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МОДУЛЬ 2 

 
Потреби заінтересованих сторін,  

результати та продукт проекту 



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

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

 Що таке інноваційність проекту? 

 Що таке продукт і результати проекту?  

 Як визначити індикатори очікуваних результатів 
проекту? 

 Хто встановлює вимоги до проекту?  

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

 Інновації - це новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція 
або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери 

 

 Закон України «Про інноваційну діяльність» від , 4 липня 2002 р. № 40-IV  



Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» 
від 4 липня 2002 р. № 40-IV 

Об'єктами інноваційної діяльності є:  

 інноваційні програми і проекти  

 нові знання та інтелектуальні продукти  

 виробниче обладнання та процеси  

 інфраструктура виробництва і підприємництва 

 організаційно-технічні рішення виробничого,  
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) 
соціальної сфери 

 сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки 

 товарна продукція 

 механізми формування споживчого ринку і збуту товарної 
продукції 
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Інновація у сфері місцевого розвитку –  

будь-яке абсолютне або відносне нововведення у вигляді 
продукту (підходу / технології / послуги), що приводить до 

якісної зміни стану системи, і яке забезпечує 
конкурентоздатність створюваного продукту і приводить 

до істотного поліпшення рівня та якості життя 
територіальної громади 
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Інновація має три відмітні ознаки 

 новизна, тобто в її основу покладені нові 
знання 

 

 конкурентоздатність, тобто сприйняття та 
затребуваність на ринці, що в свою чергу, 
означає спроможність задовольняти визначені 
потреби споживачів 

 

 істотність змін, що вона вносить у відповідну 
сферу діяльності 
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Критерії інноваційності проекту 

Якісні критерії:  

 цінність, позитивний ефект для територіальної 
громади або сукупності територіальних громад       

 наявність технологічних інновацій (продуктних, 
процесних) 

 наявність управлінських, організаційних і 
маркетингових інновацій (застосування нових 
ринкових підходів та методів, управлінських схем 
та технологій) 
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Критерії інноваційності проекту 

Кількісні критерії: 
 економія ресурсів (природних, матеріальних, фінансових, 

технічних, людських тощо) порівняно з ситуацією  
"БЕЗ ПРОЕКТУ“ 

 кількість наявних патентів, поданих заявок на отримання 
патенту, зареєстрованих авторських прав за тематикою 
проекту 

 кількісні характеристики прирощення результатної функції 
(підвищення якості, збільшення масштабів, зростання 
кількості, підвищення продуктивності тощо) 
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Критерії інноваційності проекту 

 Традиційно застосовують «універсальне» поняття 
інновацій – продукт або послуга,  

які сприймаються на ринку як нові 

 

 Для проектів місцевого розвитку його інноваційність 
може бути представлена у будь-якому вигляді, у т.ч., 
через технічні, організаційно-управлінські, фінансові 
категорії,  
а також на підставі виокремлення таких понять,  
як «абсолютна» та «відносна» інновація 

 

 



Інноваційність проекту 

 Для виявлення інноваційності проекту слід  розглядати 
ситуацію не з позицій абсолютної новизни ідеї проекту, а з 
позицій конкретного замовника й майбутніх користувачів 
продукту і результатів проекту (бенефіціарів) 

 При цьому інноваційність проекту визначається можливістю 
привнесення нової якості діяльності в ситуацію “з 
упровадженим проектом” (тобто набуттям тих характеристик 
(властивостей, ознак) діяльності, яких у ситуації “без 
проекту”не було) 

 Саме це зумовлює цінність проекту для заінтересованих 
сторін у ситуації, коли інноваційність проекту є відносною 
(тобто базується на вже відомих ідеях) 
 

 Інноваційність проекту частіше за все є відносною 

 © Шаров Ю.П. 
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Абсолютні та відносні інновації в проектах (приклади) 

 Якщо результатом реалізації проекту є новий продукт (товар, технологія, 
послуга тощо), який ще не має аналогів у світі (ноу-хау), і який можна 
запатентувати, то такий продукт є абсолютною інновацією 

 якщо проектом передбачено, наприклад, запровадження чи вдосконалення 
системи енергозбераження у конкретному населеному пункті, встановлення 
енергозберігаючих лампочок у комбінації з іншими заходами та 
паралельним  встановленням соняшних батарей і зовнішним утепленням 
домів, то такий інтегрований підхід є відносною інновацією 
 

 Частіше за все проекти у сфері забезпечення місцевого та регіонального 
розвитку будуються саме на відносних інноваціях 

 

 Продукт,  який створюється в результаті реалізації таких проектів, може мати 
аналоги у світі. Але... Якщо враховувати місцеві умови та реалії, то саме для 
цього села, саме для цієї території створюваний продукт буде новим, що і 
обумовить унікальність вашого проекту та його інноваційність 
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Інновація абсолютна  

 результат реалізації  
інноваційно-інвестиційного  
проекту, який має на меті  
створення нового суспільно-значущого  
(соціально- та економічно-корисного)  
продукту, що не має аналогів у світі, і такого, що можна 
запатентувати.  

 

 Чим інноваційніше проект, тим вище його невизначеність  
та можливість виникнення ризикових подій 
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Інновація відносна  
 

 продукт, процес або підхід  
до його створення, який,  
незважаючи на наявність  
аналогів у світі, буде  
сприйматися як новий саме  
для конкретної території,  
і який сприяє підвищенню рівня та  
якості життя її територіальної  
громади 

  

 нові (часто комбіновані) підходи, методики, концепції або 
суто нові рішення, що підвищують ефективність проектної 
діяльності зі створення продукту проекту, а також 
покращують результат цієї діяльності – рівень та якість життя 
територіальних громад 
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При опрацюванні інноваційної ідеї  
проекту здійснюються 

 Консультації з заінтересованими сторонами (ЗС) і 
забезпечення їх активної участі у проекті (надати ЗС 
необхідну інформацію щодо альтернатив розв'язання 
проблеми, з'ясувати думки ЗС, залучити до роботи 
представників ЗС, визначити позиції ЗС щодо проекту) 

 

 Визначення ідеї (варіантів, альтернатив) проекту  
(на засадах інноваційного підходу) 

 

 Відбір ідеї (для проектів публічної сфери - на базі вимог 
принципів доречності, здійсненності, стійкості) 


