
тренінг
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ

24-25 лютого 2016 року



Програма тренінгу. День 1
10:00-10:15 Реєстрація учасників

10:15-11:00 Знайомство. Представлення програми тренінгу. 

Очікування учасників

11:00-11:40 Що таке проект? Життєвий цикл проекту. Дерево 

проблем, дерево цілей

11:40-12:00 Перерва

12:00-13:30 Формулювання цілей та завдань проекту. Критерії 

SMART

13:30-14:30 Обід

14:30-16:10 Планування діяльності

16:10-16:30 Перерва

16:30-17:45 Менеджмент ризиків у проекті

17:45-18:00 Підсумки першого дня тренінгу



Програма тренінгу. День 2
09:00-09:15 Ранкові новини

09:15-10:40 Планування та залучення ресурсів

10:40-11:00 Перерва

11:00-12:30 Побудова партнерства. Комунікація у проекті

12:30-13:30 Обід

13:30-15:10 Моніторинг та оцінювання проектів

15:10-15:30 Перерва

15:30-16:45 Звітування та закриття проекту

16:45-17:00 Підсумки та оцінка тренінгу



Правила РОБОТИ

• Тримати тему у центрі уваги
• Бути присутніми
• Говорити вільно та предметно
• Поважати та довіряти аудиторії
•

• Критикувати ідеї, не людей
• …



…припущення

Кожен/кожна, хто бере участь у тренінгу, 
робить все, що може, з тим, що має, у кожний 
момент тренінгу для забезпечення виконання 
узгоджених цілей тренінгу. 

Включно з тренером/тренеркою :)



…нарешті попередження

я працюю для ВАС, 
ВИ працюєте для СЕБЕ!



ЛАСКАВО ПРОСИМО 

У СВІТ 

РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ!!!



ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ?



Характеристики проекту:

• Спрямованість на досягнення цілей

• Скоординоване виконання взаємопов`язаних дій

• Обмеженість у часі

• УНІКАЛЬНІСТЬ



• Проект  - це перш за все результат, що є 
наслідком сукупності взаємопов`язаних 
дій.

• Проект завжди спрямований у майбутнє, 
це своєрідна проекція бажаного 
майбутнього.



• Чітко визначені зацікавлені сторони, в т.ч.
цільова група та бенефіціари

• Чітко визначена координація (команда),
управління (процедури) та фінансові
домовленості

• Система моніторингу та оцінювання

• Аналіз користі та витрат, який демонструє, що
вигоди проекту перевищують витрати на проект

Складові проекту:



Головним завданням проектного управління є досягнення
всіх цілей та виконання завдань проекту, одночасно
виконуючи зобов'язання щодо наперед визначених
обмежень проекту.

Управління проектом:



Ключові умови успішного 
проекту:

• Суспільна потреба (А)

• Бажана зміна/стан (Б)

• Рушійна сила (В)

• Зацікавлені сторони (Г)

• ЦІЛЬ

• ТЕХНОЛОГІЯ

• КОМАНДА

• РЕСУРСИ

© Богдан Маслич, maslychb@ukr.net



Формула успішності проекту

А * Б * В * Г = Результат

Результат > 0, якщо

А, Б, В, Г всі > 0



ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ



• Визначає ключові рішення, інформацію, вимоги 
(обмеження) та відповідальність в кожній фазі

• Кожна попередня фаза має бути завершена до 
початку наступної

• Цикл ґрунтується на використанні результатів 
оцінювання проекту та здобутого досвіду для 
дизайну подальших проектів

Життєвий цикл проекту



Життєвий цикл проекту

Програмування

Ідентифікація

Формулювання

Впровадження

Моніторинг 
та 

оцінювання



• Структуроване та свідоме (на основі актуальної 
вичерпної інформації) прийняття рішень

• Повага до клієнтів – залучення зацікавлених осіб до 
процесу прийняття рішень

• Логіко-структурне планування – зрозумілі та логічні 
цілі, завдання, діяльність

• Сталість – планування механізмів для забезпечення 
користі після завершення проекту

• Синергія з іншими проектами та ініціативами

• Інтегрованість (цілісність)

Принципи управління 
проектним циклом



• передбачає узгодженість цілей  та логічної 
структури проекту.

Інтеграція у проекті має за мету недопущення відриву один
від одного окремих процесів: ідентифікації, формулювання,
фінансування, впровадження, оцінки та аудиту.

