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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
Проект «Підтримка розвитку громади зсередини» є частиною ініціативи «Запуск Регіонів»
Українського інституту міжнародної політики щодо реформи децентралізації, розвитку регіонів та
наближення стандартів Європейського союзу для Україні в сфері регіонального розвитку,
місцевого самоврядування та підвищення прозорості та відповідальності місцевої влади. В
процесі роботи з представниками органів місцевого самоврядування та новоствореними
територіальними громадами була виявлена потреба підвищення кадрового потенціалу на
місцевому рівні та передачі іноземного досвіду з розвитку і спроможності громад, її стратегічного
планування та використання проектного менеджменту.
Проект «Підтримка розвитку громади зсередини» спрямований на підтримку органів місцевого
самоврядування, що орієнтовані на здійснення реформ та є спроможними розробляти та
реалізувати програми розвитку громади. Проект створює форум для передання знань та навичок
з організаційного розвитку та інституційної спроможності громад, інклюзивного способу
вироблення пріоритетів місцевої політики та їх пізнішу реалізацію у партнерстві місцевої влади та
громадських ініціатив та середовищ, застосування методів проектного менеджменту у роботі міст
районного та обласного значення та новостворених об’єднаних територіальних громад. Після
завершення тренінгові-навчального компоненту проекту буде визначено 18 місцевих ініціатив,
розроблених найбільш активними робочими групами за консультування експертів проекту, яким
буде надана подальша підтримка із реалізації.
Учасниками проекту стануть представники органів місцевого самоврядування та громадянського
суспільства міст обласного та районного значення у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій,
Донецькій та Луганській областях.
Завдання проекту :
1. Провести навчання з питань розвитку міста/громади та підвищення її спроможності та
підготувати фахівців з застосування проектного менеджменту у роботі міст /громад у визначених
цільових групах;
2. Підтримати найбільш успішні команди і партнерства у пошуку ресурсів для реалізації
розроблених проектів;
3. Стимулювати спільну роботу органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства
у визначенні пріоритетів розвитку, стратегуванні, втіленні визначених пріоритетів та моніторингу
результативності і ефективності впроваджених змін.
В рамках проекту буде проведено 7 триденних семінари протягом січня – квітня 2016 року, де
буде висвітлено наступні теми: особливості децентралізації та мові методи розвитку громади,
міжнародні та національні стандарти передової практики розвитку міста; планування діяльності
Департаменту управління проектами та залучення коштів; досвід країн ЄС у реформі з
децентралізації; стратегія розвитку міста, комунікації з громадянським суспільством для
подолання кризи місцевих ідей; взаємодія з Регіональним Фондом розвитку та міжнародними
фондами, банками та проектами технічної допомоги; проектний цикл (аналіз, написання,
бюджетний процес, обрання партнерів, фандрейзинг, управління проектом та наступні кроки).
Проект «Підтримка розвитку громади зсередини» здійснюється Українським інститутом
міжнародної політики у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України в рамках проекту Українська ініціатива зміцнення
громадської довіри (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
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2. Стратегії розвитку – кращі практики та їх практичне застосування. Європейський та
український досвід

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ*
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ:
Партнерство. Партнерство у процесі розробки планів є дуже важливим і необхідним для
сталості, особливо у середовищі, яке постійно змінюється. Відповідним чином, до часті у цьому
процесі запрошуються всі зацікавлені сторони – представники органів влади, громадських
організацій, асоціацій, бізнес-спільнот, підприємці, активні представники громади тощо. У
процесі розбудови стратегії має відбутись досягнення консенсусу між бізнесом, громадою та
владою щодо майбутніх очікувань громади.
Співпричетність та колективна участь. Важливо заохотити посадовців, громадськість, всіх
учасників та залучених сторін забезпечити «співпричетність» до процесу, розуміння позицій
влади, бізнесу та громади. Це сприяє розбудові партнерства та взаєморозуміння у громаді,
повної підтримки та залучення до програм та проектів. Всі учасники повинні відчувати свій вплив
на процес місцевого розвитку.
Єдність стратегії і тактики. Стратегія повинна бути трансформована у поточні плани - плани
дій та конкретні проекти. Стратегічний план є комбінацією бачення, довгострокових стратегічних
цілей та середньострокових оперативних цілей, заходів, програм та проектів, які треба
впроваджувати, щоб досягнути цілей стратегії.
Прозорість та загальнодоступність. Забезпечення прозорості процесів розроблення та
реалізації стратегії, висвітлення їх у ЗМІ, широке обговорення результатів, доступність та
можливість участі зацікавлених сторін.
Багатогранність. Стратегія розвитку територіальної громади має бути розроблена таким чином,
щоб, наскільки можливо, поєднувати економічні, соціальні та екологічні завдання. У тих
випадках, коли таке поєднання є ускладненим, необхідно досягати певних компромісів.
Пріоритетність. Включення до стратегії головних напрямків, реалізація яких дасть змогу
забезпечити гармонійний розвиток території.
Результативність. Спрямування всіх заходів, внесених до стратегії, на досягнення поставлених
цілей.
Об’єктивність. Вибір стратегічних цілей будується на діагностиці внутрішніх та зовнішніх умов
території, стратегічному аналізі життєдіяльності громади.
Компетентність. Забезпечення відповідності кола питань, на вирішення яких спрямована
стратегія, та компетенції органів управління територіальним розвитком.
Спадкоємність. Залучення до процесу розроблення представників усіх зацікавлених сторін задля
забезпечення спадковості в реалізації розробленої стратегії.
Альтернативність. Опрацювання альтернативних варіантів стратегії.
Ситуаційність. Виявлення, оцінка, врахування впливу внутрішніх чинників та зовнішнього
середовища, можливих варіантів розвитку залежно від їх комбінації.
Безперервність та гнучкість. Відбувається безперервний процес зворотного зв’язку між
етапами процесу стратегічного планування через моніторинг та коригування. Затверджений
стратегічний план піддається постійному моніторингу, аналізу та коригуванню
Парадокс двоїстості. З однієї сторони, стратегія є динамічним документом, що може і, навіть,
мусить коригуватися, але, з іншого боку, її треба притримуватись та виконувати. Не можна
змінювати у затвердженій стратегії пріоритетні напрямки розвитку, стратегічні цілі, але точно
будуть змінюватись оперативні цілі, завдання програми чи проекти.
Відповідність бюджету. Стратегія має бути повністю інтегрована до бюджетного процесу, що
забезпечить відповідність запланованих заходів ресурсам. Обмежений потенціал та часові рамки
також позначатимуться на ступені досяжності очікуваних результатів.
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Ієрархія стратегічних планів. Всі стратегічні плани, які стосуються різних сфер діяльності
(стратегія сталого розвитку, енергозбереження, залучення інвестицій, стратегія водопостачання
тощо), та відповідні їм плани дій повинні бути викладені у ієрархію пріоритетів і мати певний
рівень підпорядкування.
Цілісність та інтегрованість. Розробка стратегічного плану громади здійснюється із
врахуванням пріоритетів розвитку держави та регіону. Принцип визначає дотримання
регіональних та загальнодержавних інтересів, а також використання системного підходу до
побудови планів вищого чи нижчого рівня.
ЯКІ ВИГОДИ ВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ?
Стратегія:

підвищує спроможність громади пристосуватися до майбутніх подій;

допомагає втілити плани дій (цілі та завдання) місцевого розвитку громади;

сприяє ототожненню та гармонізації цілей членів громади, забезпечує ефект “синергії”;

зменшує ризики, допомагає обминути перешкоди на шляху розвитку;

сприяє виправленню помилок та упущень у процесі прийняття поточних рішень;

допомагає раціонально використовувати обмежені ресурси;

підвищує результативність контролю за планами дій;

виконує роль декларації намірів та подає «сигнал інвесторам»;

допомагає отримати конкурентні переваги за інвестиції, робочі місця, мешканців і гостей.
СКЛАДНОЩІ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ?

Стратегічне планування потребує сильного лідерства та бачення розвиткуі, а також
навичок командної роботи, комунікації та управління інформацією для розвитку

Стратегічне планування накладає обмеження на часові рамки, бюджет та спроможність

У процесі стратегічного планування складно консолідувати інтереси сторін.

Необхідності вибору економічних перспектив перед соціальними потребами

Складнощі пріоритезації цілей, завдань та проектів

Стратегічне планування передбачає наявність усвідомленого наміру запровадити зміни.

Вимагається цілковита відданість справі розвитку.
ОЗНАКИ УСПІШНОЇ СТРАТЕГІЇ:

розроблена на основі партнерства та широкої колективної участі громади;

залучає велику кількість зацікавлених сторін з усіх сфер життєдіяльності суспільства та має
високий рівень громадського консенсусу;

використовує потужний аналітичний інструментарій для дослідження;

забезпечена чітким механізмом координації у процесі підготовки стратегії;

розробляється з усвідомленням того, що якість однієї завершеної фази процесу стратегічного планування впливає на успішність наступної фази;

опирається на місцевий потенціал та місцеві фактори конкурентних переваг;

використовує місцеві активи (фізичний, людський, соціальний, інноваційний тощо);

орієнтована на зміни, особливо, в питаннях, які впливають на економічний розвиток;

трансформована у заходи, проекти чи програми, які мають (можуть мати) ресурсне
забезпечення для реалізації і які закріплені за відповідальними особами;

закладає систему постійного моніторингу за процесом виконання та коригування стратегії.
ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ УСПІХ ГРОМАДІ ЗАВДЯКИ СТРАТЕГІЇ?

Підійти відповідально до процесу розробки стратегічного плану.

