місцевого розвитку) 

Громадські та  
неурядові організації 

Ініціатор-
Замовник  
(аплікант) 

Бенефіціари 

Цільові групи 

Команда 
управління 
проектом 

Органи місцевого 
самоврядування 

Інші органи 
державної  

влади 

Обласна  
рада 

ОДА 

Природоохоронні та 
екологічні організації 

Органи 
ліцензування  

та сертифікації 

ДФРР 

Інвестори 

Спонсори 

Фонди МТД 

Представники 
бізнесу 

Професійні спілки  
та асоціації 

Укрінвест-
експертиза 

ВНЗ 

ЗМІ 

ПРОЕКТ 

Територіальна  
громада 

Ключові 
учасники 
проекту 

Органи  
влади 

Партнери 

Джерела 
фінансування 

Органи контролю 



Заінтересовані сторони –  
різне бачення однієї проблеми 

6 

Найважливіше завдання: 

Гармонізувати інтереси  

заінтересованих сторін 
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Ключові відмінності взаємодії  
із заінтересованими сторонами  
у проектах публічного сектору 

Витоки  відмінностей взаємодії із заінтересованими сторонами –  
у особливостях проектів публічного сектору 

 
 Значна  проникність і чутливість до впливів зовнішнього 

середовища, що підсилюється із розвитком громадянського 
суспільства  
 

 Необхідність зосередження на розбудові співпраці з декількома 
заінтересованими сторонами: працювати, щоб долати бар'єри 
співпраці 
 

 Нестабільність оточуючого проект середовища: часті зміни у 
політиці, можуть накладати «тимчасові горизонти» на діяльність 
за проектом 
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Ключові відмінності взаємодії  
із заінтересованими сторонами  
у проектах публічного сектору 

Значна  проникність і чутливість до впливів зовнішнього середовища,  
що підсилюється із розвитком громадянського суспільства  

 

Чверть століття реформування сфери публічних послуг  
докорінно змінили гасло:  

 замість «громадськість як клієнт» (public as a client)  
у багатьох країнах зараз лунає … 

 «громадянин як заінтересована сторона» (citizen as a stakeholder) 

 
Представники інститутів громадянського суспільства і 
активні громадяни мають ЗНАЧНИЙ вплив на проекти 
місцевого і регіонального розвитку 

Засоби масової інформації мають ЗНАЧНИЙ вплив на 
проекти місцевого і регіонального розвитку 
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 Нестабільність оточуючого проект середовища:  
часті зміни у політиці, можуть накладати «тимчасові 
горизонти» на діяльність за проектом 

Місцеві публічні службовці та інституції, 
політичні сили та їх лідери, мають ЗНАЧНИЙ  
(до КРИТИЧНОГО) вплив на проекти місцевого  
і регіонального розвитку 

Ключові відмінності взаємодії  
із заінтересованими сторонами  
у проектах публічного сектору 
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Необхідність зосередження на розбудові співпраці з декількома 
заінтересованими сторонами: працювати, щоб долати бар'єри співпраці 
 

Останнім часом активно обговорюється упровадження підходу  
«Уряд 2.0», як нового способу інтерактивного створення суспільних  
благ і переходу на новий вид співпраці влади, громадян та інших 
заінтересованих сторін у процесах публічного управління та адміністрування  

 

 

 

 
 

Представники інститутів громадянського суспільства і 
активні громадяни мають бути ЗАЛУЧЕНІ до процесів 
планування, реалізації та оцінювання результативності 
проектів місцевого та регіонального розвитку 

Необхідно використовувати ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ  
ТА РОЗБУДОВИ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ соціальних 
мереж і спільнот практики у проектах місцевого та 
регіонального розвитку 

Ключові відмінності взаємодії  
із заінтересованими сторонами  
у проектах публічного сектору 



Важливо!!! 
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 При ініціалізації проекту важливо усунути 
розриви в розумінні цілей та інтересів різних 
заінтересованих сторін 

 

 Проект - це зміни, а зміни завжди зачіпають 
інтереси всіх заінтересованих сторін проекту, 
здатних вплинути на реалізацію проекту 

 

 Заінтересована сторона - це будь-яка людина або 
група людей, які можуть вплинути на успіх або 
провал проекту як до, так і під час, а також після 
його завершення  



Важливо!!! 
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 Заінтересовані сторони можуть висувати 
функціональні вимоги до проекту, а також якісні 
вимоги, які можуть ставити обмеженнями проекту  

 

 Заінтересовані сторони проекту можуть шкідливо 
впливати на цілі проекту 

 

 Проект може сприйматися зацікавленими 
сторонами як такий, що має і позитивні, і негативні 
результати 



Важливо!!! 
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 Нездатність помітити негативно налаштованих 
заінтересованих сторін проекту може привести  
до збільшення ймовірності невдачі 

 

 Успіх і хід виконання проекту часто залежить  
від факторів, що виходять за межі традиційних 
контрактів 

 

 До таких факторів належать цілі, потреби та 
амбіції різних сторін і окремих людей, які мають 
свої інтереси в проекті і його результатах 
управління проектами 


