
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ЛОГІКО-
СТРУКТУРНОЇ МАТРИЦІ І ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З 
РОЗДІЛАМИ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ ДЛЯ 

ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:
для представників громад Полтавської, 

Сумської та Черкаської областей



ГОЛОВНІ ЦІЛІ ТРЕНІНГУ 

• Що таке Логіко-структурна матриця і чого слід 
починати саме з неї

• До чого тут дерево проблем і дерево цілей

• Як Логіко-структурна матриця корелюється з 
проєктною заявкою і на що будуть дивитися 
експерти

• Ризики та припущення – як бути з ними

• Показники успішності проєкту, що писати, як 
перевіряти

• Практикум.



НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Угода і постанови КМУ 

•Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики 
України
•Постанова КМУ від 16 листопада 2016 р. № 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів 
регіонального розвитку» (зі змінами)
•Постанова КМУ від 12 вересня 2018 р. № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

Накази Мінрегіону

•Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у редакції наказу Мінрегіону
від 15.04.2020 № 93) «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проекту регіонального 
розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу»
•Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 121 (у редакції наказу Мінрегіону
від 15.04.2020 № 94) «Про затвердження Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу»
•Наказ Мінрегіону від 13.05.2017 № 109 (у редакції наказу Мінрегіону
від 15.04.2020 № 92) «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих 
від Європейського Союзу»
•Наказ Мінрегіону від 13.05.2017 № 110 (у редакції наказу Мінрегіону
від 18.08.2020 № 187) «Склад конкурсної комісії з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету



ПРОГРАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ

РОЗВИТОК 

ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ

ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОНОМІКА ТА 

ІНВЕСТИЦІЇ

ЕФЕКТИВНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ

ПІДТРИМКА 

РОЗВИТКУ 

ДЕПРЕСИВНИХ 

ТЕРИТОРІЙ

СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК

РОЗВИТОК 

ТУРИЗМУ



ІНІЦІАТИВА:

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ

СЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЄС
Мінрегіон 

оголошує 

конкурсний відбір 

проєктів на 

офіційному сайті

Подання 
заявником (АРР, 
ОМС, ОДА, РДА, 
ЦОВВ) проєктів

через on-line 
платформу

Мінрегіон 
проводить 

перевірку  поданих 
проєктів на 

відповідність усім 
вимогам 

ЕКСПЕРТНА 
оцінка проєктів на 

платформі 
(мінімум 3 

експерти по 
кожному проєкту)

Мінрегіон за 
результатами 

експертної оцінки 
формує загальний 

рейтинговий 
список проєктів

Конкурсна Комісія 
відбирає 

рекомендовані до 
фінансування 

проєкти
(із ЗАГАЛЬНОГО 

рейтингового списку)

За результатами 
засідання конкурсної 
Комісії складається 

протокол з переліком 
проєктів

рекомендованих до 
фінансування

Заявники, проєкти
яких перемогли, 

подають Мінрегіону
оригінали 

документів
у паперовій формі

Мінрегіон 
розміщує на 

офіційному веб-
сайті інформацію 
про результати 

конкурсу

Мінрегіон

Експерти

Заявник

до 20 жовтня 2020 року 10 днів

до 2-х місяців

10 днів 3 дні

Документи 

обов’язково 

підписуються 

електронним підписом

керівника заявника

Затвердження 
переможців 

наказом 
Мінрегіону



ДЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ ОДРАЗУ З УСІМ

Як подати проєкт, за 
посиланням: 
https://sectoral.minregion.gov.ua/yak-
podati-
proyekt?fbclid=IwAR1CE0FA5dSo1OY
YeowT63ap6skCFDyg9XgrLpdznkMjp
7oZcaiKty851WI

https://sectoral.minregion.gov.ua/yak-podati-proyekt?fbclid=IwAR1CE0FA5dSo1OYYeowT63ap6skCFDyg9XgrLpdznkMjp7oZcaiKty851WI


ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ НАД ПРОЄКТОМ

Дерево 

проблем 

та 

дерево 

цілей

Логіко-

структурна 

матриця

План 

діяльності БЮДЖЕТ 



Для чого нам 
дерево проблем та 
дерево цілей



МОДЕЛЬ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Некомфортний 

стан

Комфортн

ий стан



ЩО ДАЄ ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ?