Ретельно визначити кадри, які відповідатимуть як за процес розробки, так і за процес
реалізації та моніторингу.
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Демократично сформувати комітет стратегічного планування, залучаючи бізнес та активну
громадськість.
Створити умови для ефективної роботи учасників, використовувати капітал громади
Сформувати конкурентні переваги
Постійно обговорювати з громадою розробку стратегії та сам стратегічний план.
Керуватися у своїх діях “вектором”, визначеним у стратегічному плані.
Рішуче налаштуватися на реалізацію стратегіії і обов'язково моніторити процес виконання.
Інтегрувати стратегічний план в діяльність бізнесу, влади, громади. Робити все для того,
щоб стратегічний план став дороговказом у діяльності кожного відділу виконкому та житті
громади.
СХЕМА АЛГОРИТМУ ОРГАНЦІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
На етапі організації започаткування процесу розробки стратегічного плану закладається
фундамент всієї майбутньої роботи. Якщо процес від самого початку організовано
некваліфіковано, то створена стратегія не принесе результату, і навіть добре написаний
документ, може залишитися «гарною книжечкою», яка лежатиме на полиці фоліантом, який
даруватимуть різним делегаціям як модну ознаку «сучасного менеджменту» у місті. Насправді,
стратегія має бути своєрідним дороговказом, планом дій для усієї громади. Будь-яка
управлінська дія чи акт мають «звірятись» з стратегією на взаємну відповідність.
Для успішної підготовки та забезпечення виконання стратегічного плану необхідно почати справу,
щонайменше, із здійснення трьох умов:
 по-перше, зробити так, щоб план став результатом праці практично всієї громади, яка
буде зацікавлена в економічному розвитку в довгостроковій перспективі;
 по-друге, запросити кваліфікованого консультанта (або групу фахівців), який матиме
довіру від громади і вміло вестиме фахову частину роботи (він повинен знатись на
методології стратегії, розуміти питання місцевого розвитку, тенденції в Україні та світі,
мати навички модераторства та досвід такої роботи);
 по-третє, слід продемонструвати лідерський підхід - міський голова має показати
виборцям, що він насправді зацікавлений у плановому розвитку громади і у майбутньому
вона розвиватиметься відповідно до напрямків і орієнтирів, визначених стратегією.
З цією метою створюється Комітет стратегічного планування (КСП), який під керівництвом
місцевого лідера та за участю запрошеного консультанта поетапно працюватиме над розробкою
стратегії.
СТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ (КСП)
Комітет стратегічного планування може очолити (і модерувати його засідання) заступник міського
голови чи начальник департаменту економіки, однак, практика підтверджує, що процес буває
більш успішним, коли голова територіальної громади запрошує на роль керівника Комітету добре
відому в місті авторитетну особу, яка позитивно сприймається більшістю мешканців. Це
забезпечує позитивне сприйняття громадою результатів спільної роботи комітету, започаткування
правдивого партнерства, а також демонструє, що даний проект вмотивований не
короткостроковими, кон’юнктурними чи політично мотивованими задумами міської влади, а
бажанням системно розвивати місто за участю його мешканців.
Серед членів Комітету можуть бути: міський голова, заступники, депутати, представники районної
чи обласної адміністрації, менеджери підприємств, підприємці, банкіри, директори комунальних
служб, керівники відділів виконкому, навчальних закладів, торгівельної палати, місцеві ріелтори

6

та забудовники земельних ділянок, представники бізнес асоціацій, громадських організацій,
агентств економічного розвитку, центрів зайнятості, видавці газет, лідери громадських
організацій, які реально продемонстрували свій внесок у розвиток громади тощо. Цей перелік не
є повним, він подається як зразок, щоб показати, кого з ключових осіб необхідно залучати.
Участь вищих посадових осіб виконавчої влади та менеджерів провідних компаній є суттєво
важливою, оскільки існує прямий зв'язок між зростанням цих компаній та економічним ростом
громади.
Незважаючи на те, що майбутня стратегія представляє сукупність багатьох громадських і
приватних інтересів, міська влада бере на себе відповідальність за виконання більшості його
завдань (проектів). Фінансові ресурси, необхідні для виконання проектів, будуть розподілятися
міською владою. Тому, треба залучати до участі в Комітеті членів виборних органів, і, звичайно,
не забути тих, хто представляє у раді опозицію.
Спеціалісти виконкому міської ради є також важливими учасниками процесу. Хоча їхні
повноваження щодо прийняття рішень іноді обмежені їх функціональними обов’язками, вони
надаватимуть комітету необхідні технічні дані та інформацію, їхня участь сприятиме своєчасному
виконанню конкретних завдань майбутньої стратегії.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. Першочерговими функціями
Комітету є: складання та затвердження графіку роботи засідань Комітету, поширення інформації
про процес розробки стратегії, запрошення ЗМІ та інших потенційно зацікавлених осіб до участі у
роботі на різних стадіях процесу, інформаційна допомога консультанту (або групі консультантів),
визначення позицій впливових груп, розв’язання суперечок та конфліктів у такий спосіб, щоб
стратегічний план представляв консенсус та спільне бачення громади, ознайомлення мешканців
громади з процесом стратегічного планування, і, звичайно, безпосередня участь кожного з членів
на засіданнях комітету з обговорення стратегії на усіх етапах її розробки.
ОБОВ’ЯЗКИ ЗАЛУЧЕНОГО КОНСУЛЬТАНТА. Залучений до роботи консультант (група консультантів)
зобов’язаний: провести ознайомчий семінар для членів комітету з питань методології
стратегічного планування та послідовності роботи над стратегією, виконувати необхідні
дослідження та аналітичну роботу, надавати фахову консультацію комітету в процесі роботи,
виконувати необхідні дослідження та аналітичну роботу, супроводжувати весь процес
стратегічного планування та спрямовувати його методично в «правильне русло», допомагати
робити висновки та узагальнення, обґрунтовувати вибрані позиції чи сценарії, моделювати
результати тих чи інших пропозицій, об’єднувати та групувати напрацювання комітету чи робочих
груп, презентувати зведені результати роботи перед комітетом, допомагати знаходити консенсус
у комітеті.
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Рекомендований зміст 1-го засідання Комітету стратегічного планування:
 інформаційний семінар з питань ознайомлення членів Комітету з
методологією стратегічного планування та порядком розробки стратегії
(виконується запрошеними консультантами),
 представлення та узгодження графіка засідань Комітету на період
роботи над стратегією (графік бажано розробляти на весь період (5-6
місяців), всього повинно бути не менше 4 –х засідань),
 обговорення та узгодження всіх організаційних позицій щодо роботи над
процесом розробки стратегії (наприклад, визначення організації та
особи, яка буде проводити опитування, представлення та роздача анкет
тощо).
КРОК 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТЕРИТОРАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Перш ніж приступити до роботи над стратегією, необхідно провести детальне дослідження
середовища та зробити аналіз ситуації, фактично «рентгенівський знімок», місцевої економіки,
містобудівних характеристик і параметрів, соціального і екологічного стану. Такий аналіз, хоча і є
лише одним кроком із усього алгоритму, але за часом і важливістю займає більше половини
всього процесу розробки стратегії. Точна і детальна «діагностика» стану розвитку території дає
підстави для розробки реалістичної стратегії, виконання якої дозволяє говорити про високу
ймовірність змінити ситуацію на краще. Саме глибоке і реальне розуміння ситуації в громаді, її
причини, а також «тренди», за якими розвивається ситуація, є основою для початку розробки
стратегії.
Для виконання дослідження спочатку треба зосередити увагу на двох завданнях, які варто
виконувати практично одночасно і підготувати відповідно два документа..
1. Розробити ПРОФІЛЬ економічного стану розвитку територіальної одиниці (іноді його
називають соціально-економічний паспорт).
2. Дати оцінку місцевого ділового клімату шляхом аналізу опитування думки бізнесу, що
працює в території і підготувати документ -АНАЛІЗ ОПИТУВАННЯ
ПРОФІЛЬ, містить комплексну об’єктивну інформацію щодо місцевої економіки та конкурентної
позиції міста чи регіону (населення, освіта і житло; ринок праці і безробіття; структура
працевлаштування і рівні заробітків; структура місцевої економіки і головні роботодавці;
інфраструктура і соціальна сфера; довкілля). Дані документу та зроблені висновки слугуватимуть
відправним пунктом для членів комітету при обговоренні і досягненні консенсусу щодо
критичних питань та вибору напрямків розвитку, які стоять перед їхньою громадою. Часто,
кожний член комітету, який є жителем чи роботодавцем громади, має власну думку про
економічну ситуацію у своєму місті та бачення її перспектив. Тому, для досягнення згоди щодо
проблем, яким треба присвятити увагу в процесі стратегічного планування, індивідуальні
уподобання членів комітету слід коригувати та приводити до спільного розуміння через
обговорення результатів аналізу об’єктивних даних профілю (демографічних та економічних
тенденцій, характеристик інфраструктури, довкілля та іншої релевантної інформації).
АНАЛІЗ ОПИТУВАННЯ думки бізнесу, є результатом проведеного анкетування серед
роботодавців території, з метою оцінки місцевого ділового клімату. Завдяки опитуванню
безпосередніх «творців» економічного розвитку можна глибше зрозуміти сильні і слабкі сторони
середовища, в якому працює бізнес, його проблеми, потреби, можливості, плани та очікування.
Аналіз результатів опитування дає змогу краще пояснити величину та динаміку статистичних
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показників профілю і виявити потенціал розвитку території. Для виконання такого опитування
треба врахувати, що: 1) опитувальник має бути анонімним і містити, переважно, закриті питання,
2) вибірка роботодавців для опитування повинна бути репрезентативною (за охопленням
зайнятого населення) та диверсифікованою (за розмірами та сферами бізнесу), 3) опитування
повинна проводити незалежна організація (асоціація, спілка) або хтось із членів комітету
стратегічного планування.
Зміст та наповнення цих двох аналітичних документів має бути достатньо повним і професійним
для того, щоб комітет мав змогу використовувати їх у подальшій роботі - міг визначитися з
критичними питаннями та вибором пріоритетних напрямків розвитку. (Якщо члени комітету
хочуть більш класифіковано розкласти інформацію про місто, або у випадках, коли виникають
проблеми з консолідованим узгодженням найважливіших критичних питань (вибором двохтрьох пріоритетів розвитку) – рекомендується на засіданні комітету провести SWOT - аналіз
або аналіз А-В-С стосовно ситуації у громаді.)
КРОК 3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ПИТАНЬ ТА ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ
У процесі стратегічного планування термін «критичні питання», стосується пріоритетних
напрямків розвитку - дій (сфер), що стримують розвиток, і в яких треба сфокусувати зусилля на
вирішення питань, щоб досягти сталого економічного майбутнього. На основі розгляду
результатів дослідження середовища та проведення обговорень, комітет визначає критичні
питання, які будуть в центрі уваги процесу стратегічного планування. До тих пір, поки критичні
питання не визначені, комітет розглядає усі без виключення питання місцевої економіки,
соціального становища, стану екології.

