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 Що таке проектний аналіз та коли потрібно його 
застосовувати для проектів місцевого розвитку? 

 Що таке планування проекту? 

 Як визначити основні види діяльності за проектом 
(пакети робіт)? Яким чином вони співвідносяться із 
цілями проекту та складовими продукту проекту? 

 У чому полягає різниця між вихідними результатами 
проекту, результатами та наслідками діяльності за 
проектом? 

 Як встановити та описати зв’язки між видами 
діяльності/роботами за проектом та їх групами? 

 Як визначити орієнтовну тривалість проекту і основні 
періоди (етапи) реалізації проекту у часі? Що таке 
проектні віхи? 



Структуризация проекту 

 Для вирішення задач планування проекту 
майбутня проектна діяльність може 
структуризуватися за різними ознаками: 

 

• за видами виконуваних робіт 
• за відповідальними  
 виконавцями 
• за ресурсами 
• залежно від специфічних  
 вимог 
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На етапі розроблення  
концепції проекту 

 визначаємо основні види діяльності  
за проектом (пакети робіт) 

 розрізняємо вихідні результати (продукт) проекту, 
результати та наслідки реалізації проекту 

 показуємо взаємозв’язки між видами діяльності 
(роботами та пакетами робіт) за проектом 

 визначаємо етапи проекту 

 визначаємо проектні віхі 

 визначаємо ресурси, які необхідні для реалізації 
проекту (людські, матеріально-технічні, фінансові)  
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Дерево цілей проекту 
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Створити 
дитячий майданчик 

(ДМ) 

Підготувати місце 
розташування 

Облаштувати  
ДМ  

Проінформувати 
громадськість 

Визначити місце 
розташування 

Прибрати та 
підготувати  
територію 

Здійснити розмітку 

Зібрати інформацію 
про виробників ДМ 

Укласти угоду на 
поставку та монтаж 

ДМ 

Здійснити монтаж 
ДМ 

Прийняти ДМ в 
експлуатацію 

Підготувати сценарій 
урочистого відкриття 

ДМ 

Запросити ЗМІ та 
почесних гостей 

Провести відкриття 

Придбати подарунки 
дітям 



Дерево продукту проекту 
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Дитячий майданчик 
(ДМ) 

Підготовлено місце 
розташування 

Облаштовано  
ДМ  

Проінформовано 
громадськість 

Затверджене місце 
розташування 

Прибрана територія, 
вивезено сміття 

Розмітка ДМ 

Перелік виробників 
ДМ з пріоритетами 

(таблиця) 

Укладена угода на 
поставку та монтаж 

ДМ, здійснено 
оплату 

Монтаж ДМ  

ДМ прийнятий в 
експлуатацію 

Затверджений 
сценарій урочистого 

відкриття ДМ 

Відправлені 
запрошення ЗМІ та 
почесним гостям та 

отримані 
підтвердження   

Проведене відкриття 
ДМ 

Закуплені подарунки 
згідно 

затвердженого 
переліку 



Структуризація проекту місцевого розвитку 

Роботи  
 
 

 
Ресурси 

Мета 

Бюджетування 

Продукт – Результати – Ефекти (наслідки)  
задоволення потреб / досягнення цілей розвитку громади  

Назва проекту 

Цілі проекту -- Види діяльності / Пакети робіт 
(формують складові продукту проекту) 
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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 
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Продукт, результат, ефекти проекту 

 
 

Продукт проекту –  те, що отримується “на виході” після 
завершення споживання ресурсів проекту: створений 

матеріальный 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 (наслідки) проекту – більш глобальні (віддалені) 
результати, наслідки, розглядувані у ширшому масштабі 

(територіальному, місцевому, регіональному, суспільства  
у цілому) 
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Приклад продукту, результатів і ефектів 
(наслідків) 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: загазованість повітря у центральній частині міста 
зменшилась на 25% після встановлення на автомобілях 
очищувачів вихлопних газів 
 

 Ефекти (наслідки) – покращено екологічну ситуацію на території 
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Інструменти планування проекту у часі 

 Для реального уявлення про тривалість виконання 
окремих робіт проекту з урахуванням обмежень у 
використанні ресурсів, а також про тривалість проекту 
в цілому у робочих днях та з урахуванням вихідних та 
святкових днів, будують плани-графіки робіт 

