
 
 

МОДУЛЬ 1 
 

Управління проектами  
в публічній сфері 
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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? 



 

 

Потрібна глибина обґрунтування проектів 
 

 Ураховуючи особливості й різноманітність  проектів 
місцевого розвитку, поглиблене техніко-економічне 
обґрунтування та проведення експертизи проекту доцільно 
здійснювати не для всіх типів проектів 

 Тому за потрібною глибиною обґрунтування життєздатності 
та ефективності  рекомендується виокремлювати дві групи 
проектів: 

 техніко-економічні (інвестиційні) проекти 

 соціально-управлінські проекти  
(характеристики зазначених типів проектів наведені на 
наступних слайдах) 

 

Концепція розробляється для всіх типів проектів! 
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Характеристики проекту, за наявності яких проект потребує поглибленого 
техніко-економічного обґрунтування й планування 
(умовна назва групи – техніко-економічні (інвестиційні) проекти)  

 проект  містить значну технічну, технологічну або 
будівельно-монтажну частину, у значній більшості випадків 
є інфраструктурним 

 проект характеризується масштабним фінансовим 
результатом або має значний економічний ефект у 
регіональному чи народногосподарському аспекті  

 проект передбачає здійснення реальних (капітальних) 
інвестицій, фінансується через капітальні видатки  

 проект має середньостроковий (1-3 роки) або 
довгостроковий (більше 3-х років) період реалізації 

 проект, переважно, є великобюджетним (більше                         
800 тис. грн.) або середньобюджетним (300-800 тис. грн.) 

 основними факторами сталості результатів проекту 
переважно є фінансово-економічні фактори 
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Характеристики проекту, за наявності яких обґрунтування життєздатності 
проекту може бути здійснене на основі концепції проекту 

(умовна назва групи – соціально-управлінські проекти)  

 проект не є “інвестиційним” (ознака умовна) і може 
реалізовуватися за поточні (або за грантові) кошти (без 
капітальних видатків) 

 проект частіше за все не передбачає фінансових 
результатів або забезпечує певні прямі надходження до 
бюджету 

 проект, переважно, є короткостроковим (у межах 
поточного фінансового року) чи середньостроковим              
(1-3 роки) 

 проект є малобюджетним (до 300 тис. грн.) чи 
середньобюджетним (300-800 тис. грн.) 

 сталість результатів проекту зумовлюється, перш за все, 
політичними, соціальними та інституційними факторами 
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Для чого й коли формується  
концепція проекту? 

 Обґрунтування проекту – це покроковий процес, який, 
як правило, розпочинається з розроблення концепції 
проекту 

 Концепція є надзвичайно важливим документом для 
органу місцевого самоврядування або іншої організації, 
яка готує проектну заявку 

 Наведені у концепції аргументи, опис інноваційної  ідеї,  
точна та глибока інформація про майбутній проект 
мають переконати у необхідності виділення коштів з 
місцевого бюджету та фондів на співфінансування 
проекту  
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Сутність та призначення концепції проекту 

Запитання  Відповідь 

Що таке концепція 
проекту як 
документ? 

Формалізоване представлення інформації,  
яка з точністю ±30 - ±40% дає уявлення про: 
-причини ініціалізації проекту; 
-сутність запропонованої інноваційної ідеї; 
-мету проекту; 
-очікувані вигоди, обмеження та ризики проекту. 

Кому та навіщо 
потрібна 
концепція проекту 
як документ? 

Замовнику та інвестору майбутнього проекту. Як документ 
концепція є для них джерелом інформації для прийняття 
рішення про доцільність впровадження інноваційної ідеї 
шляхом реалізації запропонованого проекту для вирішення 
конкретної проблеми розвитку території/організації. 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Назва  проекту  
 
Title of the project 

Формулюється не на початку, а поступово (ітеративно)  
у процесі  написання концепції і остаточно визначаються наприкінці її 
розробки.   
Назва проекту практично повністю співпадає (корелюється)  
з операційною ціллю стратегії розвитку територіальної громади, на 
реалізацію якої спрямовано проект.  
Змістовно назва проекту базується на меті проекту  
(яка визначається далі з урахуванням проблеми проекту, 
заінтересованих сторін, продукту та результатів проекту, відображає 
обмеження проекту)  
(див. презентацію УП-7_M-1_02) 

Назва організації,  
яка подає заявку  
 
Name of the lead 
applicant  
(co-applicants and 
affiliated entities, if any)  

Уміщується назва основної / головної організації,  
яка подає заявку / презентує проект, а також назви організацій - 
співзаявників та пов’язаних організацій / структур, якщо такі є 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Призначення 
проекту 
 
Purpose 

• Характеризуються передумови виникнення проекту. 
• Вказується, на досягнення яких стратегічних пріоритетів розвитку 

громади та/або пріоритетів стратегій більш високого рівня, 
спрямований проект. 