Рекомендований зміст 2-го засідання Комітету стратегічного планування:
 представлення та обговорення даних Профілю громади,
 представлення та обговорення результатів Аналізу опитування бізнесу,
 проведення SWOT-аналізу стану розвитку громади або аналізу А-В-С, з
метою отримання додаткових інструментів для вибору критичних питань
(при потребі),
 обговорення критичних питань та визначення пріоритетних напрямків
розвитку (2 -3 напрямки),
 напрацювання формулювань бачення розвитку громади.
Кожна територіальна громада завжди має багато проблем, які вимагають вирішення. Деякі з них
є особливими та притаманними лише конкретній громаді, але частина, як правило, є
характерною для більшості міст регіону чи, навіть, більшості міст країни. Це слід враховувати. Ми
також маємо розуміти, що, з огляду на обмеженість ресурсів, неможливо одночасно вирішити всі
проблеми. Потрібно починати з найбільш гострих проблем, з тих, що найбільш негативно
впливають на громаду і гальмують її розвиток. Визначення критичних питань (пріоритетних
напрямків) надасть можливість зосередити увагу лише на проблемах, які є найважливіші, і,
одночасно, найсуттєвіші для формування нового тренду розвитку, тобто на розв’язання яких буде
спрямований власне стратегічний план.
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Наприклад, вирішення критичного питання «Збільшення обсягів залучення
прямих іноземних інвестицій» означає - відповідне збільшення кількості
робочих місць та доходів до місцевого бюджету, зменшення рівня безробіття,
соціальної напруги, злочинності, покращення інфраструктури і благоустрою у
певному мікрорайоні тощо.
На жаль, не існує найкращого способу визначення критичних питань – це процес прийняття
рішення шляхом селекції, через вибір альтернатив. Він потребує багато часу, перегляду великого
обсягу аналітичного матеріалу, та детального обговорення, яке треба заохочувати, щоб врахувати
інтереси різних груп громади, які представлені у комітеті. Разом з тим, досягнення консенсусу є
дуже важливим. І тут велику роль відіграє залучений консультант (група консультантів), який
модерує процес і допомагає розв'язати спірні питання завдяки отриманій інформації з
проведених досліджень та досвіду вирішення подібної проблеми у інших містах. Аналіз ПРОФІЛЮ
громади, результатів опитування бізнесу та проведеного SWOT - аналізу (чи аналізу А-В-С) будуть хорошими помічниками для вибору пріоритетних напрямків чи критичних питань стратегії
розвитку.
!!! Важливо. Кількість критичних питань має бути обмеженою. Чим вужчим є фокус
«головного удару», тим легше формувати і потім виконувати завдання стратегічного плану.
«Розпилення» організаційних, людських, фінансових та природних ресурсів ніколи не призводило
до успіху чи позитивного результату. Практичний досвід засвідчує, що варто зосередити
увалу на двох чи, максимум, трьох критичних питаннях (пріоритетних напрямках).
!!! Важливо Треба уникати вибору таких критичних питань, які виходять за межі компетенції
територіальної одиниці, для якої розробляється стратегія. Критичні питання мають,
переважно, перебувати «у зоні впливу громади (об’єднаної територіальної громади)», тобто
повноважень та юрисдикції її ради і виконавчих органів і піддаватися розв’язанню із
застосуванням тих людських, організаційних і фінансових ресурсів, до яких місцева влада та
територіальна громада мають доступ і які може використовувати чи заохочувати до
розвитку.

Приклади можливих пріоритетних напрямків розвитку:
залучення інвестицій в територію, розвиток малого і середнього бізнесу,
розбудова інфраструктури для розвитку бізнесу, підвищення інноваційного
потенціалу місцевої економіки, зростання конкурентоспроможності громади,
розвиток туризму, покращення комунальної інфраструктури, покращення
благоустрою міста, розвиток інформаційних технологій та електронного
врядування, налагодження міжмуніципального співробітництва, удосконалення
системи муніципального управління тощо.
КРОК 4. ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ
Стратегічне бачення («візія») – це спільне, погоджене на основі консенсусу, бачення того, як
громада має виглядати в майбутньому. Стратегічне бачення описується коротким чітким текстом
(не більше ніж на чверть сторінки), з визначенням того, якими будуть очікування громади в
результаті реалізації стратегії. Воно дає відчуття мети для службовців, персоналу та обраних
посадовців, громадськості та місцевих організацій. Бачення мотивує та скеровує діяльність.
Стратегічне бачення має більш далекі горизонти, ніж сама стратегія і демонструє уявлення
громади (чи кількох громад) про стан розвитку території на 15 – 20 років вперед. Воно є вступом
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до Стратегічного плану економічного розвитку і пояснює вихідну позицію, з якої члени КСП
розпочинають створення плану.
Про розробку бачення написано багато книжок, але єдиної загальноприйнятої методики
розробки стратегічного бачення не існує. Очевидно одне - «стратегічні обговорення» є основою
формування бачення. Один із можливих підходів створення бачення - розпочати з формулювання
одного повного речення за кожним із пріоритетних напрямків чи стратегічних цілей. Таке речення
далі перетворюється на стратегічну ціль для цього критичного питання і слугує вказівкою для
розробки плану дій. Під час стратегічного обговорення ідей оцінюються різні точки зору,
висловлюються та розглядаються різні інтереси, вивчаються та узгоджуються різні пріоритети.
Звичайно, спільне бачення не буде відразу сформовано за круглим столом, але круглий стіл буде
місцем досягнення остаточної згоди. Досягненню такої згоди передуватимуть тривалі дискусії між
керівниками ОМС та персоналом, депутатами, громадськими організаціями та громадою.

Наприклад, якщо критичним питанням визначено «розвиток бізнесу», то
елементом бачення може бути фраза «….створити середовище, яке дозволить
місту (регіону) забезпечити швидке зростання бізнесу та збільшити можливості
працевлаштування…..».
Наприклад, якщо критичним питанням визначено «якість життя», то елемент
бачення може звучати наступним чином «…забезпечити комфортні умови праці,
відпочинку та проживання для мешканців території…»
Для створення бачення часто використовують метод «мозкового штурму» серед членів комітету,
також можна скористатись рейтингуванням експертних пропозицій, де кожен член комітету стає
«експертом» і пропонує свій варіант бачення. Потім, шляхом консенсусу, з ряду напрацьованих
речень «викристалізовується» найбільш прийнятний варіант редакції бачення. Стратегічне
бачення, зазвичай, не містять протиріч і є більш загальним, ніж конкретним. Але воно повинно
бути особливим для кожного міста чи регіону (бути притаманним тільки йому) і, разом з тим,
повинно враховувати рух розвитку в напрямку реалізації критичних питань.
Стратегічне бачення - це перший відчутний результат роботи комітету стратегічного планування,
воно мусить бути оприлюднене у місцевій газеті та розміщене на сайті, щоб сповістити громадян
про прогрес процесу планування та його спрямованість.

Рекомендований зміст 3-го засідання Комітету стратегічного планування:
 удосконалення формулювання бачення розвитку громади,
 виконання SWOT-аналізу для кожного пріоритетного напрямку стратегії
(критичного питання),
 напрацювання можливих варіантів стратегічних та оперативних цілей.
КРОК 5. SWOT - аналіз КРИТИЧНИХ ПИТАНЬ
Якщо на етапі загального дослідження стану громади без виконання SWOT-аналізу можна якось
обійтись, то на етапі аналізу проблем кожного з критичних питань SWOT-аналіз є необхідним. На
цьому етапі SWOT-аналіз допомагає оцінити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози
стосовно критичних питань, що є хорошим інструментом для формування плану дій та побудови
«дерева цілей».
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Аналізуючи вплив зовнішніх чинників, треба відділяти місцеві проблеми від загальнодержавних
чи глобальних. Такі проблеми, як високі процентні ставки, система оподаткування чи труднощі з
отриманням кредитів на розширення бізнесу, - це загальнодержавні проблеми, тобто зовнішні
чинники.
Також дуже важливо зосередити увагу на тих загроза та можливостях зовнішнього оточення, які
мають відношення до критичних питань (пріоритетних напрямків). Багато зовнішніх чинників
лишатимуться поза межами місцевого контролю. Тим не менше, їхній вплив на місцеву
економіку є важливим для планування. Серед чинників, які варто розглядати: економічні сили,
що діють на міжнародному, державному і регіональному рівнях, регуляторні та законодавчі
зміни, соціально-політичні, демографічні та технологічні зміни.

Приклади впливу деяких зовнішніх чинників:
 на інвестування в будівництво житла, інфраструктуру та технопарки
впливатиме наявність капіталу та його вартість,
 глобалізація економіки впливає на розміщення і природу інвестицій та на
потребу в конкретних кваліфікаціях та вміннях, які вимагаються від робочої
сили,
 коливання народжуваності впливає на потреби шкільного будівництва, старіння
населення та призводить до зміни попиту на послуги закладів охорони здоров’я,
 робототехніка, стільникові технології, Інтернет та швидкісні інформаційні
канали, змінюють структуру та спосіб ведення бізнесу,
 автоматизація призводить до зменшення потреби у некваліфікованих та низько
кваліфікованих працівниках.
Іноді зовнішній вплив може бути можливістю і загрозою одночасно.

