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МОДУЛЬ 2 

 
Потреби заінтересованих сторін,  

результати та продукт проекту 



1. Як виокремити цільові групи та бенефіціарів серед 
ключових заінтересованих в проекті сторін та 
вивчити їх потреби й вимоги? 

2. Як визначити характер участі, групу важливості та 
впливу заінтересованих сторін? 

3. Що таке інноваційність проекту? 

4. Що таке продукт і результати проекту?  

5. Як визначити індикатори очікуваних результатів 
проекту? 

6. Хто встановлює вимоги до проекту?  

7. Що таке «Трикутник управління проектом»:  зміст–
час/графік виконання–вартість/ресурси? 

 



Завдання здійснення аналізу  
та розробки стратегії взаємодії  
із заінтересованими сторонами 
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 Заручитися підтримкою 

 Коригувати очікування  

 Розглядати тривоги / ризики  

 Вирішувати проблеми  

 Мінімізувати негативний вплив  

 Передбачати реакції 
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Групи важливості та впливу  
заінтересованих сторін 

Група І 

Заінтересовані сторони мають високу важливість для 
проекту, але низький вплив 

Будуть ставити вимоги і, якщо їх інтереси будуть 
порушені, підлягають захисту 

Група ІІ 

Заінтересовані сторони мають високий вплив на проект і 
високу важливість 

Потенційні партнери, налагоджувати стосунки, 
заручитися підтримкою 

Група ІІІ 

Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, 
але результати на них безпосередньо не спрямовані 

Джерело ризику, потребують уваги і контролю; 
консультування, інформування про перебіг подій 

Група ІV 
Заінтересовані сторони з низьким впливом  

і важливістю для проекту 

Найменша увага 
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Можливі інтереси  
заінтересованих сторін проекту 

 
Заінтересовані  

сторони 

 
У чому заінтересовані 

Ініціатор У втіленні ідеї 

Замовник У якості і властивостях продукту  проекту 

Проектний менеджер  
і команда управління 
проектом 

У досягненні показників успіху проекту 

Бізнес У фінансовій ефективності експлуатації продукту проекту 

Громада У результатах використання  продукту проекту 

Влада У політичній та соціально-економічній ефективності, 
екологічній безпеці створення й експлуатації продукту 
проекту 

ЗМІ У незалежному висвітлюванні ходу важливих подій 



Аналіз заінтересованих сторін 
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Визначити проблему  

(або можливість розвитку) 

 

Визначити всі ключові групи заінтересованих 

сторін, цільові групи та бенефіціарів потенційного 

проекту 

 

Визначити ролі, інтереси, можливості кожної 

ключової заінтересованої сторони  

(сильні та слабкі сторони) 

 

Визначити можливості співробітництва або 

конфлікт взаємовідносин 
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Цільові групи  

 Цільова група - група осіб, на задоволення потреб яких 
спрямовано проект 

 Надзвичайно важливо обрати саме ту цільову групу 
(або кілька груп) серед усіх інших груп, існуючих у 
даному суспільному середовищі,  
які найбільше потерпають від тієї проблеми, на 
розв’язання якої переважно спрямований проект 
та/або може найбільше вплинути  
на характеристики цієї проблеми – зміст, структуру, 
масштабність, характер, соціальну значимість тощо 
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Бенефіціари 
 

 Бенефіціари  - кінцеві споживачі цінностей/благ,  
що створюються за проектом 

 

 

 

 

 

 
 Це одна чи кілька цільових груп,  

які найбільше потерпають  від тієї проблеми, на 
розв’язання якої переважно спрямований 
проект  
 

 Це майбутні користувачі продукту проекту 
 



НАВІЩО ЇХ АНАЛІЗУВАТИ? 
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На будь-яку зміну в оточуючих її умовах існування людина реагує 
позитивно, негативно або нейтрально, висловлюючи своє ставлення до 
змін, що відбулися 
 
До якихось змін ми вже давно звикли (зміна пір року, наприклад) і 
ставимося до них нейтрально («у природи немає поганої погоди»).  
Інші зміни можуть викликати у нас бурхливу реакцію (припустимо, що 
сусід з найкращих спонукань у Вашу відсутність вирішив перефарбувати 
Ваші вхідні двері в помаранчевий колір - адже так гарніше!). 
  