Інтеграція у проекті має забезпечити узгодженість всіх разом
з процесом управління проектом

Інтегрований підхід



• Суспільну потребу 

• Хто отримає користь (бенефіціари)

• Бажану зміну 

• Цілі проекту (повинні відповідати критеріям SMART)

• Можливості та загрози

• Взаємодія з іншими схожими ініціативами

• Основні цільові групи (внутрішні та зовнішні)

• Очікувані результати 

• Аналіз потенційних джерел фінансування 

• Аналіз успіхів та невдач схожих ініціатив на 
місцевому/національному/ міжнародному рівні

під час ІНІЦІЮВАННЯ визначають



• Аналіз ситуації 

• Аналіз зацікавлених осіб

• SWOT аналіз

• Дерево проблем

• …

Інструменти



ідеї розвиваються та розробляються до стану плану 
заходів і дій. На основі плану заходів/дій, 
розробляється бюджет проекту.

під час ФОРМУЛЮВАННЯ



• Дерево цілей

• Аналіз «Користь-витрати»

• Логіко-структурна матриця

• Діаграма Гантта

• … 

Інструменти



• Реалізація плану дій (власне 
впровадження)

• Моніторинг
• Постійний аналіз ризиків
• Перегляд плану діяльності
• Оновлення плану діяльності

на етапі ВПРОВАДЖЕННЯ



Логічна схема проекту

• Аналіз проблеми

• Формулювання цілі та завдань проекту

• Визначення індикаторів досягнення результатів

• Планування діяльності

• Розрахунок необхідних ресурсів



Структура проекту

• Назва

• Строк реалізації

• Опис проблеми

• Ціль, завдання, очікуванні результати

• Опис діяльності

• Календарний план реалізації

• Бюджет

• Оцінка та звітність



ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ 
ПРОЕКТУ



Аналіз проблеми: МАРШРУТКИ

Часті аварії маршруток

Поганий стан маршрутокПогані дороги

Вік маршруток

Неуважність водіїв

Поганий догляд

Запізнення пасажирів
Жертви та травми серед 

пасажирів

Ненадійність компаній з 
перевезення

Ключова проблема

Наслідки

Причини



Практичне завдання

• Сформулюйте проблему у громаді, яку б ви 
хотіли вирішити

• Створіть дерево проблем

• Створіть дерево цілей

• Презентуйте результат



СХЕМА 
SWOT-АНАЛІЗУ

Всередині

організації/ громади

факти

СИЛЬНІ СТОРОНИ

показати

СЛАБКІ СТОРОНИ

приховати

Поза

організацією/

громадою

тенденції

МОЖЛИВОСТІ

використати

ЗАГРОЗИ

протидіяти



Основні компоненти внутрішнього 
середовища організації/громади:

• Історія

• Фінансова стабільність

• Бюджети

• Реалізація програм

• Спектр та якість послуг, рівень обслуговування 
клієнтів

• Успіхи

• Невдачі

• Здібності



Основні компоненти оточення 
організації/громади:

• Клієнти та значуще оточення

• Конкуренти та союзники

• Соціальні, культурні, економічні, політичні 
або технологічні умови, які впливають на 
організацію/громаду



Критерії СМАРТ (SMART)

•Конкретність

•Вимірюваність

•Узгодженість

•Реалістичність

•Визначеність у часі



Практичне завдання

• Сформулюйте ціль проекту (СМАРТ)

• Визначте 3-4 завдання проекту (СМАРТ)

• і врешті... Придумайте назву проекту



ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ



План діяльності

Ключові заходи Дата Продукт



Діаграма Ганта

Вид діяльності/ Місяці 1 2 3 4 5 6

Презентація проекту у 
громаді

Залучення волонтерів

Проведення зборів 
громади



МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ



• Чіткого визначення та усвідомлення того, які 
можуть бути проблеми

• Чіткого розуміння того, що необхідно зробити, 
щоб попередити виникнення проблем

• Чіткого розуміння того, що необхідно зробити, 
якщо виникнуть проблеми

• Кращого розподілу обов’язків у проектній команді

ОЦІНКА РИЗИКІВ ПОТРІБНА ДЛЯ



• Програмні ризики

• Адміністративні ризики

• Фінансові ризики

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РИЗИКИ У ПРОЕКТАХ



Спрощена модель оцінки – два параметри:
 ЙМОВІРНІСТЬ 
«Яка ймовірність того, що цей ризик 

відбудеться?»
 ВПЛИВ
«Наскільки серйозними будуть наслідки, якщо 
цей ризик відбудеться?»

ОЦІНКА РИЗИКІВ



ФАКТОР
РИЗИКУ

ЙМОВІРНіСТЬ
(1-дуже низька,
3 – дуже висока)

ВПЛИВ
(1-дуже 
низький,
3-дуже 
високий)

НЕБЕЗПЕКА
(ймовірність 
х вплив)

ФАКТОР 1

ФАКТОР 2

ФАКТОР 3

МАТРИЦЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ



 Подумайте про те, що у проекті може піти не так, 
як ви на те сподіваєтесь

 Подумайте про випадки, які можуть трапитись в 
результаті використання обладнання

 Подумайте про клієнтів та їх спеціальні потреби
 Здійснюйте оцінку ризиків на регулярній основі!