Приклади неоднозначного впливу зовнішніх чинників
 Девальвація національної валюти. Ця зовнішня обставина корисна для
компаній, діяльність яких орієнтована на експорт. В цьому випадку
продукція компаній стає більш конкурентоспроможною на іноземних
ринках. З іншого боку, компанії-імпортери стикнуться з проблемою
підвищення цін на закупівлі, тобто відчуватимуть загрозу.
 Будівництво нових супермаркетів. Ця обставина є можливістю для
зниження цін на товари, зручнішого здійснення закупівель для населення,
нові робочі місця та інвестиції. З іншого боку, власники маленьких
крамниць опиняються під загрозою появи на ринку потужних конкурентів.
Роль аналізу внутрішніх чинників є вирішальною у стратегічному плануванні, оскільки виконання
планів дій має призвести до підсилення сильних сторін та виправлення слабких сторін у
територіальній одиниці. Саме на виправлення слабких сторін повинні бути направлені оперативні
цілі та проектні завдання стратегічного плану.
Приклад питань для обговорення сильних та слабких сторін пріоритетного напрямку
«розвиток бізнесу»: чи відповідають регуляторні процедури потребам бізнес-сектору, чи має
місто програму підтримки розвитку бізнесу, чи представлені бізнесмени у виконавчих органах
міста, чи працює у місті фонд підтримки підприємництва, чи має місто програми навчання
для бізнесу тощо ?
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Приклад питань для обговорення сильних та слабких сторін пріоритетного напрямку
«залучення інвестицій»: чи має місто вільні території та будівлі, придатні для інвестора, чи
такі території мають належну інфраструктуру, чи має громада промислові зони, чи
забезпечує місто супровід для інвестора, чи підготовлено містом інвестиційний паспорт
громади тощо ?
Приклад питань для обговорення сильних та слабких сторін пріоритетного напрямку
«інфраструктура»: який у місті стан і яка потужність систем водоочищення та обробки
каналізаційних стоків, в якому стані перебувають дороги, чи виробничі потужності місцевих
комунальних підприємств достатні для задоволення потреб великих компаній тощо?
Аналіз внутрішніх факторів має подвійне призначення: визначити здатність громади
територіальної одиниці реагувати на зовнішні події та визначити перелік внутрішніх сил і
слабостей, з якими громада буде мати справу під час впровадження заходів.
Сильні та слабкі сторони громади заслуговують на особливу увагу, тому що вони є основою для
формування конкурентної позиції громади та створення плану дій - стратегування (побудови
«дерева цілей»).
КРОК 6. ПОБУДОВА ПЛАНУ ДІЙ
Після виконання описаних п’яти кроків остаточно і повністю мають бути сформовані умови для
побудови плану дій («дерева цілей»). Проведені дослідження та напрацьований матеріал
допомагають для кожного із визначених пріоритетних напрямків сформувати стратегічні цілі та
оперативні, розробити проектні завдання.
Сформулюємо зміст кожного з трьох термінів, тому що неточне їх розуміння призводить до
плутанини. Стратегічні цілі - це формулювання того, що треба досягти по кожному критичному
питанні. Вони випливають із стратегічного бачення та критичних питань і утворюють рамки, в яких
прийматимуться рішення щодо конкретних оперативних цілей та завдань. Набір усіх стратегічних
цілей плану дій має відповідати конкретному критичному питанню. Оперативні цілі - це окремі
проекти чи програми, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей. Вони визначають
стратегічні цілі кількісно та мають терміни виконання. Проектні завдання - конкретні заходи, які
необхідно здійснити для досягнення стратегічних і оперативних цілей. Для виконання завдань
призначаються конкретні відповідальні особи та визначаються терміни виконання.
!!! Важливо. Кожне із критичних питань (пріоритетних напрямків), зазвичай, має три або
чотири стратегічні цілі. Кожна із стратегічних цілей має більше, ніж одну оперативну ціль та
більше, ніж одне завдання.