Аналіз проблем: виявляє 
негативні аспекти поточної 
ситуації та визначає 
причинно-наслідкові 
зв’язки між визначеними 

проблемами.

Додатково: Ви вирішуєте 
питання заповнення розділу
1.1. Актуальність проєкту



ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОБЛЕМАМИ І ЦІЛЯМИ

Загальні цілі

Результати

Дії/Блоки дій

Конкретна ціль

Наслідки 
центральної 

проблеми

Причини 
центральної 

проблеми

Причини причин 
центральної 

проблеми

Центральна 
проблема

Засоби

Результати

Причини

Наслідки

Дерево проблем Дерево цілей



ЩО ДАЄ ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ:

1. Чітко прив'язати цілі до реальних проблем

2. Реалістично поглянути на можливість

досягнення цілей
3.Зберегти причинно-наслідкову

логіку

4. Доступно презентувати шляхи рішення

проблем представникам зацікавлених

сторін

5. Додатково: Ви вирішуєте питання

заповнення розділу 1.2. Цілі та результати

проєкту



ЛОГІКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУ

1. Виходить з аналізу проблем, цілей і визначення

стратегії проєкту

2. Пояснює обрану стратегію проєкту

3. Має чотири рівні - 1) загальні цілі, 2) конкретна

ціль, 3) результати (в тому числі продукти і

результативні наслідки), 4) дії (заходи)
4. Всі чотири рівні пов'язані логікою

"засіб-результат”

5. Вводить блоки дій, що відповідають

запланованим цілям і результатам



ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ (ПРОБЛЕМИ)

1. Мозковий штурм із представниками зацікавлених сторін. При цьому він 

може бути як повністю відкритим (коло проблем наперед не визначено), 

так і сфокусованим (обговорюються заздалегідь визначені проблеми)

2. Відбір центральної проблеми

3. Пошук проблем, пов’язаних з центральною

4. Побудова ієрархії причинно-наслідкових зв’язків (проблеми, що 

спричиняють центральну розміщаються під нею; проблеми, які спричинені 

центральною – над нею)

5. Групування та сортування проблем (основне запитання: Що є 

причиною?). Якщо є кілька причин, які спричиняють один і той же 

наслідок, то вони розміщуються на одному рівні дерева проблем

6. Уточнення та перегляд разом із групою для того, щоб не випустити з 

уваги важливі проблеми чи їх взаємозв’язки



ЯК КРАЩЕ ПРОПИСАТИ ПРОБЛЕМИ 1?



ЯК КРАЩЕ ПРОПИСАТИ ПРОБЛЕМИ 2?

Загальні 

проблеми

Конкретна 

(центральна) 

проблема (и)

Проблеми І 

рівня

Проблеми ІІ 

рівня



А ПОТІМ ВІДБУВАЄТЬСЯ 

ТРАНСФОРМАЦІЯ



Тепер – до 
прикладів

Як краще 
сформувати 
проблему і ціль, 
коли є потреба в 
ремонті 
приміщення 
культурного центру 
в громаді

ЯК ВИЗНАЧИТИ ПРОБЛЕМУ, ЯКЩО 

ТРЕБА ВІДРЕМОНТУВАТИ БУДІВЛЮ?



МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ

Центральна 

проблема
Конкретна ціль

Можливий напрямок в 

конкурсі

Незадовільний стан 

приміщення культурного 

центру

Капітальний ремонт приміщення 

культурного центру

6.3.2. Розвиток міської 

інфраструктури (3,6-18,0 млн. грн)

Відсутність бізнес-інкубатору 

в громаді

Створення бізнес-інкубатору на базі 

приміщення культурного центру

1.2.1. Інституційна та фінансова 

підтримка підприємницької діяльності 

(3,6-6,0 млн. грн)

Відсутність креативного 

центру розвитку молоді в селі

Створення навчального центру 

креативної індустрії для молоді на 

базі приміщення культурного центру

2.1.3. Створення умов для 

повернення молоді у сільську 

місцевість (12,0-48,0 млн. грн)

Поганий взаємозв’язок між 

бізнесом, наукою та владою

Налагодження взаємозв’язок між 

бізнесом, наукою та владою

4.2.1. Інтеграція та посилення 

взаємозв’язків між бізнесом, наукою 

та владою з метою розвитку 

людського потенціалу (3,6-12,0 млн. 

