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Розробка проектної ідеї

Пошук джерел 
фінансування 

?

Проект – це комплекс заходів, які здійснюються для 
досягнення чітко визначених цілей впродовж 
відведеного часу і за допомогою призначених на це 
фінансових ресурсів (бюджету).
Отже характерними рисами проекту, що відрізняють 
його від інших видів діяльності є:
 орієнтованість на ціль;
 визначена тривалість;
 неповторність;
 високий ступінь складності, що викликає 

необхідність координування його заходів;
 необхідність залучення визначених фінансових 

засобів, а також певних людських, матеріальних та 
інших ресурсів.



Орієнтованість на ціль
Проект служить досягненню поставленої мети. 
Тобто, він є не лише сукупністю реалізованих 
заходів, наприклад, проведеної кількості семінарів.
Надзвичайно важливо, щоб ці заходи допомагали 
досягти конкретної мети, яку ми перед собою 
поставили. 



Визначена тривалість
Проект становить замкнену в часі цілісність. Він 
має визначену дату початку, визначений період 
тривалості, а отже, й визначену дату закінчення. 
Заплановану мету слід досягти впродовж 
відведеного на це часу. 
У міжнародних проектах дуже суворо підходять 
до питання дотримання строків.
Якщо встановлено, що дата завершення проекту 
– це, наприклад, 1 липня, то це означає, що після 
цієї дати не можна витратити з бюджету проекту 
жодної гривні. Якщо ж, незважаючи на це, 
витрати мали місце, то вони покриваються з 
бюджету власної організації. 



Неповторність означає, що проект є чимось 
винятковим, що це не рутинна робота, яка вже 
неодноразово виконувалась.
Проект – це комплекс заходів, які в даній 
конфігурації ще не виконувалися. Саме комплекс 
дій повинен бути неповторюваним, а не окремі дії 
самі по собі.
Приклад. Багато років відділ міжнародних проектів 
КПІ ім. Ігоря Сікорського проводив різноманітні 
інформаційні заходи для викладачів та студентів 
університету, які були присвячені різним аспектам 
підготовки та впровадження міжнародних проектів. 
Зараз створено цілий навчальний цикл і цей цикл 
семінарів має визначену мету. Це винятковий 
комплекс заходів, бо до певного часу такого циклу 
ще не проводилось. 



Високий ступінь складності
Проект складається із багатьох тісно 
пов’язаних між собою заходів. Такі заходи 
проводяться у певній послідовності, 
відповідно до плану і у визначений час.
Як правило, у процесі реалізації проекту бере 
участь значна кількість осіб, а також зовнішні 
установи та підприємства, що ще більше 
ускладнює процес управління проектом.
Міжнародні проекти виконуються за участі 
партнерів з різних країн, які утворюють 
консорціум проекту.



Залучення фінансових, 
людських, матеріальних та 
інших ресурсів

Кожен проект має бюджет, колектив 
виконавців та відповідні матеріальні 
ресурси.
Не можна виконувати проект без 
попереднього визначення і 
забезпечення цих засобів.



 однозначне визначення цільових груп і кінцевих 
бенефіціарів;

 чітко визначені знаряддя координації, управління і 
фінансування;

 система моніторингу та оцінювання;
 фінансове, економічне та технічне обгрунтування, в 

якому розкривається суспільна користь проекту

Окрім зазначених 
вище, можна додати 
ще такі риси проекту:



Структура проектної заявки
1. Проблема
- Як проявляється проблема?
- Кого стосується, на кого впливає?
- Які причини проблеми?
- Локальний, регіональний, загально-

національний та міжнародний контекст 
проблеми, нормативні акти

- Хто займається вирішенням проблеми?
- Хто приймає рішення?



Структура проектної заявки

2. Мета проекту (overall objective)
Довгостроковий стан, якого прагнемо, до 
якого наближаємось, але не досягаємо в 
ході реалізації проекту

3. Конкретні цілі (specific  objective) –
досягаються до кінця реалізації проекту
-Як їх виміряти?
-Як підтвердити досягнення цілей?



Структура проектної заявки

4. План заходів – детальні кроки для 
досягнення поставлених цілей. 

1 ціль = декілька заходів

5. Результати – конкретні продукти та 
наслідки проекту, які отримані на 
момент завершення.

