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ТАБЛИЦЯ для ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКУМУ «ПІДГОТОВКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ» 

Складова концепції 
проекту 

Рівень оцінки (вимір у балах та критерії оцінювання подано у кожній клітинці)  

2 1 0 

1. Назва проекту 
Title of the project 

Не оцінюється!!! Рекомендації щодо формування назви: підготуйте назву проекту у двох форматах: повна назва і «назва-гасло». 

Повна назва уміщує такі складові:  

 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); 

 визначення ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ продукту проекту (населений пункт, район, область); 

«Назва гасло» являє собою «бренд» проекту і має сприяти просуванню ідеї проекту  

2. Назва організації, 
яка подає заявку  

Name of the lead 
applicant (co-applicants 
and affiliated entities, 
if any)  

Не оцінюється!!!  

Секція уміщує: 

 назву основної /головної організації, яка подає заявку / презентує проект; 

 назви організацій - співзаявників та пов’язаних організацій/структур, якщо такі є 

3. Призначення 
проекту 

Purpose 

 

Вичерпно схарактеризовано передумови виникнення 
проекту. 

Вказано, на досягнення яких стратегічних пріоритетів 
розвитку Вашої громади та/або пріоритетів стратегій 
більш високого рівня, спрямований цей проект. 

Проблему визначено як розбіжність між бажаним і 
існуючим станом системи.  

Подано системний опис проблеми проекту 
(актуальність):  
- симптоми проблеми у співставленні з потребами 
населення;  
- причини проблеми;  
- масштаб проблеми;  
- прогнозовані наслідки невирішення проблеми. 

Надано уяву про внесок проекту у досягнення цілей 
розвитку громади. 

Подано результати аналізування і оцінювання 
альтернатив і обґрунтування вибору найбільш 
привабливої (опорної) альтернативи 

 

У цілому схарактеризовано передумови 
виникнення проекту та актуальність його 
реалізації. 

Вказано, на досягнення яких стратегічних 
пріоритетів розвитку Вашої громади та/або 
пріоритетів стратегій більш високого рівня, 
спрямований цей проект. 

Визначено проблему як розбіжність між 
бажаним і існуючим станом системи. 
 
АЛЕ 
 

Бракує одного/кількох/усіх елементів 
системного опису проблеми (актуальність): 
- симптоми проблеми у співставленні  
з потребами населення;  
- причини проблеми;  
- масштаб проблеми;  
- прогнозовані наслідки невирішення 
проблеми. 

 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Не можна встановити відповідність проекту 
пріоритету стратегії розвитку адміністративно-
територіальної одиниці та/або стратегіям 
більш високого рівня. 

Не надано уяву про внесок проекту у 
досягнення цілей розвитку громади. 

Подано не визначення проблеми, яку можна 
вирішити за допомогою проекту, а опис 
можливих результатів проекту.  

Не подано результати аналізування і 
оцінювання альтернатив і обґрунтування 
вибору найбільш привабливої (опорної) 
альтернативи 
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Недостатньою мірою подано результати 
аналізування і оцінювання альтернатив і 
обґрунтування вибору найбільш привабливої 
(опорної) альтернативи 

4. Мета проекту 

Objectives 

Мета проекту містить всі необхідні складові:  

- глобальна дія, яку необхідно реалізувати через 
проект для отримання продукту проекту; 

- уявлення про майбутній продукт проекту, що 
кореспондується з назвою проекту; 

- бажані показники реалізації проекту в часі, вартості 
(у термін до __  місяців із дотриманням бюджету ____ 
тис. грн.).  

Застосовано підхід SMART до визначення/уточнення/ 
перевіряння належності  мети проекту 

Мета проекту містить не всі необхідні 
складові. 
 
АБО 
 
Не застосований підхід SMART до 
визначення/уточнення/перевіряння 
належності  мети проекту 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Подано не формулювання мети проекту, а 
опис окремих наслідків, виникненню яких 
сприятимуть результати функціонування 
продукту проекту 

5. Заінтересовані 
сторони  

Stakeholders 

Подано перелік ключових заінтересованих сторін 
проекту. 

Для кожної з груп заінтересованих сторін проекту 
зазначено: 
- характер участі (ініціатор, партнер, учасник, спонсор, 
бенефіціар тощо); 

- групу важливості та впливу 

Подано неповний перелік ключових 
заінтересованих сторін проекту. 
 
АБО 
 
Не для кожної з груп зазначено характер їх 
участі і групу важливості та впливу 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Подано обмежений перелік організацій та 
соціальних груп. 

Важко встановити їх роль у проекті 

6. Цільові групи  

Target group(s)  

Визначено цільові групи проекту. 

Схарактеризовано вплив проекту на кожну з груп. 

Показано, які потреби кожної з цільових груп будуть 
задоволені під час та за результатами реалізації 
проекту 

Визначено неповний перелік цільових груп 
проекту. 
 
АБО 
 
Не визначено, які потреби кожної з цільових 
груп будуть задоволені під час та за 
результатами реалізації проекту 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Некоректно визначено цільові групи проекту 

7. Бенефіціари  

Final beneficiaries 

Визначено бенефіціарів (кінцеві споживачі 

цінностей/благ, що створюються за проектом). 