грн)



ЯК ЦЕ БУЛО НА ПРАКТИЦІ

НАЗВА ПРОЄКТУ
ЦЕНТРАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА
КОНКРЕТНА ЦІЛЬ

Кооператив 

«Молочні ріки»

Зниження доходів 

членів кооперативу, 

зокрема - молоді

Збільшення доходів членів кооперативу 

“Молочні ріки” шляхом нарощування 

виробничих потужностей кооперативу, 

вдосконалення спільного управління та

ефективного ведення бізнесу

Розбудова та 

облаштування 

туристичного об’єкту 

«Тясминський 

каньйон» в м. 

Кам’янка, Черкаської 

області

Неефективне 

використання історико-

культурного та 

природно-

рекреаційного 

потенціалу м. Тясмин

Модернізація Кам'янського державного 

історико-культурного заповіднику та 

Кам'янського державного літературно 

меморіального музею О. С. Пушкіна та П. І. 

Чайковського і створення на їхній базі 

туристичних маршрутів Тясминським 

каньйоном



НАСЛІДКИ:

1. Формулюються після визначення конкретної

(центральної) проблеми

2. Є проблемами більш високого рівня: їхнє виникнення

обумовлено не лише визначеною раніше конкретною

проблемою.

3.Наслідки трансформуються в загальні

цілі!



ЯК ЦЕ БУЛО НА ПРАКТИЦІ

НАЗВА ПРОЄКТУ НАСЛІДКИ ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ

Кооператив «Молочні 

ріки»

1)Збільшення бідності в 

районі через низький рівень 

доходів і самозайнятості

2)Висока міграція 

працездатного населення, 

особливо молоді у міста та 

за кордон

Збільшення добробуту мешканців 

району та зменшення міграції 

населення шляхом створення 

продуктивних і рентабельних 

робочих місць, у тому числі – через 

підтримку малого і середнього 

бізнесу, с/г кооперативів

Розбудова та 

облаштування 

туристичного об’єкту 

«Тясминський каньйон» 

в м. Кам’янка, 

Черкаської області

1)Низький потік туристів в 

Черкаську область

2)Погана туристична 

пізнаваність регіону 

1) Збільшення туристичного потоку 

в Черкаську область,

2) Підвищення туристичної 

привабливості регіону



ПІДКАЗКА

Державна стратегія регіонального розвитку

Стратегія регіонального 

розвитку

Загальна ціль O1 Загальна ціль O2

Конкретна ціль SO

Результат R1 Результат R2

Дія A1.1

Дія A1.2 Дія A 2.2

Дія A 2.1

Результат R…

Дія А ..

Дія А ..

Дія A1… Дія A 2… Дія А ..

Пам'ятайте про зв’язок між 
вашим проєктом та 

відповідною програмою 
регіонального розвитку



Крокуємо далі по 
деревам: від цілей 
до результатів



ЩЕ РАЗ ДО ЛОГІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЄКТУ

Загальна ціль O1 Загальна ціль O2

Конкретна ціль SO

Результат R1 Результат R2

Дія A1.1

Дія A1.2 Дія A 2.2

Дія A 2.1

Результат R…

Дія А ..

Дія А ..

Дія A1… Дія A 2… Дія А ..

Логіка 
впровадженн
я

Об’єктивно 
перевірюванн
і показники

Загальні цілі

Конкретна 
ціль

Очікувані 
результати

Дії Засоби



ЩЕ РАЗ ДО ЛОГІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЄКТУ

1. Чи зможемо ми досягти запланованих результатів,

якщо ми реалізуємо дії, перераховані в таблиці? Чи

достатньо цих дій?