- кількісні та якісні
- короткострокові та довгострокові



Чітке визначення:

- де ми є
- чого хочемо досягти
- конкретні кроки
- підтвердження

впливу

Формат успішного проекту

тривалість 
проекту

! вплив

початок завершення



Перевірка здійсненності проектної ідеї
 Перед тим як переходити до розроблення 

проекту та складання проектної заявки, 
важливо перевірити практичну 
здійсненність проектної ідеї. 

 Об’єктивність щодо ступеня здійсненності 
майбутнього проекту є важливим 
чинником формування довіри до проекту 
потенційних партнерів, а отже – їх 
залучення до проектного консорціуму.

 Існує п’ять складових для перевірки 
практичної здійсненності конкретного 
проекту.



Технічна здійсненність проекту
 Ця складова зосереджена на аналізі 

доступних технічних ресурсів.
 Це допомагає визначити, чи відповідають 

технічні ресурси необхідним потужностям 
і чи здатна технічна команда перетворити 
ідею на робочу систему.

 Перевірка технічної здійсненності також 
включає оцінку необхідного обладнання, 
програмного забезпечення та інших 
технічних вимог майбутнього проекту.



Економічна доцільність проекту
 Ця складова оцінювання передбачає 

аналіз витрат та переваг проекту, що 
дозволяє визначити життєздатність 
проекту, його вартість та переваги.

 Реалістична оцінка буде важливим 
чинником при оцінюванні проекту 
донорською організацією, яка повинна 
бачити позитивні економічні вигоди, які 
пропонує проект.



Юридична можливість проекту
 Ця складова оцінює, чи не суперечить якийсь 

аспект пропонованого проекту законодавству 
України або країн Європейського Союзу, що 
зробило би його здійсненність нереалістичною 
з огляду на існуючі нормативні акти.



Експлуатаційна обґрунтованість проекту

 Ця складова передбачає проведення 
дослідження для визначення того, чи будуть 
потреби організації або суспільства 
задоволені в результаті завершення даного 
проекту, та наскільки добре.



Часова здійсненність проекту
 Ця складова оцінювання майбутнього 

проекту є однією з найбільш важливих 
для успіху проекту. 

 Реалістичне оцінювання часу, який 
потрібен для того, щоб здійснити проект, 
є важливим фактором довіри як для 
потенційних партнерів, так і для 
донорської організації.



Логіко-структурна матриця проекту
 Одним з найбільш ефективних способів 

перевірки практичної здійсненності ідеї та проекту 
є складання логіко-структурної матриці. 

 Це інструмент, призначення якого – узагальнити, 
що саме та яким чином планується здійснювати у 
проекті, які основні припущення висуваються та як 
будуть контролюватись та оцінюватись практичні 
результати.  

 Складання логіко-структурної матриці є
першочерговою задачею, після виконання якої 
можна переходити до заповнення необхідної 
проектної документації.



Логіко-структурна матриця

Дії

Загальні 
цілі

Конкретні 
цілі

Результати

Логіка 
втручання ПрипущенняДжерела 

перевірки
Об’єктивно 
перевірюва
ні показники

ПередумовиВитратиЗасоби



Як заповнювати логіко-структурну 
матрицю?

Загальний принцип заповнення логіко-структурної 
матриці – згори вниз та зліва направо. 

1. Спочатку необхідно вписати основну 
інформацію щодо проекту – загальні цілі, 
конкретні цілі, результати та дії. При цьому, слід 
пам’ятати, що необхідно нумерувати всі 
елементи комірки «Результати», після чого їх 
потрібно співвіднести з відповідними 
елементами комірки «Дії», використавши ту ж 
саму нумерацію. Наприклад, Результат 1 – Дія 
1.1, Дія 1.2; Результат 2 – Дія 2.1, Дія 2.2., тощо.



Порядок заповнення Логіко-структурної матриці

Дії

Загальні 
цілі

Конкретні 
цілі

Результати

Логіка 
втручання ПрипущенняДжерела 

перевірки
Об’єктивно 
перевірюва
ні показники

ПередумовиВитратиЗасоби

3 1

1 8 9

2 10 11

3 12 13

4
14 15 5

6

7



Як заповнювати логіко-структурну 
матрицю?

Наступним кроком заповнення логіко-структурної 
матриці є встановлення припущень. Це дозволить 
перевірити практичну здійсненність 
розроблюваного проекту за наступними логічними 
правилами:
 ЯКЩО ми виконуємо дії ТА припущення є вірним, 

ТОДІ ми отримаємо результати.
 ЯКЩО ми отримуємо результати ТА припущення 

є вірним, ТОДІ ми досягнемо конкретних цілей.
 ЯКЩО ми досягаємо конкретних цілей ТА 

припущення є вірним, ТОДІ ми сприятимемо 
досягненню загальної мети.



