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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? 



Системні 
 трансформації 

 
 
 
 
 
 

Ефекти 
(наслідки) 

impact 
 
 
 
 
 
 

 

 

Результати 
 

 
outcome(s) 

 «Проект – Продукт – Результати – Ефекти (наслідки) – …» 

 
Проект 

  Продукт 

Моніторинг 
ходу 

реалізації 
проекту 

Оцінювання 
успішності 

проекту 
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Складові продукту =  
вихідні результати проекту  

outputs 



 
Продукт проекту –  те, що отримується “на виході” 
після завершення споживання ресурсів проекту:  
створений матеріальний об’єкт, розроблений  
бізнес-процес або послуга, реалізований захід  
 
Продукт проекту є передумовою отримання результату проекту 
 
Результат проекту – позитивні сплановані зміни у локальному 
зовнішньому оточенні проекту (цінності), що виникли унаслідок 
використання зацікавленими сторонами продукту проекту 
 
Ефекти проекту – більш глобальні (віддалені) результати, 
наслідки, розглядувані у ширшому масштабі (територіальному, 
місцевому, регіональному, суспільства у цілому) 
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Продукт, результат, 
ефекти проекту 



Приклад продукту й результату проекту  
 
 

 Проект: Розробити й запустити у виробництво до 15.12. 2016 р. 
партію у 1200 од. очищувачів нового покоління для вихлопних 
газів автомобілів з дотриманням бюджету проекту у  
124, 7 млн. грн. 
 

 Продукт: партія очищувачів вихлопних газів автомобілів у 
розмірі  1200 шт., виготовлена у відповідності до вимог 
замовника проекту і знаходиться на складі 
 

 Результат: унаслідок установки й використання очищувачів 
вихлопних газів автомобілів загазованість повітря у 
центральній частині міста зменшилась на 25% 
 

 Ефект (наслідки) – покращено екологічну ситуацію на території 
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 Центр «Скарбниця талантів» на базі позашкільного навчального 
закладу Будинок дітей та юнацтва м. N-ськ, який: 

 не потребує створення юридичної особи, а фактично є «новим 
брендом» БДЮ 

 розміщено у відремонтованій та сучасно оздобленій будівлі 
Будинку дітей та юнацтва м.  N-ськ (одна кімната з меблями та 
комп'ютером, де зберігається база інноваційних методик 
виховання) 

 із персоналом, що має належний рівень компетентності у сфері 
інноваційних виховних технологій із фокусуванням роботі із 
обдарованими дітьми (створення умов для розкриття таланту та 
просування на відповідні конкурси) та дітьми з особливими 
потребами (інклюзія) та має доступ до сучасних методичних 
матеріалів та належну консультаційну підтримку 

 має довіру та підтримку з боку влади та громади міста, зокрема, 
батьків дітей із особливими потребами 

Приклад опису продукту проекту 



Визначення індикаторів результатів проекту 

 
За ефектами, які властиві даній проблемі, 

описуються симптоми проблеми  
шляхом відповідей на запитання: 

що погано? що заважає? з чим треба 
боротися? що треба змінити? 

 

Фінансово-економічний ефект:  
збільшення надходжень до місцевого 

бюджету або зменшення витрат на 
утримання об’єктів інфраструктури  

та органу управління 

Управлінський ефект : 
  покращення здатності ОМС до 

ефективного управління на користь 
громаді 

Екологічний ефект: 
запобігання (зменшення) 
потенційного негативного 

впливу проекту на навколишнє 
середовище 

 
 

Припущення:  
ми розв'язуємо проблему  

щоби отримати якісь вигоди (результати, ефекти) 
порівняно з існуючим станом 

 
 

Політичний ефект: 
зростання довіри до влади 

Соціальний  ефект: 
збільшення можливостей територіальної 

громади або її окремого соціального 
прошарку отримувати (платно або 
безкоштовно) певні суспільні блага  

Формується набір 
ключових слів (висловів) 

опису симптомів 
проблеми 

Ключові слова 
(вислови) опису 

симптомів проблеми 
за необхідністю 

переформулюються,  
доповнюються, 

редагуються для  
отримання 

індикатору результату 
проекту 

 
Тому для визначення набору індикаторів 

майбутнього результату розв’язання проблеми 
рекомендується  визначити та описати 

симптоми проблеми  
в аспектах потенційних ефектів  

 

Формується набір 
індикаторів майбутніх 
результатів проектів 
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Приклади визначення індикаторів результатів 
із використанням ключових слів  
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Симптоми проблеми 
Опис ключовими словами (виразами) 

Потенційні індикатори результатів проекту 

Соціальні ефекти: 

Неадекватна чи агресивна поведінка колишніх 
членів АТО, що веде до підвищеної конфліктності 

соціуму 

Зменшення кількості соціальних конфліктів з 
участю колишніх учасників АТО 

Численні випадки злочинів з участю колишніх 
учасників АТО 

Зменшення кількості злочинів з участю 
учасників АТО 

Існують суїциди учасників АТО Зменшення випадків суїцидів учасників АТО 

Втрачені робочі місця унаслідок 
непрацездатності табору «Дубрава» 

Відновлено (створено) робочих місць у 
Реабілітаційному центрі 

Низька заробітна плата та стимули діяльності 
лікарів та медичного персоналу, що залучаються 

до реабілітації колишніх учасників АТО 

Підвищення заробітної плати лікарів 
Підвищення ЗП медичного персоналу  
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Фінансово-економічні ефекти: 

Дорого коштує реабілітація у відомих клініках  
Зменшення вартості послуги з реабілітації 