2. Чи досягнемо ми поставленої конкретної цілі до кінця

проєкту, якщо досягнемо всіх запланованих і

представлених в таблиці результатів?

3. Чи наблизить нас досягнення конкретної цілі до

досягнення загальних цілей? Чи можуть ці цілі таким

чином бути досягнуті протягом якогось реального часу

після завершення проєкту?



ЩЕ РАЗ ДО ЛОГІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЄКТУ

Сума дій має вести до появи продукту (output) та досягнення результату 

(outcome),

сума результатів – до досягнення конкретної ціли,

конкретна ціль має робити внесок у досягнення загальної цілі у близькому 

майбутньому

Використовуйте нумерацію, щоб показати взаємозв’язок: дії, що відносяться до 

результату R1 пронумеруйте A1.1, A1.2, A1.3 тощо. Якщо дії розбиваються на 

складові частини, нумеруйте їх відповідно А1.2.1, А 1.2.2 тощо. 

Якщо під час перевірки логіки проєкту ви зрозуміли, що для досягнення цілі 

необхідно додати певні результати і дії, включіть їх до таблиці. 

дія

дія

результат
конкретна 

ціль
загальна 

ціль



ЩО ТАКЕ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ?

1. Проміжна якісна зміна, яка разом з іншими

проміжними змінами веде до досягнення конкретної

цілі проєкту.

2.Результат, це Ваша проблема першого

рівня, яка вже вирішена.

3. Якщо проводити аналогію з розробкою Стратегій

розвитку, результат – це завдання Стратегії. Він

конкретизує певну ціль. І, в свою чергу, залежить від

виконання конкретних завдань. В нашому випадку –

дій.



ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМ В 

РЕЗУЛЬТАТИ НА ПРИКЛАДІ 

ТЯСМИНСЬКОГО КАНЬЙОНУ

Проблеми першого рівня Результати

Неефективне використання історико-

культурного та природно-

рекреаційного потенціалу м. Тясмин

Модернізація Кам'янського державного історико-

культурного заповіднику та Кам'янського державного 

літературно меморіального музею О. С. Пушкіна та П. І. 

Чайковського і створення на їхній базі туристичних 

маршрутів Тясминським каньйоном

Низький розвиток туристичної 

інфраструктури і її невідповідність 

сучасним вимогам

Створено нові та відремонтовано існуючі об’єкти 

туристичної інфраструктури, в т.ч. – на території 

заповідника та музею (R1)

Погана інформованість мешканців 

Черкаської області та України про 

відпочинок на Тясминсьому каньйоні

Підвищено пізнаваність туристичної локації 

Тясминський каньйон (R2)

Низька задіяність місцевого бізнесу 

в туристичній сфері

Створено додаткові послуги та продукцію для туристів 

за рахунок домогосподарств громади (R3)



ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМ В 

РЕЗУЛЬТАТИ НА ПРИКЛАДІ МОЛОЧНОГО 

КООПЕРАТИВУ

Проблеми першого рівня Результати

Зниження доходів членів кооперативу, 

зокрема - молоді

SO. Збільшення доходів членів 

кооперативу “Молочні ріки”

Високий рівень захворювання худоби 

фермерів

R1. Покращено стан здоров'я худоби

Відсутність можливостей у кооперативу для 

зберігання молока

R2. Створено потужності для зберігання 

молока

Відсутність у кооперативу коштів для 

розвитку

R3. Створено умови для кращого 

доступу до недорогих кредитів

Обмежений доступ у кооперативу до ринків R4. Покращено позиції продукції кооперативу 

на ринку

Пасивна позиція членів в питаннях розвитку 

кооперативу

R5. Покращено участь членів в управлінні 

кооперативом



А тепер про дії



ЩО ТАКЕ ДІЯ (ДІЯЛЬНІСТЬ) ПРОЄКТУ?

1. Набір конкретних заходів, спрямованих на досягнення

кожного з результатів проєкту.

2.Дія, це Ваша проблема другого рівня,

яка вже вирішена.