Порядок заповнення Логіко-структурної матриці

Дії

Загальні 
цілі

Конкретні 
цілі

Результати

Логіка 
втручання ПрипущенняДжерела 

перевірки
Об’єктивно 
перевірюва
ні показники

ПередумовиВитратиЗасоби

3 1

3 2

1 8 9

2 10 11

3 12 13

4
14 15 5

6

7



Як заповнювати логіко-структурну 
матрицю?

Після того як було встановлено, що проект є 
здійсненим, можна переходити до наступного 
етапу заповнення логіко-структурної матриці, а 
саме: визначення об’єктивних показників, джерел 
їх перевірки, засобів та витрат, які необхідні для 
успішної реалізації проекту.



Порядок заповнення Логіко-структурної матриці

Дії

Загальні 
цілі

Конкретні 
цілі

Результати

Логіка 
втручання ПрипущенняДжерела 

перевірки
Об’єктивно 
перевірюва
ні показники

ПередумовиВитратиЗасоби

33

35

37

39

34

36

38

310
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32

1 8 9

2 10 11

3 12 13

4
14 15 5

6
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Логіка втручання Показники, що  об’єктивно 
перевіряються

Джерела перевірки Припущення
За

га
ль

на
 м

ет
а Сприяти покращенню охорони

здоров'я сім'ї, зокрема, зменшенню
рівня дитячої смертності у віці до п’яти
років, а також покращити загальний
стан екосистем та якості води

Кількість випадків захворювань, 
пов’язаних із водою, шкірних інфекцій та 
захворювань крові, що викликаються
важкими металами, зменшується на 
50% до 2008 року, особливо серед
малозабезпечених сімей, які
проживають вздовж річки.

Записи в міських лікарнях та поліклініках, в тому 
числі записи здоров'я матері і дитини, зібрані
мобільними групами Охорони здоров'я матері
та дитини.
Зведені результати Щорічної доповіді про стан 
навколишнього середовища Державного 
управління охорони навколишнього
середовища

Ко
нк

ре
тн

а 
ці

ль
 (ц

іл
і) 1.1. Покращена якість річкової води Показник 1

Концентрація сполук важких металів
(Pb, Cd, Hg) та об’єм неочищених
стічних вод;
Задані величини:
на 25% менше (порівняно з рівнем у 
2003 році) та відповідають
встановленим державним нормам 
здоров'я / стану навколишнього
середовища до кінця 2007 року

Щотижневі дослідження якості води, що
проводяться Агенцією з охорони
навколишнього середовища спільно з 
Державною інспекцією охорони, 
відтворення водних живих ресурсів та 
регулювання рибальства (органами 
рибоохорони) , та щомісячні звітування
місцевому голові охорони
навколишнього середовища (Голова 
наглядового комітету проекту)

1. Припущення
Кампанії з інформування громадськості, що
проводяться органами місцевої влади, 
позитивно впливають на санітарно-гігієнічні
норми і заходи в сім'ї
Ризик
Риболовні кооперативи не є ефективними
щодо обмеження використання
рибопитомників своїми членами

2. Припущення
Якість води верхньої течії залишається
стабільною

Ре
зу

ль
та

ти

R.1. Обсяг стічних вод, що скидаються
безпосередньо в річкові системи
домашніми господарствами та 
заводами, зменшено

1.1. Показник:
Стічна вода, що скидається заводами та домашніми
господарствами
Задана величина:
70% стічних вод, що скидаються заводами, та 80% 
стічних вод, що скидаються домашніми
господарствами, очищаються на очисних спорудах, 
до 2006 року
1.2. Показник: І т.д.,

Показник 1.1. Джерело:
Щорічне вибіркове дослідження домашніх
господарств та заводів, що проводиться 
органами місцевої влади в період між
2003 і 2006 рр.

Показник 1.2. Джерело: і тд.,

Агенція з охорони навколишнього
середовища досягла успіху в скороченні
рівня твердих відходів, що виробляються
заводами, з "Х" до "Y" тонн на рік
Домовласники та підприємства готові
платити за використання покращених
каналізаційних труб

R.2., і.тд. 2.1. Показник: Показник 2.1. Джерело: Припущення

Д
ії

R1.
A.1.1 Провести базове дослідження домашніх
господарств та підприємств
A.1.2 Підготувати та провести практичні тренінги
A.1.3 Провести тендер та вибрати підрядника
на будівництво систем водопостачання та 
каналізації
А.1.4 Визначити відповідні стимули для заводів
використовувати екологічно чисті технології
A.1.5 Підготувати та впровадити програму
інформування та обізнаності для 
громадськості
A.1.6 т.д.