Рекомендований зміст 4-го засідання Комітету стратегічного планування:
 побудова плану дій («дерева цілей) та узгодження стратегічних і
оперативних цілей,
 напрацювання завдань та проектів для підготовки проектних листків
Для того, щоб знайти рішення для кожного з критичних питань (визначити стратегічні та
оперативні цілі), комітет стратегічного планування має розділитися на робочі групи, кожна з яких
спеціалізується на одному із пріоритетних напрямків (критичному питанні). Кожен член комітету
має увійти до однієї з робочих груп і залучити додатково спеціалістів. Особу, яка має досвід та
зацікавленість у специфічному критичному питанні, треба призначити головою робочої групи.
Збільшення чисельності робочої групи дає певні переваги: розширюється база інформації та
знань, долучаються нові ресурси, які можуть бути корисними для виконання плану, збільшується
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ступінь довіри до процесу стратегічного планування. Всі члени групи повинні бути ознайомлені з
профілем територіальної одиниці, результатами опитування думки бізнесу, сформульованим
баченням, критичними питаннями та SWOT-аналізом.
Стратегічні цілі мають бути реалістичними та досяжними, специфічними, чіткими і стислими.
Кожна стратегічна ціль повинна також визначати пріоритетний напрямок.
Наприклад,
формулювання стратегічної цілі «диверсифікувати місцеву економіку» - не дуже підходить для
подальшої роботи. Проте цілі «перетворити місто на привабливе місце розташування
постачальників автомобільних вузлів» та «збільшення робочих місць в офісах» є конкретними
та вказують напрямок для визначення відповідних цілей.
Стратегічні цілі мають бути придатними до перетворення на оперативні цілі та проекти. Якщо це
не відбудеться, буде важко вимірювати прогрес їх досягнення. Оперативна ціль - це ядро планів
дій. Деякі з оперативних цілей можуть бути короткостроковими, інші – довгостроковими. Проте,
всі вони мають вкладатися в часові рамки від одного до трьох років і бути розтягнутими
(виходячи із часових пріоритетів) на весь період дії стратегії. Людські, фінансові та інституційні
ресурси мають бути наявними, доступними чи, принаймні, такими, що піддаються визначенню.
Деякі з них можна знайти в самій громаді, виконати роботу в межах поточних витрат бюджету,
інші можна отримати від органів державної влади вищого рівня, приватного сектору, створення
державно-приватних партнерств, від міжнародних донорів, міжнародної технічної допомоги чи в
результаті комбінації різних складових.
Наприклад, якщо мова йде про стратегічну ціль
«перетворити місто на привабливе місце розташування постачальників автомобільних
вузлів», то однією з оперативних цілей для її реалізації може бути: «відділ економічного
розвитку спільно з торгово-промисловою палатою розробляє та впроваджує програму
цільового маркетингу, направлену на приваблення найбільших виробників автомобільних
вузлів». Іншою оперативною ціллю може бути «професійно технічні заклади мають
розробити програму та відкрити спеціальність з комплексного навчання у сфері виробництва
автомобільних вузлів».
Оперативні цілі варто розташовувати в порядку пріоритетності. Щоб визначити ступінь
реалістичності виконання кожної оперативної цілі, треба проаналізувати кожну з них за
параметрами: вартість, потреба у персоналі, наявність структур, які відповідатимуть за
виконання, терміни виконання, вплив отриманих результатів, правові чинники. Це допоможе
вилучити зі списку оперативні цілі, виконати які є неможливо протягом стратегічного періоду. Для
кожної оперативної цілі розробляються проектні завдання, їх має бути стільки, скільки необхідно
виконати дій для досягнення результату. Саме на цій стадії важливого значення набирають
практичні питання.
КРОК 7. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
Стратегічний план – це документ, яким має керуватися громада (громади) міста для власного
розвитку. Типовий стратегічний план повинен базуватися на документах всіх попередніх етапів і
має включати: хронологію процесу розробки стратегії, бачення, результати SWOT – аналізу,
стратегічні та оперативні цілі і завдання кожного, тобто плани дій, визначені пріоритети, план
реалізації стратегії та моніторингу, а також додатки (профіль територіальної одиниці, аналіз
опитування думки бізнесу, також можуть бути результати опитування влади, громади, проектні
завдання на реалізацію кожної оперативної цілі, список членів комітету стратегічного
планування).
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Рекомендований зміст 5-го засідання Комітету стратегічного планування:
 представлення повної версії стратегічного плану;
 підготовка рекомендацій щодо затвердження стратегічного плану Радою;
 підготовка рекомендацій щодо створення моніторингового комітету
Перед затвердженням стратегічного плану його треба оприлюднити – опублікувати в місцевій
пресі та презентувати на громадських слуханнях, які скликаються за ініціативи комітету та влади
для обговорення плану. Стратегічний план має бути затверджений Радою і влада має взяти на
себе зобов’язання його виконувати.
КРОК 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
Ключовою позицією реалізації стратегії є організація процесу. Організації та структури, які
приймали участь у розробці плану дій, тепер його реалізовуватимуть, а влада візьме на себе
відповідальність за координацію та підтримку. Для цього проекти і заходи плану мають бути чітко
розподілені між виконавцями та відповідальними, а наголос зроблений на тому, яким чином
ефективно розподілити обмежені ресурси. Якщо стратегічне планування відбувалося згідно з
вищенаведеними рекомендаціями, то до початку реалізації має вже існувати консенсус щодо
стратегії, а також сформоване ефективне партнерство бізнесу, влади та лідерів громади, включно
із зобов’язаннями щодо виконання завдань стратегічного плану. Процес підготовки стратегії за
участю громади допомагає визначити лідерів, які можуть взяти на себе відповідальність за
виконання тих чи інших завдань.
КРОК 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ТА КОРИГУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
Виконання стратегічного плану потребує постійного моніторингу. Ефективна система моніторингу
має складатися з постійного відстеження досягнутих результатів та їхнього порівняння з
запланованими завданнями. Функцію моніторингу має взяти на себе новостворений
моніторинговий комітет з управління виконанням плану. До складу комітету мають ввійти до
десятка осіб, які приймали активну участь у розробці стратегії. У складі цього комітету мають бути
представлені як офіційні посадовці, так і приватні особи. У процесі моніторингу треба
відслідковувати наступне: прогрес у реалізації кожного проектного завдання, фактичні витрати
часу і фінансових ресурсів, зміни у відповідних структурах та організаціях, які можуть вплинути на
спроможність виконувати доручені заходи, зміни у зовнішньому середовищі, які можуть
викликати необхідність змін у плані, оцінку результатів після реалізації оперативних та
стратегічних цілей.
Існують два питання, які треба ставити в процесі моніторингу:
 Чи сприяє реалізація тієї чи іншої оперативної цілі досягненню стратегічних цілей та
вирішенню критичного питання?
 Чи зберігається актуальність (на кожен момент часу) оперативних цілей та проектних
завдань затвердженої стратегії?
Дуже часто важко буває виміряти, наскільки успішним була реалізація того чи іншого завдання.
Не завжди можна оцінити, чи виконання певного завдання впливає на кінцевий очікуваний
результат. Тому доцільно розробити індикатори, за якими буде вимірюватися успішність
виконання кожного завдання. Індикатори виконання проектних завдань мають бути узгоджені з
індикаторами всіх цілей вищого порядку (стратегічними та оперативними цілями, критичними
питаннями та баченням).
Робота моніторингового комітету має бути безперервним процесом аналізу, перегляду і
коригування оперативних цілей та проектних завдань стратегії.
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!!! Важливо. Бачення та критичні питання корегуванню не підлягають, стратегічні цілі
можна змінювати у виключно необхідних ситуаціях, оперативні цілі та, особливо, проектні
завдання доводиться міняти часто, у зв’язку з елементарними змінами у середовищі задля
виконання стратегічних цілей.
У випадку, коли виникають радикальні зміни у середовищі, наприклад, припинило працювати
велике підприємство, втрачено важливу інфраструктуру або в території з’явився новий великий
роботодавець, моніторинговий комітет управління реалізацією може знову скликати комітет
стратегічного планування для коригування стратегічних цілей.
Реалізація стратегічного плану розвитку може тривати п’ять – сім років. Система моніторингу має
бути побудована таким чином, щоб комітет управління реалізацією мав змогу проводити аналіз
змін та вчасно звітувати про це міській чи регіональній владі.
Послідовність процесу розробки стратегічного плану є своєрідним «рецептом успіху».
Звичайно, формальне дотримання всіх рекомендацій ще нічого не гарантує громаді, але
створює необхідні умови підготовки такого стратегічного плану, який має шанс стати
ефективним інструментом розвитку територіальної громади та досягнення певної мети.
Отже, для того, щоб стратегічний план став дієвим інструментом змін в розвитку території, він
повинен, по-перше, якісно пройти процедуру його підготовки згідно етапів та визначеного
алгоритму, по-друге, бути інтегрованим в діяльність всіх організаційних структур влади,
громадських організацій та місцевого бізнесу; по-третє, повинен опиратись на: 1) ґрунтовний
аналіз дослідження стану розвитку територіальної одиниці та аналіз наявного потенціалу
розвитку громади, 2) чітку систему організації процесу розробки стратегії та налагоджений
алгоритм дій об’єднання зусиль учасників розвитку в територіальній одиниці, 3) всі наявні в
громаді види капіталу (ресурси) для формування конкурентних переваг і планування креативних
рішень, які можуть забезпечити успіх у місцевому розвитку.
*Планування розвитку територіальних громад. АМУ. Навчальний посібник для посадовців
місцевого самоврядування / Г.Васильченко, І.Парасюк/Асоціація міст України – К, ТОВ
ПІДПРИЄМСТВО Ві ЕН ЕЙ, 2015. -256с.
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3. Методологія SWOT - аналізу ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
SWOT - аналіз - це зручний спосіб упорядкування, систематизації та розчленування факторів та
явищ, які діють усередині громади та ззовні і які характеризують її стан та перспективу змін.
Техніка виконання SWOT – аналізу полягає у групуванні інформації за критеріями: сильні сторони
та слабкі, можливості та загрози (Strengths – сильні сторони,
Weaknesses – слабкі сторони,
Opportunities – можливості, Threats – загрози).
Сильні сторони – це ресурси, активи чи фактори, що є у громаді і надають їй конкурентні
переваги – вони можуть бути використані для розвитку і роблять цю територію привабливим
місцем для проживання та бізнесу. (Формулюючи перелік сильних сторін треба вибирати ті
фактори, які використовуються чи можуть бути використані для розвитку громади – створення
робочих місць, розвитку бізнесу, залучення інвестицій, підвищення якості життя тощо)
Слабкі сторони – це фактори чи явища, які створюють перешкоди чи обмеження на шляху до
розвитку. Вони можуть стосуватись традицій, фінансів, регуляторної політики, фізичних ресурсів,
інтелектуальних ресурсів тощо.
Можливості – це виграшні ситуації чи умови, які створюються в зовнішньому середовищі,
полегшують розвиток конкурентних переваг і можуть сприяти розвитку громади.
Загрози – це несприятливі тенденції змін у зовнішньому середовищі, які приводять до зниження
конкурентоспроможності і можуть негативно вплинути на розвиток громади.
Провести групування допоможуть поставлені запитання до кожного з елементів SWOT
Сильні сторони (переваги)
• Які переваги має громада у порівнянні з іншими?
• Які позиції у громаді є сильними - в стратегії/ економіці/ послугах/ секторі тощо?
• Що ми робимо (або можемо зробити) краще за інших?
• Що є добрим, з позиції мешканців, для життя у своїй громаді?
• Що є добрим, з позиції бізнесу, для праці у своїй громаді?
Слабкі сторони (недоліки)
• Де ми слабкі і що робимо погано?
• У чому ми гірші за інших?
• Чим найбільше незадоволена громада?
• Що найбільше гальмує розвиток у громаді?
• Що найбільше потребує покращення?
• Що не працює в економіці/ політиці/ послугах/ секторі?
Можливості
• Які зовнішні зміни можуть покращити ситуацію?
• Що може змінити ситуацію у громаді на краще?
• Які зміни у технологіях та на ринках в країні чи на міжнародному рівні можуть бути
використані громадою для зростання?
• Які тенденції будуть корисними для громади?
• Які позитивні зміни передбачаються у регіоні?
Загрози
• Якими є перешкоди для розвитку громади (якості життя/ розвитку бізнесу/ надання
послуг тощо)?
• Як міжнародні тенденції можуть зашкодити розвитку?
• Як зміна політичного курсу країни вплине на громаду?
• Що може зашкодити розвитку громади ?
• Які зміни в регіоні можуть мати негативний вплив на громаду?
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!!! Важливо. При використанні SWOT- аналізу часто виникають труднощі з віднесенням
факторів та явищ до однієї з чотирьох категорій, так як розуміння суті цих категорій
трактується неоднозначно. Наскільки легко інтуїтивно зрозуміти різницю між бажаними
факторами (сильні сторони і переваги) і небажаними факторами (слабкі сторони і
перешкоди), настільки закономірно виникають непорозуміння під час верифікації: чим переваги
відрізняються від можливостей, чим слабкі сторони від загроз. Найчастіше прийнято
вважати, що сильні і слабкі сторони є внутрішніми чинниками, переваги та загрози зовнішніми. Іноді, користувачі SWOT - аналізу відносять до сильних і слабких сторін прикмети
сьогоднішньої ситуації, а можливості та загрози - до майбутніх подій, які передбачаються.
Інші користувачі - сильні і слабкі сторони використовують як фактори, що залежать від нас
(ті, на які ми маємо вплив), можливості та загрози - як об’єктивні фактори, на які ми не
маємо безпосереднього впливу.
Рекомендується, з метою ефективного використання SWOT – аналізу для територіальної громади,
її планів чи стратегії вважати:



СИЛЬНІ та СЛАБКІ сторони громади – це внутрішні чинники, які вже існують у громаді і які
можуть змінюватись як завдяки певним діям у територіальній громаді, так і під впливом
зміни чинників зовнішнього середовища;
МОЖЛИВОСТІ та ЗАГРОЗИ для громади – це зовнішні чинники, які вже існують за межами
громади або можуть незабаром виникнути і на які кожна окрема громада впливати
практично не може (наприклад, макроекономічна ситуація у світі чи державна бюджетноподаткова політика в Україні), але які можуть впливати на розвиток громади.

Правильно виконаний SWOT - аналіз повинен показати, яким чином краще застосувати власні
ресурси та фактори, щоб зменшити внутрішні слабкості, оптимально використовуючи зовнішні
можливості та усуваючи зовнішні загрози. Він є ефективним способом для узагальнення
взаємозв’язків між навколишніми впливами та вибору стратегічних пріоритетів.
Базові принципи ефективного SWOT - аналізу у громаді: залучення громади та її участь,
партнерство та співпраця, репрезентативність та об'єктивність даних.
Для проведення ефективного SWOT - аналізу доцільно користуватись методом «мозкового
штурму». Процес виконання SWOT - аналізу вимагає формування команди та участі людей,
завданням яких є знайти відповіді на питання щодо сильних і слабких сторін, можливостей і
загроз. Важливо, що вибір факторів SWOT-аналізу повинен здійснюватись на основі консенсусу.
Структура групи, відповідальної за підготовку SWOT-аналізу, мусить відображати структуру
місцевого середовища – головних гравців та активістів громади. Необхідно брати до уваги різні
місцеві погляди та інтереси (депутати, науковці, бізнесмени, молодь тощо) з метою забезпечення
повного представництва. Звичайно, SWOT-аналіз, за сутністю своєю, є суб'єктивним, і кожна
людина може запропонувати різні висновки, базуючись на власних думках і розумінні ситуації.
Саме тому вимога щодо мінімізації суб'єктивних впливів на остаточні результати є ключовою
вимогою для здійснення ефективного SWOT - аналізу.
При плануванняі розвитку тер громад SWOT- аналіз може використовуватись для:
 експрес аналізу стану територіальної громади;
 узагальнення результатів всіх виконаних раніше видів аналізу, порівняльної
характеристики та позиціювання територіальної громади серед інших громад;
 виявлення критичних проблем та факторів конкурентних переваг;
 пошуку шляхів розвитку громади та розробки стратегії;
 розробки планів та програм;
 ініціювання та подальшого моніторингу процесів змін у діяльності громад.
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*Іноді SWOT - аналіз використовується для мозкового штурму ідей на початку аналізу, а тому
він не завжди виконує роль інструменту узагальнення результатів. Використання аналізу в
такий спосіб може бути надто суб’єктивним, особливо у випадках, коли це єдиний спосіб
дослідження ситуації і коли оцінка подається випадковими людьми. В таких випадках,
результати SWOT - аналізу повинні бути уточнені та додатково вивчені при подальшому
дослідженні.
*SWOT - аналіз відноситься до категорії стратегічного аналізу. Розмежування стратегічного
аналізу від стратегічного вибору часом є штучним і досить чутливим.
*Помилково вважати SWOT- аналіз абстрактним чи теоретичним процесом. Такий аналіз
передбачає серйозне критичне осмислення існуючих даних і фактів і, звичайно, потребує
фахового досвіду експертів, які виконують цю роботу. Насамперед, в центрі уваги має
перебувати об’єктивна фіксація досягнутого стану, потім - критичне осмислення
можливостей та загроз у майбутньому. Передусім, увагу слід приділяти актуальним
тенденціям, які відбуваються у зовнішньому середовищі і вплив яких може бути
найвагомішим.
*SWOT- аналіз виконується як для оцінки стану розвитку територіальної громади, так для
оцінки окремих секторів економіки чи сфер діяльності (розвиток малого бізнесу, залучення
інвестицій чи стан екології).
*SWOT-аналіз добре доповнює профіль громади та результати аналізу опитування. Він
допомагає надати деякі корисні відомості, які допоможуть зробити план таким, щоб громада
виграла від визначених сильних сторін та мінімізувала вплив або усунула слабкі сторони;
скористалась можливостями та уникала або зменшувала загрози.
Для відображення результатів SWOT аналізу зазвичай користуються таблицею