3. Якщо проводити аналогію з розробкою Стратегій

розвитку, дія – це захід Стратегії. Він формує уявлення

про конкретні роботи в рамках проєкту, здійснення

яких дає можливість досягнути конкретний результат.



ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМ В ДІЇ НА 

ПРИКЛАДІ ТЯСМИНСЬКОГО КАНЬЙОНУ

Проблеми другого рівня Дія

Низький розвиток туристичної 

інфраструктури і її невідповідність 

сучасним вимогам

Створено нові та відремонтовано існуючі об’єкти 

туристичної інфраструктури, в т.ч. – на території 

заповідника та музею (R1)

Відсутність безпечних пішохідних 

доріжок, оглядових майданчиків, зон 

відпочинку

A1 – Будівництво інженерно-транспортної 

інфраструктури 

Розбиті під'їдні шляхи та відсутні 

якісні автомобільні і автобусні 

стоянки

А2 – Модернізація території 

Відсутність сучасної апаратури для 

ведення екскурсій

А3 – Придбання туристичного обладнання



ДЕТАЛІЗАЦІЯ ДІЙ ДО РЕЗУЛЬТАТУ R1

Створено нові та відремонтовано існуючі 

об’єкти туристичної інфраструктури, в т.ч. – на 

території заповідника та музею (R1)

A1 – Будівництво 

інженерно-транспортної 

інфраструктури

А2 – Модернізація 

території

А1.1. – Будівництво 

2 оглядових майданчиків

А1.2. – Будівництво 

3 пішохідних доріжок згідно 

плану

А2.2. – Ремонт 1 км дороги 

А3 – Придбання 

туристичного обладнання

А3.1. – Придбання гарнітури 

для екскурсоводів

А1.3. – Будівництво 

2 безкоштовних та 3 платних 

туалетів

А2.3. Облаштування території 

для харчування та відпочину 

туристів

А3.3. – Придбання човнів та 

катамаранів

А2.1. – Виготовлення ПКД на 

ремонт 1 км дороги 

А3.2. – Придбання 

програмного забезпечення 

для музею



ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМ В ДІЇ НА 

ПРИКЛАДІ МОЛОЧНОГО КООПЕРАТИВУ

Проблеми другого рівня Дія

Відсутність у кооперативу коштів для 

розвитку

R3. Створено умови для кращого доступу 

до недорогих кредитів

Відсутність державних та регіональних 

програм для розвитку кооперативів

А1 Розробка державних програм щодо 

забезпечення розвитку кооперативу

Незначні обсяги оборотних фондів у 

фінансових установах

А2 Збільшення обсягів оборотних фондів у 

фінансових установ

Відсутність Стратегії розвитку району, 

місцевих програм підтримки малого бізнесу

А3 Розробка Стратегії розвитку району та 

місцевих програм розвитку малого бізнесу

Обмеженість доступу с/г виробників до 

дешевих кредитів

А4 Покращення доступу с/г виробників до 

дешевих кредитів



ВИБІР СТРАТЕГІЇ



АЛЬТЕРНАТИВНІ 
СТРАТЕГІЇ

Стратегія А

Стратегія Б



І ЩОБ ДВА РАЗИ НЕ ВСТАВАТИ: ПРО 

ЗАСОБИ ТА ВИТРАТИ

1. Ваші дії потрібно певним чином оцифрувати. Слід

вказати, які засоби, протягом якого часу та в якій

кількості Ви будете використовувати.

2. Засоби це: персонал / людські ресурси, обладнання,

устаткування, тренінги, дослідження, виробничі

об'єкти, роботи тощо

3. Якими є джерела інформації для відстеження

виконання проєкту?

4. Якими є витрати по проєкту? Як вони класифікуються?

(Розбивка у Бюджеті проєкту).



Припущення та 
ризики



ПРИПУЩЕННЯ

1.Припущення – це зовнішні фактори, які можуть вплинути

на ваш проєкт та визначити його успішність, але на які

менеджер проєкту не має жодного впливу

2.“Що має статися для того, аби проєкт розпочався? Які

умови поза контролем менеджера необхідні для реалізації

запланованих дій (заходів)?”