2 2  і 

Засоби:
4 Ключові Експерти
Короткострокові експерти
Експертизи, дослідження,
Постачальник: комп'ютерів, офісного
обладнання,
Капітальні роботи каналізаційної
системи
і т.д.

Джерела:
Внутрішня проектна документація, зразок
дослідження, копії технічної специфікації, тендерної
документації, звіт про стимулювання для заводів
використовувати екологічно чисті технології (і т.д.)
Витрати:
Загальний бюджет проекту: ‘x’ €
Внесок ЄС: ‘x’ €
Класифікація витрат:
Дія A.1.1. = ‘x’ €
Дія A.1.2. = ‘x’ €, і т.д.
Керівництво проектом = ‘x’ €
Резерв на непередбачувані витрати = ‘x’ €
Непрямі витрати = ‘x’ €

Передумови
Стійка політична прихильність до 
вирішення проблеми забруднення
води
Отримання повної технічної
документації для розширення мережі
каналізації, отримання правових
дозволів на проведення робіт



Перевірка правильності  Логіко-
структурної матриці

Після того як логіко-структурну матрицю було 
заповнено, важливим кроком є перевірка її логіки.

Перевірку виконують «справа наліво»:

 Якщо передумови (1) виконано, чи можна за 
встановленим бюджетом (2) забезпечити необхідні 
засоби (3) для реалізації запланованих дій (4), що 
буде підтверджуватися документально (5)?



Перевірка правильності  Логіко-структурної 
матриці

 Якщо заплановані дії (4) реалізовано, що 
підтверджується документально (5), і припущення 
(6) виконано, чи будуть отримані заплановані 
результати (7) вчасно на запланованому рівні (8), 
що буде підтверджуватися документально (9)?



Перевірка правильності  Логіко-структурної 
матриці

Якщо заплановані результати (7) на запланованому рівні (8), що 
підтверджується документально (9), отримані, припущення виконані, а 
ризики (10) зменшилися або відсутні, чи буде досягнуто конкретну ціль/цілі 
(11) до кінця реалізації проекту на запланованому рівні (10), що буде 
підтверджуватися статистичними даними та/або дослідженнями (13)?



Перевірка правильності  Логіко-структурної 
матриці

Якщо визначену конкретну ціль/цілі (11) отримано на запланованому рівні 
(12), що підтверджується документально та/або статистичними даними 
(13), та припущення (14) виконано, чи буде запланована загальна ціль (15) 
досягнута на запланованому рівні (16), що буде підтверджуватися 
статистичними даними та/або дослідженнями (17)?



Перевірка правильності  Логіко-структурної 
матриці



Крок 1. Визначення напряму дослідження

Проблема, аналіз, 
визначення цілей проекту, 

очікуванні результати, дії для 
досягнення запланованих 

результатів…

Пошук джерел 
фінансування 

?



Визначаємося з типом проекту

Наука

УНТЦ

Рамкові 
Програми ЄС

SATREPS

CRDF

Білатеральні 
проекти

Освіта

ERASMUS +

Jean Monnet

Eurasia

Мобільність

ERASMUS +

Fulbright

Visby

Visegradfund

DAAD

JSPS

Інновації

Horizon 2020

CRDF

Eurasia

… … … …



Дослідження Розробка Інновація Комерціалізація

Фундаментальні 
дослідження

Аналіз
здійсненності

Валідація
(лаб)

Демонстрація
(масштабна)

Комерціалізація

RIA

IA
SME 

Instrument

Основні 
принципи
розглянуті

Сформульована 
концепція 
технології

Експерименталь
не 
підтвердження 

Валідація
технології в 
лабораторії

Валідація
технології у 
відповідному 
середовищі

Демонстрація 
в
релевантному 
середовищі

Демонстрація 
в 
операційному 
середовищі

Система 
завершена і 
підтверджена

Успішне 
функціонува
ння

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Ланцюг інноваційТип проекту?