Внутрішні
чинники

Зовнішні
чинники

ТАБЛИЦЯ SWOT- аналізу
Сильні сторони (переваги)
1
2
3
…
Можливості
1
2
3
…

Слабкі сторони (недоліки)
1
2
3
…
Загрози
1
2
3
…

Приклад фрагменту SWOT- аналізу громади
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Сильні сторони
позитивна демографічна динаміка
наявність іноземних інвесторів
наявність наукових кадрів та наукових
розробок
наявність конкурентоспроможних галузей
туристичний та рекреаційний потенціал
національні, релігійні та культурні традиції,
автентичні промисли
високий рівень самоорганізації населення
високий рівень розвитку малого та
середнього бізнесу

















Можливості
покращення бізнес клімату та залучення
зовнішніх інвестицій в економіку
розвиток відновлювальних та
альтернативних джерел енергії
пожвавлення експортно-імпортних відносин
з ЄС, поява нових ринків збуту продукції
розвиток інфраструктури, насамперед
дорожньої та житлово-комунального
господарства
децентралізація влади, поява стимулів для
місцевого розвитку та зростання бюджетної
самостійності громад








Слабкі сторони
низька диверсифікація
промисловості
технологічна відсталість
промисловості
низька капіталізація об‘єктів
інтелектуальної власності
недостатній розвиток дорожньої, та
інженерної інфраструктури
висока трудова міграція населення
відтік інтелектуальних ресурсів
низький рівень екологічної
свідомості
незадовільний стан поводження з
відходами Загрози
зростання трудової міграції і втрата
трудових ресурсів
послаблення експортно-імпортних
відносин з країнами Митного Союзу
нестача природного газу через
надмірну залежність від імпорту
зменшення внутрішнього
товарообороту та закриття бізнесів
через низьку купівельну
спроможність населення
зростання цін на енергетичні ресурси

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ
Роль внутрішніх чинників є вирішальною у плануванні розвитку громад, оскільки досягнення
поставлених цілей та виконання планів дій має призвести до підсилення сильних сторін та
виправлення слабких сторін громади. Для полегшення роботи із вибором внутрішніх чинників
варто скористатись їх класифікацією
КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ
Типові внутрішні чинники
Сильні
сторони
Природно-ресурсний потенціал
Економіка
Науково-технічний потенціал
Демографія
Людський потенціал
Екологія та стан природного середовища
Інвестиційна привабливість та інвестиційна діяльність
Інституційна інфраструктура
Інженерна інфраструктура
Соціальна інфраструктура
Соціальний капітал (підприємницький дух, традиції, співпраця та
довіра)
Туристичний потенціал
Рівень природно-техногенної безпеки
Бюджетна забезпеченість

Слабкі
сторони
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Мережа та дієвість громадських організацій
Відкритість влади та співпраця з громадськими організаціями та
бізнесом
Дослідження зовнішніх чинників – можливостей та загроз, які впливають на розвиток громади чи
визначені стратегічні цілі – справа не проста. Зовнішні чинники є багатогранними,
взаємозалежними, стосуються макросередовища, що формується на різних рівнях (регіон, країна,
світ). Для систематизації цього розмаїття зовнішніх чинників зручно використовувати метод PEST аналізу чи аналізу PESTLE.
ВИКОРИСТАННЯ PEST - аналізу ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
Аналіз PESTLE має за мету визначення, структурування та узагальнення впливу зовнішнього
середовища на розвиток громади. . (Акронім PESTLE : Рolitical – політичний вплив Еconomic –
економічний вплив
Social – соціально-культурний вплив Technological – технологічний вплив
Legal – правовий вплив Environmental – вплив на навколишнє середовище). Особливо важливим
є те, що PESTLE використовується для того, щоб зрозуміти майбутній вплив зовнішніх чинників, які
можуть бути іншими від впливів у минулому
Контрольний список переліку можливих зовнішніх впливів:
Політичні впливи: світові та національні тенденції зміни політики та настроїв, геополітична
ситуація, міжнародні зв’язки, зміна уряду та очікування виборів, зміна політичних еліт, реформи,
адміністративно-територіальна система, державне управління
Економічні впливи: дані про економічне зростання, тенденції ВНП, структура, рівень безробіття,
вартість ресурсів, вартість робочої сили, зміни у доходах публічного та приватного секторів,
відсоткові ставки, інфляція, безробіття, прибутковість сфер, глобалізація економіки,
макроекономічна ситуація, просторово-економічний потенціал, економічні цикли
Соціокультурні впливи: інформація про рівень освіти різних груп населення, демографічні зміни,
інтенсивність міграції, розподіл доходів, поведінка споживачів, соціальна мобільність, зміни у
способі життя, ставлення до роботи та відпочинку, захист прав споживачів.
Технологічні впливи: нові відкриття та застарілість технологій, рівень технологічного укладу,
інвестицій в науку та розвиток, розвиток інформаційних технологій, динаміка приватного і
державного (бюджетного) інвестування у наукові дослідження.
Правові: міжнародні /європейські угоди/ законодавство, трудове законодавство, законодавство
про конкуренцію, податкове та бюджетне законодавство, законодавство у сфері навколишнього
середовища, законодавство про здоров’я та безпеку, місцеве самоврядування / місцеві органи
влади.
Екологічний вплив: екологічні стандарти та норми, витрати на енергію, споживання енергії,
використання альтернативних джерел енергії, викиди в атмосферу, обсяги перевезень, утилізація
відходів, захист довкілля.
Подані чинники впливів, можуть мати обмежену цінність, якщо вони розглядаються лише як
перелік впливів. Тому важливим є розуміння їх наслідків. У процесі PESTLE- аналізу звернути увагу
треба на чинники, які призводять до зміни та можуть виступати силами, що справляють вплив на
структуру промисловості, сектору або ринку в громаді. Сумарна дія певних факторів може бути
важливішою, ніж вплив окремих. Хорошим прикладом будуть слугувати чинники, які ведуть до
інтеграційних процесів та глобалізації секторів економіки або ринків.
ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ PESTLE - аналізу ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
З. чинники

Можливості
 Орієнтована на експорт державна

Загрози
 Часті вибори до державних і
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Правові та
політичні





Економічні





Соціальнокультурні

Технологічні



політика підвищить можливості для
бізнесу.
Вступ до ЄС та НАТО – наближення до
ринків збуту, можливості до співпраці.
Адміністративно-територіальна реформа
– можливість розширення повноваження
з питань розпорядження міськими
землями.
Поліпшення умов оподаткування МСП
покращить їх економічне становище.
Диверсифікація джерел
енергопостачання обмежить зростання
цін на енергоносії.
Зменшення процентних ставок
банківських позик сприятиме розвитку
підприємств.
Податок на нерухомість забезпечить
стабільний прибуток місцевого бюджету.
Підвищення доходів в Україні приведе
до розвитку культурно відпочинкового
бізнесу.
Повернення українців з-за кордону
збільшить кількість кваліфікованих
технічних працівників.

 Стрімке зростання інноваційних
підприємств за рахунок державної
підтримки розвитку ІТ галузей.
 Революція у сфері телекомунікації
допоможе місцевим компаніям вийти на
закордонні ринки.
 Зростання супутніх галузей для існуючих
промислових підприємств.

місцевих органів влади
спричинюють нестабільність.
 Недостатність утвердження
місцевого самоврядування може
бути гальмом для місцевого
розвитку.

 Різке коливання валютного курсу
створює непевність на ринку.
 Встановлення світових цін на
енергоносії підвищить
собівартість продукції.
 Скорочення робочих місць через
упровадження нових технологій
та збільшення зарплатні
загострить соціальні проблеми.
 Збільшення частки літнього
населення - вищі податки на
соціальне забезпечення та
охорону здоров’я.
 Відтік молодих освічених людей з
міста/країни – зменшення
кадрового та людського
потенціалу.
 Прискорення технологічних змін
обмежує можливості
працевлаштування для
некваліфікованих робітників.
 Збільшення ймовірності
домінування транснаціональних
компаній на місцевому ринку
України.