• Формулюється проблема як розбіжність між бажаним і існуючим 
станом системи.  

• Описуються (див. презентацію УП-7_M-1_02): 
 симптоми проблеми (що “погано” і треба змінити); 
 масштаб (широта) проблеми (з урахуванням кількості населення 

та території, що охоплюються проектом);  
 значущість та гострота проблеми (її «глибина»); 
 прогнозовані наслідки невирішення проблеми; 
 причини проблеми (у складних випадках бажано будувати 

«дерево проблеми»). 
Від якості опису проблеми (зокрема, її симптомів) значною мірою 

залежить якість опрацювання очікуваних результатів проекту. 
• Характеризується внесок проекту у досягнення цілей розвитку 

громади. 
• Подаються результати аналізування і оцінювання альтернатив 

 і обґрунтування вибору найбільш привабливої (опорної) альтернативи 
(див. презентацію УП-7_M-1_02) 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Мета проекту 
 
Objectives 

Мета проекту – описова модель майбутнього продукту проекту, умов, 
обмежень та вимог проекту, виконання яких забезпечує задоволеність 
учасників проекту. Мета породжує (зумовлює) назву проекту.  
Логічна структура формування мети проекту: 

• глобальна дія, яку необхідно реалізувати під час проекту для 
отримання продукту проекту в матеріальному вигляді 
(удосконалення, покращення, впровадження, ліквідація, 
створення, розробка, побудова);  

• уявлення про майбутній продукт проекту (система опалення, 
реконструйований будинок, система поводження з ТПВ тощо); 

• бажані показники реалізації проекту в часі, вартості (у термін до 
__  місяців із дотриманням бюджету ____ тис. грн.)  та, при 
можливості, особливості його реалізації (територіальні – 
визначення географічного розміщення продукту проекту 
(населений пункт, район, область), оточення тощо).  

Приклади формування мети проекту подано у презентації  
УП-7_M-1_02. 
 
До визначення/уточнення/перевіряння належності  мети проекту 

застосовують підхід SMART (див. презентацію УП-7_M-1_02) 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Заінтересовані 
сторони проекту 
  
Stakeholders 

Описуються (див. презентацію УП-7_M-1_03)  ключові заінтересовані 
сторони проекту. Для кожної з груп заінтересованих сторін проекту 
зазначається характер участі (ініціатор, партнер, учасник, спонсор, 
бенефіціар тощо),  а також група важливості та впливу  
 

Цільові групи  
 
Target group(s)  

Визначається, на які цільові групи спрямовано проект (групи осіб, на 
задоволення потреб яких спрямовано проект) і які саме потреби цих груп 
будуть задоволені (див. презентацію УП-7_M-2_01) 

Бенефіціари  
 
Final beneficiaries 

Визначається, хто є бенефіціарами проекту (кінцевими споживачами 
цінностей/благ, що створюються за проектом), які саме блага вони 
отримають (див. презентацію УП-7_M-2_01) 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна 
позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Очікувані 
результати 
проекту 
 
Estimated 
results 

• Визначається інноваційна ідея (бізнес-ідея) проекту – тобто засоби (технічні, 
організаційні, економічні, фінансові, управлінські і т.д.), за допомогою яких буде 
вирішуватися проблема проекту. Яке саме відбудеться за проектом нововведення у 
вигляді продукту (підходу / технології / послуги), що приведе до якісної зміни стану 
системи, забезпечить конкурентоздатність створюваного продукту і приведе до 
істотного поліпшення рівня та якості життя територіальної громади (див. 
презентацію УП-7_M-2_02). 

• Продукт проекту: об'єкт реального світу, який буде отримано на «виході» проекту – 
матеріальний (будівля, споруда, технічна система…) чи нематеріальний (система 
управління, бізнес-процес надання послуги, організаційно-управлінський захід) із 
визначенням його складових  
(ці складові мають відповідати цілям проекту) із визначенням його складових (ці 
складові мають відповідати цілям проекту). Продукт проекту є передумовою 
отримання результатів проекту  
(див. презентацію УП-7_M-2_03). 