порівняно з відомими клініками 

Приходиться оплачувати також проїзд до клініки в 
іншому місті 

Зменшення витрат на проїзд до місця 
отримання послуги 

Оплата реабілітаційних послуг з бюджету ОТГ 
завжди є проблематичною  

Бюджет слабко поповнюється 
Збільшення надходжень до бюджету 

Дитячий табір «Дубрава» практично не працює, а 
утримувати його потрібно 

Підвищення працездатності табору «Дубрава» 
Збільшення надходжень в бюджет від платних 

послуг 

Дитячий табір «Дубрава» є власністю корпорації   
«Інтерпайп»,  тому існує повна фінансова 

залежність від власника 

Надходження до бюджету 
Збільшення частки бюджету у функціонуванні 

реабілітаційного центру  
Зменшення фінансової залежності 

Реабілітаційного центру від корпорації 
«Інтерпайп» (створення спільного об’єкту 

комунальної власності) 

Приклади визначення індикаторів результатів із 
використанням ключових слів  
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Управлінські  ефекти: 

Керівництво ОМС Заповідної ОТГ не має 
можливості (не знає як) вирішити проблему 

реабілітації колишніх учасників АТО 

Отримано досвід розв’язання складної 
соціальної проблеми 

Отримано інноваційна ідея з високим 
потенціалом типовості (вихід на 

касетний проект) 

Політичні ефекти: 

Влада не вирішує явну і нагальну актуальну  
проблему  

Підвищення довіри до влади 
(опитування) 

Соціальні наслідки АТО справляють 
негативний вплив на відчуття патріотизму 

Зміцнення відчуття патріотизму  

Приклади визначення індикаторів результатів із 

використанням ключових слів  



Вимоги до проекту 

 Управління вимогами починається на самих ранніх 
етапах роботи над проектом і не закінчується навіть 
після його завершення 

 Ще коли проект існує лише у вигляді ідеї “а добре було 
б зробити Щось”, вже мається на увазі, що це “Щось” 
повинно задовольняти цілому набору специфічних 
вимог 

 Під час розробки концепції проекту та його 
обґрунтування вимоги уточнюються і стають більш 
чіткими і зрозумілими у вигляді обсягу фінансування, 
чітко визначених термінів та якісних характеристик 
продукту проекту 

 



Вимоги до проекту 

 Проект виникає і існує лише для того, щоб створити 
продукт проекту 

 Завдяки властивостям продукту проекту бенефіціари 
зможуть задовольнити свої потреби, громада – 
досягти цілей розвитку  
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Ідентифікація та усвідомлення  
вимог до продукту проекту  

• якість, розмір, колір, функціонал тощо 

дозволяє сформулювати  
вимоги до проекту в цілому 

• склад команди управління проектом, 
часові та фінансові обмеження тощо 



Вимоги до проекту 

Аналіз вимог включає три типи діяльності: 

 Збір вимог – спілкування з бенефіціарами та іншими 
заінтересованими сторонами, щоб визначити їх 
вимоги; аналіз предметної області (законодавчі акти, 
стандарти тощо) 

 Аналіз вимог – визначення, чи є зібрані вимоги 
неясними, неповними, неоднозначними або такими, 
що суперечать; рішення цих проблем; виявлення 
взаємозв'язку вимог 

 Документування вимог – вимоги можуть бути 
задокументовані у вигляді простого опису.  



Вимоги до проекту 

Групи вимог до проекту: 

вимоги основних споживачів 

функціональні вимоги 

нефункціональні вимоги 

похідні вимоги 

 

 



Хто встановлює вимоги до проекту?  

ВИМОГИ ОСНОВНИХ СПОЖИВАЧІВ  
 

Встановлюють бенефіціари — кінцеві одержувачі 
визначених вигід, що виникають у результаті 
реалізації проекту) 

 

 Визначені користувачами вимоги визначать 
головну мету існування продукту проекту 

 



Хто встановлює вимоги до проекту?  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ  
 

Встановлюють фахівці з предметних галузей 

 

 Функціональні вимоги пояснюють,  
що має бути зроблено 

 Вони ідентифікують завдання або дії,  
які повинні бути виконані 

 Функціональні вимоги визначають дії,  
які продукт проекту повинен бути здатен 
виконати 

 

 



Хто встановлює вимоги до проекту?  

НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ   
 

Встановлює замовник-ініціатор 
 

 Нефункціональні вимоги – вимоги,  
які визначають критерії функціонування 
продукту проекту в цілому 

 Нефункціональні вимоги визначають такі 
властивості як  

 продуктивність, зручність, надійність, швидкість 
обслуговування, охват території тощо 

 



Хто встановлює вимоги до проекту?  

ПОХІДНІ ВИМОГИ   
 

Встановлює замовник-ініціатор 
 

 Вимоги, які маються на увазі або перетворені  
з вимоги більш високого рівня 

 Наприклад, вимога щодо швидкості 
обслуговування може привести до вимоги більш 
високої кваліфікації працівників 

 



Вимоги до проекту, обмеження та якість 

 Чітке уявлення продукту проекту та його 
властивостей дозволяє сформулювати  

 ЗМІСТ проекту (Scope) та визначити необхідні  

 ЧАС / ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ  (Shedule) та  

 ВАРТІСТЬ/РЕСУРСИ (Resources) для його створення 

 

 Разом ці ОБМЕЖЕННЯ (Requirements) формують вимоги  
до ЯКОСТІ (Quality) проекту 
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«Трикутник управління проектом»:   
зміст-час/графік виконання-вартість/ресурси 

ЗМІСТ  
(Особливості, 

функціональність) 

ВАРТІСТЬ/ 
РЕСУРСИ  

(персонал,  
бюджет) 

ЧАС / ГРАФІК 
РЕАЛІЗАЦІЇ  

(граничні строки,  
оцінки) 

Джерело рис.: https://www.appnovation.com/blog/fixed-vs-estimated-understanding-methodology-triangles 