 

Вони мають різні форми представлення: 

 

 Таблична форма 

 Мережевий графік (сітьова модель) 

 Діаграма Гантта (календарний або  
лінійний графік 
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Календарний план-графік  
реалізації проекту 

Розробка плану-графіка реалізації проекту (зокрема, 
мережевого графіка, діаграми Гантта тощо) є наступним 
рівнем деталізації робочих документів за проектом  

Результатом виконання цієї роботи є пакет документів,  
що визначає дії менеджера і команди проекту на фазі 
інвестування і впровадження системи документообігу  
на підприємстві  

 

У цих документах вказуються: 
 визначення переліку робіт проекту та термінів виконання кожної з 

робіт 

 оцінку параметрів робіт, можливі тимчасові затримки 

 взаємозв'язки між роботами, послідовність їх виконання 
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Приклад плану-графіку виконання робіт 
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Основні елементи плану-
графіку проекту 

 Робота (завдання) 

 

 Пакети робіт (сумарні роботи) 

 

 Зв’язок – визначає послідовність виконання робіт 

 

 Віха – подія, контрольні точка, що визначає 
початок/завершення певних періодів (етапів) проекту 
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Мережевий графік 

 Сітьова модель складається з декількох типів 
елементів: робіт, які розташовані у вузлах,  

та логічних взаємозв'язках між роботами проекту,  
які відображуються стрілками 
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Календарний план-графік проекту  
(лінійний графік у вигляді діаграми Гантта) 

 Мережний графік проекту дає уявлення про його критичний 
шлях і тривалість у робочих днях 

 

 Для визначення тривалості проекту з урахуванням вихідних та 
святкових днів, наочного відображення послідовно-паралельної 
структури виконання робіт будують календарний план-графік – 
діаграму Гантта, яка представляє реальний розподіл робіт за 
календарними датами 

 

 На діаграмі Гантта всі роботи за проектом представлені у 
вигляді горизонтальних відрізків, паралельних вісі часу 
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 Оскільки в проекті задіяно  

 багато виконавців з різних  
організацій або підрозділів,  
то для ефективного управління  
часом і ресурсами в робочих  
документах необхідно точно  
вказати керівництву, які саме  
ресурси і в які терміни потрібно  
буде залучати 

 

 Приклад діаграми Гантта, побудованої з використанням 
спеціалізованого програмного продукту у сфері управління 
проектами MS Project 2003, наведено нижче. Використання 
моделі проекту, побудованої в даному програмному 
середовищі, дозволяє контролювати і оптимізувати план 
виконання робіт, наочно відстежувати хід його виконання  
 

Діаграма Гантта 
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Приклад діаграми Гантта 
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Приклад табличної форми календарного плану-
графіку, розробленого з використанням MS Project 
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Проектні віхи 

 Віха – це подія, яка займає значне місце в проекті 

 Для всіх проектів такими подіями – віхами – є початок  
та завершення проекту  

 Крім того, віхи необхідно проставляти всередині проекту  
для визначення його етапів  

 Зазвичай віхи розташовують у тих місцях, коли в проекті сформована 
певна частина продукту проекту, яку можна оцінити 

 Як віхи можна використовувати початок та закінчення робіт, 
передбачені на другому рівні дерев цілей та продукту проекту 

 Наприклад: «Облаштовано дітячий майданчик», «Проінформовано громадськість» 
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Віха (milestone) –  дія або подія,  
що позначає суттєві зміни  
або стадії розвитку 
Віха – робота проекту, яка має нульову тривалість  
і не потребує використання ресурсів 



При плануванні проекту бажано досягати точності 

інформації +/-10% 

Планові рішення погоджуються із замовником та інвестором 
 

 

Планування проекту здійснюється за етапами: 

1. Структуризація проекту (ієрархічна структура робіт - WBS, організаційна 

структура виконання проекту - OBS, матриця відповідальності - RAM) 

2. Розробка планів-графіків реалізації проекту 

3. Ресурсне планування, постачання й контракти 

4. Планування бюджету проекту 

Планування проекту 
здійснюється 

на фазі розроблення 
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Ці питання планується детально розглянути у другій частині е-курсу 