• Результати проекту виражаються через індикатори успішності проекту. Локальні 
зміни бажано описувати в кількісному виразі; довгострокові зміни (ефекти проекту) 
можуть описуватися і в якісному вигляді. Рекомендується для системного 
визначення результатних індикаторів проекту використовувати детальний опис 
симптомів проблеми в аспектах потенційних ефектів (див. презентацію УП-7_M-
2_03) 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Вимоги до якості 
проекту  
(основні обмеження ) 
 
Requirements 
 

Визначаються основні обмеження (специфічні вимоги) ключових 
заінтересованих сторін до якості продукту проекту та ходу реалізації 
проекту (до змісту діяльності (робіт) за проектом, термінів та графіку 
реалізації проекту, фінансовим витратам за проектом) (див. презентацію 
УП-7_M-2_03) 
 

Основні види 
діяльності (групи 
робіт) за проектом 
 
Main activities 
 

Визначаються основні види діяльності за проектом (пакети робіт). 
Показуються пов'язані очікувані вихідні результати (складові продукту) 
проекту, результати та наслідки реалізації проекту із описом 
взаємозв’язків між видами діяльності (роботами та пакетами робіт)  
за проектом (див. презентацію УП-7_M-3_02) 

Орієнтовна тривалість 
проекту, основні 
періоди (етапи) 
реалізації проекту  
у часі, віхі 
 
Milestones 
 

Визначаються: 
•орієнтовна тривалість проекту (в місяцях) 
•основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі 
•віхі проекту  
 

(див. презентацію УП-7_M-3_02) 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна 
позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Орієнтовна 
вартість 
проекту  
та ресурси 
 
Resources  

Надається загальна характеристика ресурсів, які необхідні для реалізації проекту: 
1. Людські ресурси 
2. Матеріально-технічні ресурси 
3. Фінансові ресурси із визначенням таких елементів: 
- орієнтовна вартість проекту 
- потенційні джерела фінансування проекту 
- доля кожного учасника фінансування (див. презентацію УП-7_M-4_01). 
Визначається вартість проекту за основними елементами витрат,  
з урахуванням заходів щодо запобігання ризикам і маркетингових витрат  
(бюджет проекту складається окремим документом за рекомендованими кожним 
грантодавцем формами) (див. презентацію УП-7_M-4_02). 
Визначаються джерела та чаcтки фінансування з кожного джерела.  
Можливими джерелами фінансування проектів місцевого розвитку можуть бути: 
•кошти Державного фонду регіонального розвитку 
•субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на 
формування їхньої інфраструктури 
•гранти міжнародних благодійних організацій і фондів 
•кошти місцевих бюджетів 
•участь у державних (або регіональних) цільових програмах 
•банки (зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку)  
•інвестори (комерційні компанії, приватні особи і т.п.) 
•спонсори 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Ризики проекту 
 

Risks 

Визначаються основні ризики проекту (перешкоди, бар'єри, слабкі 
місця), які можуть виникнути в процесі реалізації проекту і вплинути 
на досягнення мети проекту, та надається характеристика реагування 
на ризики (див. презентацію УП-7_M-4_03) 
 

Сталість результатів 
проекту 
 
Sustainability 
 

Характеризуються положення щодо забезпечення сталості 
результатів проекту (фінансово-економічної, політичної, соціальної, 
інституційної), орієнтовні витрати на це (див. презентацію УП-7_M-
4_03) 
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Структура і зміст концепції проекту місцевого розвитку 
(можливі додаткові складові) 

Змістовна позиція 
концепції 

Коментарі до розкриття змісту позиції концепції 
Точність наведеної числової інформації  ±30 - ± 40% !!! 

Організації-партнери  
й учасники проекту  

Описуються організації-партнери й учасники проекту, їх ролі та 
основні зобов'язання у проекті 

Готовність проекту  
до реалізації  

Наявність потреби у передпроектних дослідженнях, техніко-
економічному обґрунтуванні, експертизах, розробці технічної 
документації, інших заходах, що потребують часу й грошових 
ресурсів. Визначається орієнтовний термін початку проекту 

Маркетингова  
та інформаційно-
комунікативна 
підтримка проекту 

Визначаються засоби маркетингової підтримки проекту (соціальна 
реклама та просування для забезпечення попиту на продукт 
проекту), інформаційно-комунікативні засоби підтримки контактів із 
заінтересованими сторонами. Визначаються витрати на це   
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