Визначаємося з програмою і 
шукаємо відповідний конкурс



Проблема
 EGNOS (Європейська геостаціонарна служба 

навігаційного покриття) – це Європейська система 
диференційної корекції, розроблена з метою підвищення 
достовірності та точності інформації про 
місцезнаходження об’єкта по всій Європі. 

 1 грудня 2013 року набула чинності угода про співпрацю 
між Україною та ЄС у галузі глобальної навігаційної 
супутникової системи (GNSS). Ця угода спрямована на 
створення послуг супутникового зв’язку з покращеними 
характеристиками за допомогою впровадження послуг з 
використанням системи EGNOS на території України. 

 Для України впровадження системи EGNOS стане 
ключовим фактором для підвищення рівня безпеки та 
ефективності авіаційного, сільськогосподарського та 
наземного транспортного секторів, а також інших сфер.



Проект “UKRAINE” було створено з метою зміцнення позицій
Європи в якості провідного гравця в космічній галузі з
системами Galileo та EGNOS на українському ринку
додатків із використанням GNSS (глобальна навігаційна
супутникова система), через закладення основи для
досліджень та розробок, а також через розвиток ділових
стосунків між існуючими організаціями.

Реалізація цих цілей дозволить створити в Україні бізнес-
можливості як для національних, так і для європейських
компаній, а також отримати суспільну користь для
української економіки та суспільства в цілому.

МЕТА ПРОЕКТУ



Очікуваний ефект
від проекту UKRAINE:

Підготовка українського авіаційного ринку до
розповсюдження системи EGNSS;

Підтримка розповсюдження додатків на основі 
системи EGNSS шляхом розробки законодавчої бази;

Створення інноваційних рішень на основі системи
EGNSS для мультимодальної логістики і перевезення
небезпечних вантажів;

Створення можливостей для налагодження бізнес
зв'язків між українськими і європейськими
компаніями.



Реалізація потенціалу
додатків на основі EGNSS
через міжнародне
співробітництво.
Дата оголошення конкурсу: 11.12.2013
Дедлайн прийому пропозицій: 03.04.2014

Напрям конкурсу: промислове лідерство
(Industrial Leadership)

Тип конкурсу: IA – інноваційні дії
(Innivation Actions)

CALL: GALILEO-3-2014



Крок 2. Пошук партнерів, створення 
консорціуму



Партнери проекту
UKRAINE

 VALDANI VICARI & ASSOCIATI SRL, Italy (the
coordinator)

 NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, Ukraine
 TeleConsult Austria GmbH, Austria
 ADVIES DE WITH GCV, Belgium
 NACIONALNIY TEHNICHNIY UNIVERSITET

UKRAINI KIIVSKIY POLITEHNICHNIY INSTITUT,
Ukraine

 STATE SPACE AGENCY OF UKRAINE, Ukraine
 VVA EUROPE LIMITED, United Kingdom
 PILDO CONSULTING SL, Spain
 OVINTO CVBA, Belgium



Крок 3. Складання пропозиції





Крок 3. Складання пропозиції
Для написання проекту важливо детально прочитати 
оголошення про конкурс, тобто топік проекту. 
Обов’язковими елементами оголошення є: назва (тема) 
топіку; терміни подання; вид проекту; особливості 
виклику; галузь досліджень (сфера); очікуваний ефект 
від проекту (вплив проекту).
Розділ «Особливості виклику» (Specific Challenge) 
описує проблему, яка має бути вирішена, її особливості, 
актуальність.
Галузь досліджень (Scope) охоплює потенційні, можливі 
варіанти вирішення цієї проблеми, дії, що можуть бути 
виконані, але без надмірної деталізації.
Очікуваний ефект від проекту (Expected Impact) треба 
сконцентрувати на описі ключових результатів, які мають 
бути досягнуті за рахунок виконання проектів.



Крок 3. Складання пропозиції

Для оформлення проектних заявок 
використовують аплікаційні форми, які 
розроблені для кожного типу гранту 
Програми «Горизонт 2020».
Більшість аплікаційних форм складаються 
за формою, що описана в Довіднику для 
аплікантів (The Guides for Applicants), який 
розміщений на сайті “Participant Portal".
Аплікаційна форма містить спільну для всіх 
частину А та частину Б, яка відрізняється 
залежно від програми, у рамках якої 
подається заявка.