Так і будь-яка із заінтересованих сторін  
може по-різному відреагувати  

на плановані (вами) зміни 



НАВІЩО ЇХ АНАЛІЗУВАТИ? 
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Наприклад, у разі організації проекту з буріння свердловини і 
забезпечення села водою представники цільової групи можуть 
захоплено поставитися до ідеї поліпшення умов свого життя 
 
З іншого боку, санітарні служби можуть не мати нічого проти 
самої ідеї забезпечити поселення водою, але протестуватимуть 
проти буріння свердловини  
у найзручнішому місці - якість води там не відповідає нормам, а 
ми ускладнюємо їх життя необхідністю підготовки документів, 
які обґрунтовують необхідність консервації свердловини 



НАВІЩО ЇХ АНАЛІЗУВАТИ? 
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НАША МЕТА - знайти компроміс у цій ситуації 
 
 
Тому необхідно оцінити,  

• Як та чи інша заінтересована сторона поставиться до 
ідеї здійснення тих чи інших дій? 

 нейтрально 
 позитивно  
 негативно 

 
• Як зробити опір проекту якомога менше,  

а сприяння - якомога сильніше? 



ЯК СКЛАСТИ ПЕРЕЛІК  
ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН? 

Припустимо, ми готуємося до здійснення проекту  
«Закупівля продуктів харчування на тиждень» 
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 Перелік заінтересованих сторін для цього проекту  
може бути досить великий: 

 ваш роботодавець (оскільки від величини вашої зарплати 
безпосередньо залежить асортимент покупок) 

 власник магазина (встановлюючи асортимент продуктів) 
 місцева влада (що видають ліцензію на продаж тих чи інших товарів і 

законодавчо визначають час роботи магазину) 
 ваш сусід, який завжди в курсі всіх проведених у місті розпродажів, 

також може стати заінтересованою  стороною як джерело інформації 



ЯК СКЛАСТИ ПЕРЕЛІК ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ 
СТОРІН? 

 Частина заінтересованих сторін не бере ніякої участі  
у плануванні, але їх інтереси доведеться враховувати - час 
роботи найближчого магазина і те, що деяких продуктів 
там не опиниться - наприклад, місцева влада не видала 
його господареві дозволу на продаж свіжого м'яса 

 На роботодавця, ймовірно, можна вплинути, 
переконавши підвищити вам зарплату 

 Решта заінтересованих сторін стають учасниками 
проекту, і ви витратите якийсь час на обговорення їх 
потреб (аналіз проблем), складання списку (постановка 
цілей), розстановку пріоритетів, підрахунок наявних в 
сімейному бюджеті коштів, визначення часу, маршруту 
поїздки та інших додаткових факторів 
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ЯК СКЛАСТИ ПЕРЕЛІК ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ 
СТОРІН? 

 На кого спрямована діяльність по здійсненню проекту?  

 Хто буде брати участь у проекті?  

 Хто ще може взяти участь у проекті?  

 Від кого залежить реалізація проекту, хто зі сторонніх осіб 
буде приймати ключові рішення, що мають відношення до 
проекту (вищестоящі організації, органи влади тощо)?  

 Від кого залежить реалізація цих рішень?  

 Хто не зацікавлений у реалізації проекту? Хто буде відкрито 
чи в прихованій формі чинити опір реалізації проекту? 
(Часто зустрічається формулювання питання: «Для кого 
проект може становити загрозу?")  
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ЯК СКЛАСТИ ПЕРЕЛІК ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ 
СТОРІН? 

 Хто може надати відомості, необхідні для розробки  
і реалізації проекту, поділитися додатковою інформацією 
та досвідом (колеги, організації, що займаються схожою 
діяльністю, джерела довідкової інформації)?  