Показано, які саме блага вони отримають 

Визначено бенефіціарів (кінцеві споживачі 
цінностей/благ, що створюються за проектом). 
 
АЛЕ 
 
Важко зрозуміти, які саме блага вони 
отримають 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Некоректно визначено бенефіціарів (кінцевих 
споживачів цінностей/благ, що створюються за 
проектом) 

8. Очікувані 
результати проекту 

Вичерпно схарактеризовано інноваційну ідею 
проекту.  

 

Інноваційну ідею проекту схарактеризовано 
недостатньо. 
  

Розділ не заповнений. 
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Estimated results Продукт проекту визначено як 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. 

Результати проекту виражені через індикатори 
успішності («буде зменшено (збільшено) на…», 
«становитиме…», «досягатиме рівня…» «на …% краще 
стандарту»; «додаткові надходження до бюджету 
складатимуть…»; «кількість новостворених робочих 
місць…»). 

Подано  передбачувані довгострокові ефекти при 
реалізації (використанні, експлуатації) продукту 
проекту 

АБО 
 
Подано загальний опис продукту проекту, 
який буде отримано на «виході» проекту але 
опису його складових не подано. 
 
АБО 
 
Не всі результати проекту виражені через 
індикатори успішності. 
 
АБО 
 
Недостатньо чітко окреслено передбачувані 
довгострокові ефекти при реалізації 
(використанні, експлуатації) продукту проекту 

АБО 
 
Інноваційну ідею проекту важко зрозуміти.  

Важко зрозуміти, що є продуктом проекту і з 
яких  складових він складається. 

Переважна більшість результатів проекту  
НЕ виражені через індикатори успішності. 

Важко зрозуміти, які відбудуться зміни при 
реалізації (використанні, експлуатації) 
продукту проекту 

9. Вимоги до якості 
проекту /основні 
обмеження 
Requirements 

Сформульовано 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). 

Попередньо встановлено обмеження за форматом: 
«Трикутник: ЗМІСТ– ЧАС/ГРАФІК ВИКОНАННЯ–
ВАРТІСТЬ/РЕСУРСИ»  

Сформульовано 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). 
  
АЛЕ 
 
Попередньо НЕ встановлено обмеження за 
форматом: «Трикутник: ЗМІСТ– ЧАС/ГРАФІК 
ВИКОНАННЯ–ВАРТІСТЬ/РЕСУРСИ» 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Сформульовані обмеження не стосуються 
даного проекту 

10. Основні види 
діяльності / групи 
робіт за проектом 

Main activities 

Визначено основні види діяльності за проектом 
(пакети робіт). 

Показано 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 

Визначено основні види діяльності за 
проектом (пакети робіт). 
 
АЛЕ 
 
Не показано або неповною мірою 
відображено  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 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Некоректно визначено основні види діяльності 
за проектом (пакети робіт). 
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11. Орієнтовна 
тривалість проекту,  
основні періоди 
(етапи) реалізації 
проекту у часі, віхи 

Milestones 

Визначено: 

- орієнтовну тривалість проекту в місяцях;  
- основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі; 

- віхи  

Визначено орієнтовну тривалість проекту в 
місяцях, але не чітко подано основні періоди 
(етапи) реалізації проекту у часі. 
 
АБО 
 
Подано основні періоди (етапи) реалізації 
проекту у часі, але на визначено загальну 
тривалість проекту в місяцях. 
 
АБО 
 
Не визначено віхи 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
З поданої інформації важко зрозуміти 
орієнтовну тривалість проекту та його етапи 

 

12. Орієнтовна 
вартість проекту та 
ресурси 

Resources  

 

 

Надано загальну характеристику ресурсів , які 

необхідні для реалізації проекту, визначено  його 

ОРІЄНТОВНУ ВАРТІСТЬ  і джерела фінансування: 

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  

Схарактеризовано не всі групи ресурсів , які 
необхідні для реалізації проекту. 

 
АБО 
 

Опис фінансових ресурсів  проекту містить  
не всі необхідні складові. 

Наприклад, не визначено орієнтовну вартість, 
подано лише припущення щодо потенційних 
джерел фінансування проекту, не визначено 
долю кожного учасника фінансування 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
З поданої інформації важко зрозуміти,  
які ресурси необхідні для реалізації даного 
проекту 

13. Ризики проекту  

Risks 

Подано: 

- перелік основних ризиків, які можуть виникнути в 
процесі реалізації проекту і вплинути на досягнення 
мети проекту; 

- характеристику реагування на ризики 

Подано перелік ризиків проекту, але не 
подано характеристику реагування на ризики. 
 
АБО 
 
Подано неповний перелік ризиків проекту з / 
або без характеристики реагування на ризики 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Подано не перелік ризиків проекту, а перелік 
ризиків функціонування продукту проекту 

14. Сталість 
результатів проекту 

Sustainability 

Вичерпно схарактеризовано положення щодо 
політичної, інституційної, фінансової сталості  
результатів проекту 

Положення щодо політичної, інституційної, 
фінансової сталості  результатів проекту 
схарактеризовано за окремими елементами 
(наприклад, лише фінансова сталість) або 
недостатньо аргументовані 

Розділ не заповнений. 
 
АБО 
 
Зазначені положення не характеризують 
сталість результатів даного проекту 

 