Частина А
містить інформацію про заявку й учасників:

 загальну інформацію про проект (General  
information) в якій зазначаються основні відомості 
(назва, акронім, тривалість, ключові слова, резюме, 
декларації, з якими необхідно погодитися);
 адміністративну інформацію про організації, які 
беруть участь у проекті (Administrative data of 
participating organizations);
 відомості про необхідне фінансування (Budget) із 
зазначенням очікуваних сумарних витрат, які 
планується покрити за рахунок фінансування ЄС 
(суми у євро);
 розділ, присвячений етичним питанням (Ethics).

Крок 3. Складання пропозиції





Горизонт 2020
Ставки фінансування за видами проектів
Дослідницькі та інноваційні проекти (Research and innovation
actions):
Ставка фінансування – 100%.

Інноваційні проекти (Innovation actions):
Ставка фінансування:
– для бенефіціарів (та пов’язаних із ними третіх сторін), що є
неприбутковими юридичними особами, – 100%;
– для бенефіціарів (та пов’язаних з ними третіх сторін), що є при-
бутковими юридичними особами, – 70%.

Проекти координації та підтримки (Coordination and support
actions):
Ставка фінансування – 100%.





Частина Б
включає в себе основний текст заявки, який описує ідею та шляхи її 

втілення в життя. Форма заявки визначається оголошеним 
конкурсом, проте, як правило, вона містить такі складові:

 назву, зміст та резюме;
 наукові та технічні цілі;
 інновацію (відносно поточного стану);
 робочий план проекту та методологію;
 таблицю контрольних результатів;
 відповідність цілям;
 розповсюдження та використання результатів;
 менеджмент проекту;
 консорціум, ролі партнерів та умови участі у консорціумі.

Крок 3. Складання пропозиції









Розробка плану дій



Розробка плану дій

Розподіл задач

План дій



«Робочий пакет» – це один з головних підрозділів
запропонованого проекту. Необхідно, щоб 
робочі пакети, число яких повинно бути 
пропорційним масштабу і складності проекту, 
відповідали логічній структурі проекту та
базувались на етапах, через які він буде
здійснюватися. Потрібно надати детальну
інформацію про ресурси, які будуть виділятись 
для кожного пакету робіт.

Робочі пакети
(work packages)



Робочі пакети
(work packages)
проекту UKRAINE:

Робочий 
пакет

Назва робочого пакету Відповідальна 
організація

WP1000 Менеджмент VVA

WP2000 Оновлення законодавчої бази VVA Europe

WP3000 Авіація TCA

WP4000 Небезпечні вантажі і мультимодальна
логістика

Ovinto

WP5000 Налагодження бізнес зв'язків NTUU KPI

WP6000 Розповсюдження інформації VVA



Контрольні результати (deliverables) 
повинні бути конкретними, досяжними, 
доречними та пов'язаними з часовими 
рамками проекту.

Для всіх контрольних результатів 
необхідно оцінити ризик. У випадку 
суттєвого ризику контрольний 
результат стає віхою (milestone) при 
виконанні досліджень.

Крок 3. Складання пропозиції
Deliverables & Milestones



Приклади контрольних результатів:

 Звіти, меморандуми, методичні вказівки (довідники), проекти 
стандартів, процедури, стратегії досліджень та розвитку тощо;

 технічні прототипи, комерційні прототипи;
 Інформаційні матеріали, статистика, бази даних, індикатори і т.д.
 Програмне забезпечення, алгоритм, програмний код,
СУБД (системи управління базами даних), інтегровані системи і т.д.
Об'єкти інтелектуальної власності: патент, авторське право, торгова 

марка (товарний знак), зареєстрований промисловий зразок 
тощо.

Освітні (навчальні) продукти: лекційні матеріали, дистанційні курси.
 Робочі зустрічі: семінари, конференції тощо.
Медіа: вебсайт, відео, СD тощо
 Публікації: наукові журнали, інформаційні бюлетені, збірки тез тощо
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Контрольні результати 
(deliverables)
проекту UKRAINE.
Робочий проект WP1000 – Менеджмент:

Назва результату Контрольна
дата

Відповідальн
а організація

Опис

Угода 
консорціуму

24/02/2015 VVA Документ, що являє собою угоду, підписану всіма 
учасниками консорціуму

Квартальний звіт Щоквартально VVA Огляд квартальних звітів

План управління 
проектом

24/02/2015 VVA План управління проектом UKRAINE з детальним 
графіком подій, визначеними контрольними точками 
та звітами

Протоколи 
зустрічей

За вимогою VVA Протоколи внутрішніх зустрічей та офіційних оглядів

Звіт про 
виконання робіт

За вимогою VVA Звіти про виконання робіт, приготовані 
координатором проекту за вимогою