3.“Які зовнішні умови необхідні для досягнення

очікуваних результатів вчасно?”

4.“Які зовнішні фактори й умови необхідні для

досягнення цілей? Які ризики треба враховувати?”



ПЕРЕВІРКА ПРИПУЩЕНЬ

Чи є припущення 

важливим для 

проєкту?

Чи здійсниться 
припущення?

Чи можливо 

перепланувати 

проєкт так, щоб 

припущення 

здійснилося?

Так

Мала 

вірогідність

Так

Ні

Можливо

Ні

Майже 

точно

Не включати в 

матрицю

Включити в матрицю

ПереплануватиУВАГА! МОЖЛИВО ВАШ

ПРОЄКТ НЕЗДІЙСНЕННИЙ

Не включати 

в матрицю



ПРИПУЩЕННЯ

На рівні дій
Додайте припущення (передумови

щоб розпочати реалізацію проєкту) до

найнижчого рядка колонки 4.

Сюди можуть входити чинність

певного законодавства, зміна

офіційних норм забруднення повітря,

отримання юридичного дозволу для

проведення запланованих робіт, тощо.

Це становить готовність проєкту до

реалізації



ТЯСМИНСЬКИЙ КАНЬЙОН

Облаштування туристичного 

об’єкту: доріжки, оглядові 

майданчики, причалів, альтанки, 

джерела, пляжі, сходи, туалети, 

ангар для плав засобів.

Закупівля: плав засобів, аудіо 

обладнання для проведення 

екскурсій, лавочки, сміттєві баки, 

інформаційні стенди та 

вказівники

Промоція туристичного об’єкту

 Отримання відповідних 

дозволів щодо здійснення 

робіт по облаштуванню на 

об'єкті “Тясминський

каньйон”.

 Отримання відповідних 

коштів для початку 

реалізації проєкту

 ……………………………………

………..



КООПЕРАТИВ “МОЛОЧНІ РІКИ”

Створено потужності 

для зберігання молока
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 Технічні характеристики обладнання 

достатні для наявних обсягів 

сировини

 Наявність відповідного обладнання 

на ринку

 Наявність приміщень для 

встановлення відповідного 

обладнання

 Наявність компетентних експертів 

та тренерів в сфері технологій 

зберігання молочних продуктів 

 ……………………………………………..



ПРИПУЩЕННЯ

На рівні Результатів
надайте припущення (зовнішні

передумови, необхідні для отримання

очікуваних результатів за графіком).

Наприклад, необхідність набути

знань, відсутність будь-яких

археологічних знахідок при

проведенні будівельних робіт у центрі

старого міста, вчасно отриманий

дозвіл на утилізацію будівельних

відходів, виданий відповідними

органами, тощо



ТЯСМИНСЬКИЙ КАНЬЙОН

Створено нові та відремонтовано 

існуючі об’єкти туристичної 

інфраструктури, в т.ч. – на 

території заповідника та музею

Підвищено пізнаваність 

туристичної локації Тясминський 

каньйон

Створено додаткові послуги та 

продукцію для туристів за 

рахунок домогосподарств 

громади

 Туристичні оператори та 

фірми повинні розробити 

туристичні маршрути з 

відвідуванням даного 

об’єкту, зокрема у зв'язці з 

відвідуванням Холодного 

Яру. 

 Промоція та початок 

відвідування даних 

маршрутів розроблені тур. 

операторами.

 ……………………………………

………..



КООПЕРАТИВ “МОЛОЧНІ РІКИ”

Створено потужності для 

зберігання молока
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 Постачання електричної 

енергії для пунктів збору 

молока надається 

безперебійно

 Продукція кооперативу 

відповідає стандартам у 

сфері фітосанітарії

 ……………………………………



ПРИПУЩЕННЯ

На рівні Конкретної 

цілей
Які зовнішні чинники та умови поза

межами Вашої відповідальності є

необхідними для досягнення

Конкретних цілей та Загальних цілей.

У цьому випадку Ви повинні

надати також ризики

(негативні твердження), які

повинні бути прийняті до уваги.



