
Підготовка успішного проекту
та його популяризація



Проект - це

комплекс заходів, 
спрямованих на вирішення певної проблеми

та досягнення певної мети 
протягом визначеного періоду часу

проблема, що 

потребує вирішення

вирішення проблеми

зміна ситуації на краще



Характеристики проекту

➢ є засобом досягнення змін

➢має початок та кінець

➢має чітку мету

➢ приводить до конкретних результатів

➢ відрізняється від інших проектів

➢ є відповідальна за виконання організація

➢ вимагає ресурсів (фінансів, людей, часу та ін.)

➢ передбачає використання різних знань та навиків



ІДЕЯ

Що корисно та цікаве для розвитку громади?

Що можна покращити та розвинути?

Сформулюйте проблему,

на вирішення якої спрямовано проект!

Аналіз проблеми:

Чию проблему 
потрібно 

вирішити?

У чому причини 
виникнення 
проблеми?

Чи є зв’язок між 
цими причинами?

Які наслідки цієї 
проблеми?



Дерево проблем

Причини

Головна 
проблема

Наслідки



Дерево цілей –
вирішення проблем

Задачі

Мета

Результат

Для визначення задач (цілей) –
критерії SMART:
Specific (Конкретні) 
Measurable (Вимірюванні) 
Achievable (Досяжні) 
Realistic (Реалістичні) 
Time bound (Прив’язані в часі)



Критерії якісного проекту

✓ проект має відповідати існуючим потребам та 
вирішувати суспільно значущі проблеми

✓ чітке розуміння мети проекту та очікуваних результатів 
його впровадження

✓ зрозумілість написаного та логічність викладу усіх 
складових проекту

✓ відповідність умовам та вимогам конкурсу

✓ дієвість шляхів вирішення проблеми



Опис проблеми

➢Охарактеризуйте ситуацію, що потребує змін

➢Окресліть тих, кого це стосується

➢Подайте кількісні показники

➢ Розкрийте причини, що лежать в основі 
проблеми

➢Опишіть наслідки не вирішення проблеми і на 
які групи населення це вплине

Пишіть зрозуміло і просто, але стисло!



Мета проекту

детально відпрацьоване, узгоджене, 
лаконічне формулювання бачення
майбутнього

коротке визначення того, який позитивний
результат буде отримано від реалізації
проекту



Рішення розв’язання проблеми,
його обґрунтування

Вказуйте проблему та пропонований вами шлях

її вирішення. 

Цільова аудиторія

• Загальна цільова аудиторія, 
її кількісні характеристики

• Кількість представників 
цільової аудиторії, 
яких буде охоплено проектом



План заходів 
з реалізації проекту

Заходи – не є метою проекту, а засобом досягнення мети.

За допомогою заходів відбувається вплив на причини виникнення 
проблеми, тим самим досягаючи результатів.

Заходи – це конкретні дії, які потрібно зробити для зміни ситуації на 
краще, це кроки для досягнення мети.



Бюджет проекту

Фінансове планування 

Кошторис - зведений розрахунок витрат на 
заходи, які необхідні для реалізації 
проекту. 

Сума даних витрат складає загальну 
вартість проекту

Ресурси, які можна залучити до вирішення 
проблеми (людські, фінансові,
матеріально-технічні та ін.)

Будівництво , реконструкція, ремонт – сайт 
Мінрегіонбуду , підрозділ «Ціноутворення»



Завдання інформування населення

Залучення ЗМІ 
та волонтерів

Досягнення 
пізнаваності

Залучення до 
спільної 
роботи

Інформування 
якнайбільшої 
кількості осіб

Привернення 
уваги до 

проблеми

Спонукання до 
дій



Канали комунікації

• ТВ

• радіо

• Друковані ЗМІ

• Інтернет-видання

• Зовнішня реклама

• Інтернет

www.youtube.com/watch?v=MXid5VQorqk

http://www.youtube.com/watch?v=MXid5VQorqk


Хочеш змін - долучайся!