Фінальний звіт 30/09/2016 VVA Фінальний звіт по діяльності, що висвітлюватиме 
головні результати проеткту



Контрольні результати 
(deliverables)
проекту UKRAINE.
Робочий проект WP5000 – Налагодження бізнес зв'язків:

Назва результату Контрольна
дата

Відповідальна
організація

Опис

Концепція 
конкурсу

08/05/2015 КПІ Визначення концепції конкурсу, що буде 
використовуватися для завершення організації

Три конкурси-
переможці

04/03/2016 КПІ Презентація PowerPoint, що підсумовує три виграшні 
проектні ідеї

Формування 
української бази 
даних

09/07/2015 VVA База даних по пріоритетним космічним технологіям
та програмам, включно з компаніями і конкретними
потребами налагодження бізнес зв’язків

Семінар 1: 
Фінальний звіт

04/03/2016 SSAU Звіти, що включають підсумки порядку денного 
семінарів, список учасників і ключові результати 
заходу, в тому числі можливості і напрямки дійСемінар 2: 

Фінальний звіт
04/03/2016 КПІ

Семінар 3: 
Фінальний звіт

01/07/2016 VVA



Віхи (milestones) – це контрольні точки, коли 
необхідно приймати рішення щодо наступного 
етапу проекту.

Наприклад, такий рубіж може виникати у випадку 
отримання основного результату проекту, який є 
необхідним для наступної фази роботи.

 Іншим прикладом може стати такий момент, 
коли консорціум має обрати одну з декількох 
технологій для подальшої роботи.

Крок 3. Складання пропозиції
Milestones



Віхи проекту UKRAINE

Внаслідок виконання робочих пакетів було отримано велику кількість
результатів, що регулярно контролювались і обговорювались під час
зустрічей, які є віхами для консорціуму проекту UKRAINE:

Milestone 
No.

Milestone 
name

Related Work 
package(s)

Estimated 
date

Means of verification

MS-1 Kick-Off
Meeting (KOM)

- 9/1/2015 Report

MS-2 Progress 
Meeting 1

1100, 1200, 2100,
3100, 4100

9/7/2015 WP 1100, 1200, 2100, 3100, 4100
deliverables, progress reports

MS-3 Progress 
Meeting 2

1300, 2200, 2300,
3200, 3300, 4200

9/3/2016 WP 1300, 2200, 2300, 3200, 3300,
4200 deliverables, progress reports

MS-4 Progress
Meeting 3

2500, 3400, 4300 9/7/2016 WP 2500, 3400, 4300 deliverables,
progress reports

MS-5 Final review 1400, 3500 31/09/2016 WP 1400, 3500 deliverables, Final
report



Формула успіху Вашої заявки:
 точна відповідність формі подання 

заявки;
 «правильно» обрані партнери за 

проектом;
 чітке уявлення про виконання та 

управління проектом;
продумане резюме проекту в 

частині А заявки.

Крок 3. Складання пропозиції



Важливими для проекту є:
 хороша назва та чіткий акронім;
 цікаве резюме проекту, що містить цілі, результати, науковий 

підхід, застосування результатів та їх використання;
 переконливе технічне підґрунтя;
 чіткі цілі, методи, результати та контрольні точки;
 добре розроблений робочий план, включаючи робочі пакети, 

віхи, контрольні результати, діаграми;
 відповідні структура та процедури управління;
 впровадження та використання результатів, користувачі;
 реалістичні затрати, що співвідносяться з бюджетом конкурсу;
 переконливий консорціум.

Крок 3. Складання пропозиції



Складання заявки може відбуватися 
за такою схемою:

Визначення відповідальної за 
складання заявки особи

Складання пропозиції за проектом 
обсягом 1-2 сторінки

Зустріч консорціуму для розподілу 
роботи (за необхідності)

Складання робочих 
пакетів

Складання частини з 
управління проектом

Складання частини 
з впровадження

Компіляція частин заявки

Подання заявки

Коментарі та 
пропозиції

Перегляд 
експертами



При оформленні заявки:
використовуйте стандартну англійську мову 
при написанні заявки не вставляйте фрагменти 

тексту з будь-яких інших джерел;
текст повинен бути ясним, добре структурованим, 

легким для читання, лаконічним:
додайте зміст;
використовуйте короткі абзаци;
використовуйте позначки для списків;
виділяйте найважливіше курсивом;
заявка повинна містити лише релевантну 

інформацію;
заявка має виглядати «привабливо», з використанням 

графічних засобів, адже вона представляє якісний 
продукт!