ТЯСМИНСЬКИЙ КАНЬЙОН

Збільшення туристичного потоку 

в Черкаську область.

Підвищення туристичної 

привабливості регіону

Модернізація Кам'янського

державного історико-культурного 

заповіднику та Кам'янського

державного літературно 

меморіального музею О. С. Пушкіна 

та П. І. Чайковського і створення на 

їхній базі туристичних маршрутів 

Тясминським каньйоном

 Сприяння промоції 

туристичного об’єкту на 

рівні області та держави.

 Ключовий ризик: низька 

платоспроможність 

потенційних 

відвідувачів об’єкту. 
 ……………………………………

………..



КООПЕРАТИВ “МОЛОЧНІ РІКИ”

Конкретна ціль

Збільшення доходів членів кооперативу 

«Молочні мрії» шляхом вдосконалення 

спільного управління та ефективного 

ведення бізнесу

Припущення

 Не планується закриття 

головного місцевого 

покупця (молокозаводу) 

 Немає екстремальних 

умов, що можуть впливати 

на поголів’я великої рогатої 

худоби

Ризики

 Криза кооперативного руху в країні

 Гальмування реформ в країні, зокрема 

щодо  децентралізації і передачі 

відповідних ресурсів на місця

 Подальше погіршення соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості



РИЗИКИ

1. Ризики – це вірогідність того, що події або чиясь

діяльність може негативно вплинути на досягнення цілей

проєкту

2. Ризики та припущення – це дві сторони однієї медалі:

одна сформульована негативно, а друга - позитивно.

Наприклад, ризик – ”збільшення податкового тиску на

дрібних підприємців", припущення – ”рівень податків

зберігається на існуючому рівні або знижується”



РИЗИКИ

1. Ризики – це вірогідність того, що події або чиясь

діяльність може негативно вплинути на досягнення цілей

проєкту

2. Ризики та припущення – це дві сторони однієї медалі:

одна сформульована негативно, а друга - позитивно.

Наприклад, ризик – ”збільшення податкового тиску на

дрібних підприємців", припущення – ”рівень податків

зберігається на існуючому рівні або знижується”



РИЗИКИ, “ТЯСМИНСЬКИЙ КАНЬЙОН”

Ризики Ймовірність
Стратегія мінімізації 

ризиків

Внутрішні

Сезонне пересихання русла річки 

або значне (1 метр і більше) 

падіння рівня води в басейні цієї 

річки на території облаштування 

туристичного об’єкту “Тясминський

каньйон”

«середній»

Ремонт та підтримання в 

нормальному 

функціональному стані 

дамби (біля Кам’янського

спиртзаводу)

Зовнішні
Низька платоспроможність 

відвідувачів туристичного об’єкту 
«середній»

Гнучка цінова політика, 

щодо туристичних та 

торгівельно-розважальних 

послуг на об’єкті та в місті 



РИЗИКИ, “МОЛОЧНІ РІКИ”

Ризики Ймовірність
Стратегія мінімізації 

ризиків

Внутрішні

Недостатня кількість сировини 

(молока) для закупленого 

обладнання по зберіганню молока

«середній»

Підтримка 

сільпгоспвиробників

молока – ваучерна 

підтримка фермерів

Зовнішні Залежність від молокозаводу «середній»

Планування створення 

власної переробки молока

Домовленості з іншим 

молокозаводом



Показники та 

джерела перевірки

(друга та третя 

колонки)



ПОКАЗНИКИ

1. Показники (індикатори) служать для вимірювання

прогресу у досягненні цілей проєкту, тому вони повинні

надавати інформацію про те, що має вимірюватися, аби

контролювати хід проєкту щодо якості, кількості і часу

2. Правильно сформульовані показники відповідають на

питання:

3. Хто? Що? Коли? Де? Скільки? Якої 

якості?