Після того, як на основі аналізу можливостей та загроз вдалося встановити найважливіші зовнішні
тенденції, наступним кроком має стати їх оцінка з точки зору можливих наслідків для існуючої
ситуації та вибору необхідних цілей розвитку громади. Вплив деяких факторів може виявитися
доволі вагомим, інші ж можуть взагалі не мати жодного значення. Йдеться про відсіювання
чинників, які не впливатимуть на громаду і відбір тих чинників, які, вірогідно, матимуть вплив на
суб’єкт планування. Останні необхідно систематизувати за: напрямком впливу (позитивний чи
негативний); силою впливу; ознакою значимості для досягнення бажаних змін. Завдяки PESTLE аналізу з’являється можливість на ранніх етапах простежити тенденції майбутніх змін у
геополітиці, економіці, технологіях, фундаментальних цінностях та стереотипах суспільства і, тим
самим, вчасно відреагувати.
Кілька порад для ефективного SWOT-аналізу:
 слід бути реалістами щодо оцінки сильних і слабких сторін;
 необхідно докласти зусиль для того, щоб чітко розрізняти поточну ситуацію, можливий та
бажаний стан в майбутньому;
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необхідність бути конкретними у формулюваннях, уникаючи багатослів'я;
варто використовувати порівняння щодо конкурентоспроможності громади

В ідеалі, SWOT-аналіз проводиться в кілька етапів:
1. Витяг і класифікація результатів аналізу ситуації, викладеної у ПРОФІЛІ, на чотири сегменти
(сильні і слабкі сторони, можливості і загрози)
2. Витяг і класифікація результатів аналізу опитування думки на чотири сегменти (сильні і слабкі
сторони, можливості і загрози)
3. Збір оцінок, зроблених зацікавленими сторонами щодо сильних і слабких сторін, можливостей
і загроз (думки зацікавлених сторін щодо сильних і слабких сторін, можливостей і загроз можуть
бути важливими не тільки з огляду на отримання додаткових даних, актуальних для SWOT, але й
для зміцнення відчуття відповідальності за розвиток громади).
4. Узагальнення зібраних даних та проведення відкритого засідання для завершення SWOT аналізу, відбору найважливіших чинників впливу та їх пріоритезація (модераторами засідання
мають бути експерти з місцевого розвитку).
5.Підготовка простої SWOT - матриці, яка матиме подальше використання для прийняття
наступних рішень.
*Планування розвитку територіальних громад. АМУ. Навчальний посібник для посадовців
місцевого самоврядування / Г.Васильченко, І.Парасюк/Асоціація міст України – К, ТОВ
ПІДПРИЄМСТВО Ві ЕН ЕЙ, 2015. -256с.
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4. Проектний менеджмент для органів місцевого самоврядування як універсальній спосіб
адміністрування (Написання проектів)
Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціальноекономічних, організаційно-господарських та інших заходів, пов'язаних з ресурсами, виконавцями
та термінами, відповідно оформлених і спрямованих на зміну об'єкта управління, що забезпечує
ефективність розв'язання основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період.
Кінцевими цілями проектів є створення та освоєння нової техніки, технології та матеріалів, що
сприяє розвитку громади, міста, регіону, країни.
Проект – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення
бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.
Фази життєвого циклу проекту:
Поняття життєвого циклу проекту важливе для дослідження й аналізу проблем фінансування
пов'язаних з ним робіт і прийняття відповідних управлінських рішень під час його реалізації.
Реалізація проекту потребує певної сукупності заходів, пов'язаних з оцінкою можливості реалізації
проекту, його техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО), розробкою технічного й робочого
проекту, контрактною діяльністю, плануванням ресурсів і безпосередньо роботою над проектом,
закупівлею матеріалів і устаткування, матеріалізацією проекту і здаванням об’єктів у експлуатацію
(або презентацією діяльності). Цей перелік видів діяльності за проектом показує, які вони
різнорідні.
1. Ініціація проекту
Це стартова фаза існування проекту, під час якої відбувається перевірка відповідності пріоритетів
організації/ громади пріоритетам організації, яка фінансує проект, вивчення ринку (конкуренція і
схожі ідеї), проведення фокус-груп, визначення та опитування зацікавлених учасників
(стейкхолдерів), вивчення соціологічних опитувань та аналітики на відповідну тему, фінансова
оцінка, перегляд результатів попередніх проектів та ініціатив.
Важливо, щоб ідея проекту відповідала загальній стратегії організації / громади / міста
(Стратегічного плану розвитку).
Можна відзначити наступні основні критерії прийнятності ідеї проекту:
 техніко-технологічна здійсненність;
 довгострокова життєздатність;
 комерційна, бюджетна, економічна ефективність;
 екологічна захищеність;
 реалістичність термінів виконання;
 організаційно-правова забезпеченість проекту;
 прийнятність проекту в соціальному аспекті для його користувачів;
 гарантія політичної стабільності.
Потенційних виконавців обирають за такими критеріями:
 технічні й функціональні якості пропонованих перед-проектних розробок;
 вартісні показники;
 реальні технічні й інженерні можливості;
 надійність як партнера виходячи з попередньо здійснених проектів;
 фінансове становище.
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2. Планування проекту
Проектна пропозиція – інструмент втілення ідеї проекту.
Існує загальна структура проектної пропозиції:
- Актуальність проблеми
- Опис організації (досвід)
- Ціль (ЩО? Чого має досягти проект?)
- Завдання (ЯК? Яким чином буде досягатись ціль проекту? Тактичні кроки)
- Цільові групи
- Діяльність проекту
- Індикатори (якісні та кількісні)
- Очікувані результати (короткострокові/довгострокові)
- Follow-up проекту (подальшій розвиток)

Основними ознаками проекту є:
 зміна, яку принесе досягнення мети щодо проблеми проекту;
 обмеженість у часі;
 обмеженість ресурсів;
 неповторність.
- Актуальність проблеми
Потрібно детально обґрунтувати проблему, вирішенню якої допомагає здійснення проекту.
Project relevance (доречність) - чому тут і зараз?
Пріоритетні потреби
Project demand (Затребуваність) - відповідність пропонованих проектом рішень потребам цільової
групи.
- Опис організації
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Потрібно вказати візію, мету, завдання організації, вид діяльності, попередній досвід у реалізації
проектів, кількість працівників та експертів.
- Цільові групи
Цільова група (бенефіціарії) - група осіб, на задоволення потреб яких спрямовано проект.
Сутність визначення об’єкта проекту (вибору бенефіціаріїв) полягає в тому, щоб обрати саме ту
цільову групу (або кілька груп), які найбільше потерпають від тієї проблеми, на розв’язання якої
переважно спрямований проект.
Питання: кого і як проблема зачіпає? Яким чином проблема впливає на всю громаду? На
окремі соціальні групи в рамках громади?
- Діяльність проекту
Опис заходів що здійснюєтся в рамках проекту.
- Індикатори (якісні та кількісні)
- Очікувані результати (короткострокові/довгострокові)
- Follow-up проекту (подальшій розвиток, проектна діяльність)
3. Реализація проекту
Після прийняття рішення про початок проекту складають план робіт/заходів/діяльності, тобто
структурно визначену послідовність етапів, які виконують до досягнення вже визначеного
комплексу цілей (хто й що має робити і в які терміни). На основі плану робіт складають докладний
календарний графік робіт, що дає змогу точніше оцінити вартість проекту.
Для того щоб управляти проектом, доцільно його структурувати. Структура проекту - це
організація зв'язків і відносин між його елементами. За допомогою структури визначають, що
необхідно розробити чи зробити; вона пов'язує роботи між собою та з кінцевою метою проекту. У
процесі структурування виокремлюють компоненти продукції проекту, етапи його життєвого циклу
та елементи організаційної структури.
До основних завдань структурування проекту належать такі:
•
поділ проекту на блоки, що підлягають управлінню;
•
розподіл відповідальності за елементами проекту і визначення зв'язку робіт зі структурою
організації (ресурсами);
•
точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів);
•
створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за
витратами;
•
встановлення зв'язку між роботами, пов'язаними з проектом і системою ведення
бухгалтерських рахунків;
•
перехід від загальних, не завжди конкретно виражених цілей до конкретних, які виконують
підрозділи організації;
•
окреслення комплексів робіт (підрядів).
Мистецтво поділу проекту на складові полягає в умінні поєднувати три різні структури - процес,
продукт і організація – в єдину структуру проекту.
Необхідно чітко окреслити характер, мету і зміст проекту, а також усі його кінцеві продукти з їх
точними характеристиками. Доцільно здійснити ієрархію цілей, що показує повний ланцюг кінцевих
результатів або засобів їх досягнення. При цьому необхідно обміркувати потрібний рівень
деталізації планів і оцінити кількість рівнів у структурі проекту.
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5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ ТА РИЗИКИ
Індикатори ( внутрішнє оцінювання результатів проекту)
Індикатори – це кількісні та якісні дані, що забезпечують прості та надійні засоби для
вимірювання досягнення та відображення змін, пов’язаних з проектною діяльністю.
Кількісні (статистичні) індикатори позначаються такими формулюваннями, як число, частота,
відсоток, частка тощо. Кількісними індикаторами можна описати, наприклад, таке: частоту
зустрічей та чисельність учасників, коефіцієнт зростання економіки, показники клімату,
врожайність, рівень цін тощо.
Якісні індикатори (судження, оцінка, сприйняття та відношення) – дані, що не мають кількісного
виразу й можуть позначатися такими формулюваннями: наявність, відповідність, якість, ступінь,
рівень, задоволеність, обізнаність тощо. Залежно від потреб програми якісними індикаторами
можна описати, наприклад, ставлення до того чи іншого факту зацікавлених сторін і споживачів,
рівень їхнього задоволення, здатність до прийняття рішення та самооцінки, зміна поведінки
тощо.
Як правило, зміну поведінки виміряти легше, ніж зміну емоційного стану, оскільки першу можна
спостерігати. Тож, якщо очікуваним результатом є збільшення довіри людей до влади, можна
вказати, як часто люди звертаються до влади, яким чином і з якими питаннями.
На практиці бажано витримувати баланс між кількісними та якісними індикаторами. Важливо,
щоб зацікавлені сторони проекту спільно визначили індикатори ще на етапі панування.
Іноді визначити якісні дані можна за рахунок використання кількісних індикаторів, які, коли їх
скласти, можуть дати загальну якісну картину.
Прямі та непрямі індикатори. Прямий індикатор точніший, повніший та більш готовий для
безпосереднього застосування. Непрямі індикатори використовують замість прямих або як
доповнення до них. Їх застосовують у випадках, коли досягнення (чи недосягнення) результатів
(тобто змін в об'єкті спостереження):
• може бути зафіксоване і виміряне лише опосередковано;
• вартість безпосереднього вимірювання невиправдано висока;
• може бути виміряне лише після суттєвого в часі періоду.
Проміжні та підсумкові індикатори. Проміжні індикатори встановлюють для визначення
результату в певні періоди чи етапи реалізації проекту. Тому вони фактично слугують
контрольними відмітками для досягнення очікуваних кінцевих результатів. Індикатори кінцевих
результатів проектів за своєю суттю є підсумковими.
Критерії відбору індикаторів. При відборі індикаторів застосовують низку критеріїв, а саме:
• відповідність — чи дає індикатор змогу виміряти прогрес щодо виконання окремих етапів і
досягнення результатів програми;
• чутливість — якщо відбуватимуться зміни, чи буде індикатор чутливим до них;
• доступність - чи буде інформація доступною для збору та чи буде легко збирати її;
• надійність - чи будуть дані надійними та сумірними протягом тривалого часу;
• простота - чи складно буде вирахувати величину індикатора;
• об'єктивність - чи зможуть всі, хто ознайомиться з даними, дійти однакового висновку;
• ощадливість - чи будуть оправдані витрати на отримання інформації;
• представництво - чи даватиме індикатор змогу оцінити представництво вікових груп, статі
бенефіціарів тощо.
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При формулюванні індикаторів необхідно пам’ятати, що вони мають відповідати критеріям
SMART, тобто бути Specific (специфічний), Measurable (той, що можна виміряти), Available
(доступний), Relevant (релевантний або реалістичний) та Time-bound (пов'язаний з часом).
Завдання/цілі
проекту, Очікувані
запланована діяльність
результати
Завдання/ціль проекту……
1. Діяльність….