Крок 3. Складання пропозиції



При перевірці заявки слід 
звернути увагу на такі деталі:
 Числа завжди округляються до найближчого 

цілого числа.
 Всі витрати давайте в Євро. Не виражайте свої 

витрати в тисячах Євро ("KEUROS") і т.п. Це може 
позначитися на рішенні щодо відповідності 
пропозиції.

 Ставте нулі (0), якщо немає ніяких витрат, або 
якщо фінансування не потрібне. Не залишайте 
порожні місця.

Крок 3. Складання пропозиції



Типові недоліки проектних пропозицій:
надто амбітні проекти;
план дій надто загальний і не містить 

кількісних даних;
пропозиція передбачає діяльність, яка не 

пов’язана з цілями проекту;
нечітка структура робочих пакетів та 

відповідних завдань;
жодна діяльність не забезпечує сталих 

результатів;
забагато короткострокових візитів;
жодна діяльність не пов’язана з 

промисловістю;

Крок 3. Складання пропозиції



Типові недоліки проектних пропозицій:
(продовження)

надто складна структура управління;
менеджмент проекту спирається на 

адміністративну структуру організації, на базі 
якої працюватиме проект;

в описі управління не передбачені процедури 
прийняття рішень;

занадто високі витрати за певними напрямами 
діяльності;

надто загальний бюджет;
наслідки проекту не підлягають вимірюванню, 

немає індикаторів для вимірювання 
результатів.

Крок 3. Складання пропозиції



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?

1 
Використовуйте службу попередньої 

перевірки проектної пропозиції PPC 
(Pre-Proposal Check).

Переконайтеся, що ваша пропозиція 
відповідає умовам конкурсу ... ...

І зробіть це перед підготовкою пропозиції, 
а не після... ....  



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?

2
Використовуйте інструкції, які 
підготовлені для оцінювачів проектів 
(Посібник для учасників конкурсу). 

1.Дайте інструкції і проект вашої 
пропозиції досвідченим колегам.

2.Після їх експертизи внесіть 
виправлення до проектної пропозиції 
згідно зробленим рекомендаціям. 



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?

3

Пропозицію слід надіслати вчасно! 
Подання заявки здійснюється он-лайн через сервіс 

EPSS (Electronic Proposal Submission Service). 
Інтенсивність відмов = 1% 
Основна причина відмови – очікування до 

останньої хвилини. 
Не робіть зміни в останню хвилину! 



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?

4
Розділіть ваші зусилля за критеріями оцінки.

Багато авторів зосереджуються на науковій частині,
але втрачають бали на плануванні проекту або описанні 
очікуваних результатів.

Подумайте про штрихи, які характеризують якість роботи:
проект має бути написаний зрозумілою мовою;
добре організований за змістом, у відповідності зі структурою 

частини Б;
мати корисні і зрозумілі діаграми;
не мати друкарських помилок, всіляких невідповідностей, не 

втрачати сторінки ...



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?

5

Заявка повинна бути написана так, щоб оцінювачам 
було легко дати вам високі оцінки. Не 
перевантажуйте їх роботою!

Не пишіть занадто мало; треба описати все, що 
вимагається.
Не пишіть занадто багато.
Не змушуйте їх з'ясовувати, чому це добре,
розкажіть їм, чому це добре.
Не залишайте місця для уяви.



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?
6

Переконайтеся, що план роботи вашого проекту 
відображає обіцянки, які зроблені в інших частинах 
заявки

Наприклад:
• Для досягнення високого рівня науково-технічної 

частини проекту необхідні адекватні і добре 
організовані зусилля дослідників.

• Ефективне управління проектом передбачає чіткий 
Робочий пакет для керівництва.

• Вагомий вплив одержаних результатів на 
досліджувану галузь потребує значних зусиль по їх 
розповсюдженню.



Як уникнути помилок при складанні 
проектних пропозицій ?

7
Більше 50% відмов - через неяскравість 
проектної ідеї.
Більше 30% відмов - через слабкий склад 
консорціуму.

Сконцентруйтеся на яскраву ідею 
і відмінний склад консорціуму!



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, 
НТУУ “КПІ”, корпус 1, кім. 171

Національний контактний пункт при НТУУ 
“КПІ” програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” 

тел./факс: +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
http://www.ncp.kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua
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