ПОКАЗНИКИ, ПРИКЛАД

Ціль: Розширення можливостей реалізації 

сільськогосподарської продукції фермерів регіону

Цільова група (хто): фермери

Якість (що): динаміка рівня продажів

Кількість (скільки): на Х %

Час (коли): до кінця 2021 року

Місце (де): в регіоні У

Показник: Збільшення продажів сільгосп продукції 

фермерами на X% до кінця 2021 року в регіоні У



ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ 1

1. Показники повинні бути достовірними, піддаватися

перевірці і бути об'єктивними, а не випадковими

2. Збір показників реалізації проєкту починається ще до

початку реалізації і триває протягом усього проєкту і після

його завершення. Для того, щоб знати коли і де збирати

показники, в матриці вказуються джерела перевірки

3. Джерела перевірки показують, де і в якій формі можна

знайти інформацію про хід реалізації проєкту. У колонці

"джерела перевірки" необхідно перерахувати конкретні

назви джерел, які будуть використовуватися, і де їх можна

знайти



ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ 2

1. Джерелами перевірки можуть служити адміністративні

записи, звіти, стандартна статистика, адаптована

статистика, опитування, спеціальні дослідження, тощо

2. Показники повинні бути вимірювані на основі

прийнятних витрат часу, грошей і зусиль

3. Перевагу слід віддавати таким джерелам, як:

 зовнішні джерела, поза контролем проєкту

 конкретні, що показують рівень або якість показника

 надійні і доступні, які легко перевірити

 безкоштовні або найбільш дешеві в отриманні



ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ 3

1. Показники загальних цілей пов'язані з наслідками реалізації проєкту

на рівні регіону або сектора економіки, тому джерелами перевірки для них

найчастіше служать зовнішні джерела, такі як статистичні дані, зовнішні

дослідження, тощо

2. Показники на рівні конкретних цілей пов'язані з ефектом від

реалізації проєкту для цільових груп, змінами в поведінці, знаннях і

навичках, тому джерелами служить як внутрішня документація проєкту,

так і зовнішні джерела, наприклад спеціальні дослідження, включені в

заплановані дії

3. Показники результатів повинні бути дуже конкретними, показувати

продукти і результативні наслідки проєкту, тому джерелами в основному

виступає внутрішня документація проєкту

4. Рекомендується мати від одного до трьох показників для кожного

результату, і мінімум один показник для кожної цілі



3. ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ 

ГРАФІЧНО

Логіка 

втручання

Показники Джерела 

перевірки 

Припущення/

ризики

Загальна 

ціль(і)

Цілі та 

результати 

проєкту

Механізм моніторингу та 

оцінки проєкту, частково –

сталість проєкту

Не заповнюється

Конкретна 

ціль(і)

Можливі ризики, 

пов'язані із 

впровадженням 

проєкту

Результати

Діяльність

Засоби Витрати

Детальний опис діяльності за проєктом



І ще трохи про 
саму заявку



ЗА ЩО ВАС ЗНЕНАВИДИТЬ ОЦІНЮВАЧ 1

Занадто довга заявка

Викривлення або невідповідність тексту 

стандартній формі заявки

Довга забюрократизована назва

Посилання на та переказ загальновідомих 

фактів або законодавчих актів замість 

реального аналізу ситуації

Стилістичні витребеньки: непотрібна 

наукообразність або пафосна 

"літературщина”



ЗА ЩО ВАС ЗНЕНАВИДИТЬ ОЦІНЮВАЧ 2

Постійні повтори одного й того ж тексту в 

різних частинах заявки (замість відповідей на 

питання)

Неспівпадіння масштабу контексту та 

аналізу і пропонованого проєкту - "космічні 

кораблі борознять океан, а в нашому 

сільському клубі треба поміняти унітаз”

Сopy-paste з вказівок для заявників

Шматки тексту з інших текстів



ЗА ЩО ОЦІНЮВАЧ ВАС ПОЛЮБИТЬ

За локалізовану "цифірь"

За логіку й структуру

За коротку влучну назву

За  стислий діловий 

стиль

За відповідність 

формату й питанням 

заявки

За класну ідею

За проєктне мислення



Питання



Дякую за увагу!

Григорій Перерва

експерт з управління проєктним циклом 

Програми U-LEAD по Східному ХАБу

Тел. 050-384-9381

E-mail: hrihoriy.pererva@gmail.com



ДЯКУЮ!