ОЦІНКА РИЗИКІВ



• Відмовитись від певної діяльності

• Змінити діяльність для зменшення ймовірності
прояву ризику (зміна методики, пильніший
нагляд/контроль)

• Зведення шкоди до мінімуму

• Передача відповідальності (страхування)

Менеджерські рішення



• Визначте можливі фактори ризиків для вашого
проекту.

• Оцініть ймовірність і вплив, визначте небезпеку
кожного фактору ризику.

• На основі матриці оцінки ризиків розробіть плани 
зниження ризиків спрямовані на:

- зниження ймовірності
- зменшення впливу

Почніть з найкритичніших ризиків!

Практичне завдання



ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ 
РЕСУРСІВ



Виробничий цикл

ВХІД

• Людські 

• Фінанси

• Інформація

• Знання / технології

• Матеріальна база

ВИХІД

• Продукти

• Послуги

ДІЯЛЬНІСТЬ

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ



ФАНДРЕЙЗИНГ

• цілеспрямована

• системна

• неперервна

діяльність із залучення ресурсів для виконання
завдань організації…



ЯКА САМА ПОТРЕБУЄ 
РЕСУРСІВ!



МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
РЕСУРСІВ

ПОТРЕБИ

- з’ясування проблем

- шляхи вирішення

проблем

ПОШУК
- стратегії

- джерела ресурсів, 

їх потенціал та 

інтереси

РЕЗУЛЬТАТ
- аналіз та оцінка

- звітування

- планування 

нового звернення

ЗВЕРНЕННЯ
- підготовка проектів

- фандрейзінгова 

кампанія



Які є зацікавлені сторони 
у реалізації наших 

проектів?



ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ (зацікавлені 
сторони)

СПОСІБ

ДЖЕРЕЛО

ПОДАРУВАТИ ЗАРОБИТИ ОБМІНЯТИ

1

2

3

4



РОЗВИТОК РЕСУРСІВ

СПОСІБ

РЕСУРСИ

ПОДАРУВАТИ ПРИДБАТИ ОБМІНЯТИ ВИРОБИТИ

Людські

Технічні

Інформаційні

Фінансові

Ноу-Хау



Можливості порталу ГУРТ для залучення ресурсів



МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ



• Інструмент проектного управління

• Порівняння актуального стану та запланованих 
результатів задля коригування робочого плану

• Здійснюється на усіх рівнях управління

• Спирається як на формальне звітування, так і на 
неформальну комунікацію

• Фокусується на ресурсах, заходах (діяльності) та 
результатах

Моніторинг



• Зберіть усі необхідні документи: опис проекту, план 
діяльності, кошторис, попередні звіти

• Визначте ціль зустрічі: які заплановані результати 
(перевірка чи підтримка/консультації)? Як ви допоможете 
проекту?

• Визначте головні питання, які слід обговорити під час 
зустрічі

• Визначте, хто має брати участь («моніторингова команда» 
та зацікавлені сторони)

• Визначте методи роботи: З ким ви хочете зустрітися, коли 
та де? Ви плануєте проводити зустріч у групі чи 
індивідуальні співбесіди? Що ви плануєте побачити? Які 
документи ви плануєте перевірити?

Сплануйте моніторингову 
зустріч



• Розробіть розклад зустрічі та узгодьте його з учасниками

• Визначте необхідні ресурси 

• Визначте очікувані результати зустрічі: Як фіксуватиметься 
інформація? Яким чином ви оброблятимете дані? Як 
комунікуватимете ваші висновки зацікавленим сторонам?

Сплануйте моніторингову 
зустріч



Інформація зібрана під час моніторингу має бути 
прокомунікована в правильній формі (формальні 
рекомендації, неформальна розмова), правильній 
особі (грантери, партнери, координатор, директор 
проекту) в правильний час.

Що далі?



ЗВІТУВАННЯ



Не достатньо вказати, що «все відбувається згідно 
плану». Слід надавати ДОКАЗИ.

Звітування



• Дані щодо запланованих досягнень 
порівнюються з…

• Даними щодо наявних досягнень для того, щоб 
визначити…

• Суттєві відхилення від плану для…

• Визначення проблем та можливостей для 
визначення…

• Коригуючих дій (заходів)

Звітування



ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ



Закриття проекту - завершення усіх активностей з метою 
формального закриття проекту.

• Закриття договору - завершення та оплата та закриття 
кожного договору за проектом, включаючи вирішення 
будь-яких відкритих питань.

• Підготовка звіту – підготовка фінансового та описового звіту 
відповідно до вимог донора/ замовника.

Завершення проекту


