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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.

3



 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. 
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Орієнтованість на ціль



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. 
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Визначена тривалість



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. 
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Неповторність



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.
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Високий ступінь складності



Кожен проект має бюджет, колектив 

виконавців та відповідні матеріальні 

ресурси.

Не можна виконувати проект без 

попереднього визначення і 

забезпечення цих засобів.
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Залучення фінансових, людських, 

матеріальних та інших ресурсів



 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:
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Чітке визначення:

• де ми є

• чого хочемо досягти

• конкретні кроки

• підтвердження впливу

Формат успішного проекту

тривалість 

проекту

! вплив

початок завершення
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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.
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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.
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 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.
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Економічна доцільність проекту



 Ця складова оцінює, чи не 

суперечить якийсь аспект 

пропонованого проекту 

законодавству України або 

країн Європейського Союзу, 

що зробило б його 

здійсненність нереалістичною 

з огляду на існуючі нормативні 

акти.
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Юридична можливість проекту



 Ця складова передбачає 

проведення дослідження для 

визначення того, чи будуть 

потреби організації або 

суспільства задоволені в 

результаті завершення 

даного проекту, та наскільки 

добре.
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Експлуатаційна обґрунтованість 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.
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Часова здійсненність проекту



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

корпус 1, кім. 171/5

Відділ координації міжнародної проектної діяльності ДМС

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
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