 Допомога, консультації яких експертів з певних (вузьких) 
питань можуть знадобитися при організації проекту?  

 Які організації, групи людей, окремі особи можуть 
вплинути на проект прямим або непрямим чином? 
Визначте їх передбачувані ролі 

 Опишіть цільові групи (стать, вік, величина доходу, місце 
роботи, спеціальність тощо) і проаналізуйте ефект від 
планованої діяльності на окремих частинах цих груп 
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Питання для аналізу  
ключових заінтересованих сторін 
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 В чому полягає конкретний інтерес до проблеми, на 
вирішення якої спрямовано проект? Які причини 
виникнення цього інтересу і ставлення (позитивне, 
негативне, нейтральне) до проблеми і власне проекту?  

 Які потенційні конфліктні ситуації можуть виникнути 
між зацікавленими сторонами? Наскільки ймовірне 
виникнення конфлікту? Як він може вплинути на 
проект?  

 Які негативні реакції може викликати діяльність, 
пов'язана із здійсненням проекту, вирішенням 
проблеми? Наскільки ймовірно їх виникнення?  
Як вони можуть вплинути на проект?  

 



Питання для аналізу  
ключових заінтересованих сторін 
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 Які існують зв'язки між заінтересованими сторонами,  
як їх можна використовувати? Які можливі шляхи співпраці 
та вирішення можливих конфліктів?  

 Що може зробити заінтересована сторона, якщо вона 
увійде до складу учасників проекту, на різних стадіях його 
реалізації? Чи може вона надати допомогу при 
плануванні? Чи реально те, що заінтересована сторона 
дійсно може виступити в цій ролі? Чи зможе вона 
забезпечити виконання роботи?  

 

Отримані дані збираємо в таблицю 



Матриця заінтересованих сторін 
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* Приклади формулювань інтересів  
заінтересованих сторін наведено на слайді 16 

** 
Статусна 
група 

** 
Стратегія 
взаємодії 

** Статусні групи та стратегія взаємодії за ними 
наведено на слайді 4 

* 



ХТО ПОВИНЕН ПРОВОДИТИ АНАЛІЗ? 

 Найбільш якісний, повний, ефективний аналіз може 
бути проведений, якщо потенційний ініціатор проекту 
збере представників всіх заінтересованих сторін  
і організує обговорення їх відношення до проекту  
і можливої участі в ньому, проблем, що стоять перед 
ними, і очікувань від реалізації проекту (плановані 
цілі) 

 

 Зустріч може вести сам ініціатор, а можна запросити 
незалежного ведучого - модератора, фасилітатора 
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В аналізі обов'язково повинні брати участь 
представники «цільових груп» 

Для чого це робиться?  

 

 По-перше, ваша діяльність не повинна стати безадресною. 
Запрошуючи представників цільових груп на обговорення,  
ви зрозумієте, чи потрібна ваша робота 

 

 По-друге, швидше за все, ви дізнаєтеся багато нових 
подробиць «з перших рук» про саму проблему, про 
очікування цільової групи, зможете спрогнозувати реакцію 
її представників на різних етапах реалізації проекту і таким 
чином вибрати потрібну стратегію вирішення проблеми 
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В аналізі обов'язково повинні брати участь 
представники «цільових груп» 

Для чого це робиться?  
 

 По-третє, інформація про очікування цільової групи допоможе 
вам зрозуміти, якими мають бути реальні критерії оцінки 
результативності вашого проекту 
 

 

 По-четверте - і це дуже важливо - якщо цільові групи не беруть 
участь у плануванні, то такий підхід призведе до створення так 
званого «сервісного проекту»:  

 ми приходимо, робимо щось для цільових груп (які часто не 
розуміють, навіщо їм все це потрібно) і йдемо (так як ресурси 
закінчилися)… 

 а цільові групи повертаються назад - до «розбитого корита», 
часто впевнені в тому, що на них «хтось заробив» 

Найчастіше саме за цієї причини вимога участі представників 
цільових груп у процесі планування є обов'язковою умовою 
зовнішнього фінансування проекту 21 