Індикатори

Джерела
перевірки

2. Діяльність…
Ризики (стратегія їх попередження)
Ризики проекту — ступінь небезпечності для успішної реалізації проекту. Поняттям ризику
характеризується невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення під час реалізації проекту
складних ситуацій та наслідків.
Причиною виникнення ризиків є невизначеності, які існують у кожному проекті.
Види ризиків.
Внутрішній ризик пов'язаний із внутрішнім життям організації. Він обумовлений недостатньою
якістю підготовки персоналу, неоптимальною структурою організації, помилками в забезпеченні
технічними засобами, збоями в системі інформування, тощо.
Зовнішній ризик залежить від соціально-економічних та політичних процесів у країні, природних
факторів (стихійні лиха), тощо.
Ідентифікація та аналіз ризиків.
Ідентифікація ризиків визначає, які ризики здатні вплинути на проект, і описує характеристики
цих ризиків. Ідентифікацію ризиків необхідно проводити регулярно протягом реалізації проекту.
До ідентифікації ризиків треба залучати якомога більше учасників: менеджерів проекту,
замовників, користувачів, незалежних експертів.
Аналіз ризиків може проводиться у наступних основних сферах: фінансові ризики; ризики
учасників проекту; маркетингові ризики; технологічні ризики; політичні ризики; юридичні ризики;
екологічні ризики; специфічні ризики; обставини нездоланної сили чи форс-мажор.
Керування ризиками - це процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішень, що включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків ризикових
подій, які можуть статися.
Процес запобігання ризикам включає:
• Планування керування ризиками - планування діяльності по керуванню ризиками
проекту, включаючи набір методів, засобів і організації керування ризиками.
• Ідентифікація факторів ризику - визначення ризиків, здатних вплинути на проект, і
документування їхніх характеристик.
• Оцінка ризиків - якісний і кількісний аналіз ризиків з метою визначення їхнього впливу на
проект.
• Планування реагування на ризики - розробка заходів, що забезпечують мінімізацію
імовірності й ослаблення негативних наслідків ризикових подій при загальному
підвищенні імовірності успішного завершення проекту.
• Моніторинг і контроль ризику - моніторинг ризикових подій, які можуть статися,
визначення нових ризиків, виконання плану керування ризиками проекту й оцінка
ефективності дій для мінімізації ризиків.
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Результати (довгострокові та короткострокові).
Взаємозв’язок основних термінів проектної діяльності
Ціль

Завдання

Діяльність

Продукт

Результат

Вплив

У порівнянні з продуктом проекту значно важче продемонструвати досягнення результатів.
Зазвичай для цього на етапі розробки проекту визначаються індикатори, які дозволять виміряти
прогрес щодо досягнення результатів. За визначеними індикаторами збирається інформація, а
після завершення проектної діяльності ( або в інший визначений момент) здійснюється перевірка
того, чи змінилося значення цих індикаторів.
Результати (Outcomes) проекту – це очікувані або досягнуті короткострокові та довгострокові
результати.
Короткострокові результати отримуються відразу після закінчення проектної діяльності.
Довгострокові результати – це довгостроковий ефект від проектної діяльності.

Використана література.
• Моніторинг та оцінка. Творчий центр ТЦК, 2012
• Менеджмент проекту. Творчий центр ТЦК, 2005
• Показники, що застосовуються для моніторингу результативності виконання проектів.
Посібник для керівників проектів . Відділ оцінки операцій Світового Банку, 2009
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6. Можливості залучення коштів для органів місцевого самоврядування: Державний
Фонд Регіонального Розвитку, міжнародні проекти, позики та технічна допомога
Державний фонд регіонального розвитку – це спеціальна інституція національного рівня, створена
для фінансування довгострокових міжрегіональних і регіональних програм та проектів на основі
консолідації фінансових потоків, у тому числі міжнародної технічної допомоги, грантів тощо.
В Україні інноваційний потенціал Державний фонд регіонального розвитку вперше почав
впроваджуватися з 2012 року для фінансової підтримки найважливіших сфер і напрямків місцевого
та регіонального розвитку. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування
інвестиційних проектів і проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації.
Пріоритетними завданнями діяльності Фонду в Україні є: зміцнення позицій внутрішнього ринку
України за рахунок зближення показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі
вирівнювання регіональних диспропорцій та досягнення стабільного соціально-економічного
зростання на регіональному рівні, підтримка регіональної конкурентоспроможності та
міжрегіонального співробітництва та інші напрямки, спрямовані на розвиток.
Стратегічними цілями державної регіональної політики до 2020 року є:
1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів: забезпечення розвитку
інфраструктури міст; поліпшення транспортної доступності в межах регіону; розвиток
сільської місцевості; розвиток інтелектуального капіталу; підвищення рівня інноваційного та
інвестиційної спроможності регіонів; розвиток підприємницького середовища та конкуренції на
регіональних товарних ринках; раціональне використання природно-ресурсного потенціалу,
збереження культурної спадщини; диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення
рівня енергоефективності та ін.
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: відновлення
безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської області; захист
національних інтересів; стимулювання «точок зростання» та підтримка економічно менш
розвинутих і депресивних територій; створення умов для продуктивної праці населення;
підвищення стандартів життя в сільській місцевості; модернізація системи освіти; створення
умов для формування здорового населення; соціокультурний розвиток; надання якісних послуг
транспортного зв’язку; надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом;
створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та територіальними громадами та ін.
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку: децентралізація
влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;
удосконалення
системи
стратегічного
планування
регіонального
розвитку
на
загальнодержавному та регіональному рівні та ін.
Нормативно-правове забезпечення ДФРР:
1. Стаття 24-1 «Державний фонд регіонального розвитку» Бюджетного кодексу України»;
2. Закон України від 05 лютого 2015 року № 156- VIII «Про засади державної регіональної
політики»;
3. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання
державного фонду регіонального розвитку»;
5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального
розвитку" (№80,
від
24
квітня
2015
року);
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Nakaz 80.docx
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6. Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma invest programy proektu.docx
7. Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку,
що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma tehnichnoho zavdannia.docx
8. Перелік документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам
законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися
за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального
розвитку
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/perelik na minregion.docx
9. Форма з оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma dlia otsinyuvannia.docx
10. Методичні рекомендації щодо заповнення Форми інвестиційної програми, проекту
регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного
фонду
регіонального
розвитку
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/project application
guidelines.doc
Статтею 24-1 Кодексу визначено, що ДФРР створюється у складі загального фонду державного
бюджету як бюджетний фонд.
На 2016 рік у державному бюджеті передбачено обсяг ДФФР у сумі 3000,0 млн грн.
Як отримати гроші з ДФРР?
Інвестиційні програми та проекти повинні відповідати одній з таких умов:
1) відповідність пріоритетам, визначеним у:
а) Державній стратегії регіонального розвитку;
б) стратегії розвитку регіонів;
в) планам заходів з їх реалізації.
2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних
громад;
3) підтримка добровільного об’єднання територіальних громад.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і
проектів є їх відповідність вищевказаним умовам та наступним критеріям:
 для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, наявність затвердженої в установленому законодавством порядку
проектної документації;
 календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
 співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
 спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються
кошти державного регіонального розвитку, забезпечувати подальше
власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
обласні адміністрації утворюють відповідні регіональні комісії. Регіональна комісія визначає
технічні завдання стратегії та оголошує конкурс проектів на кожне з них.
Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають комісії інвестиційні
програми і проекти за встановленою формою та пакет необхідних документів. Через он-лайн
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платформу ДФРР заявники звертаються до регіонального адміністратора сайту
http://dfrr.minregion.gov.ua отримують логін/пароль та вносять інформацію про проект.
Регіональна комісія приймає рішення про переможців, а обласна державна адміністрація подає
перелік відібраних проектів у Мінрегіон до 1 травня року, що передує плановому.
Мінрегіон України, на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і
проектів на конкурсних засадах з дотриманням таких критеріїв розподілу між областями:
- 80 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному
регіоні;
- 20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів
відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу
(для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).
За результатами проведення оцінки інвестиційних програм і проектів Мінрегіон подає до
1 серпня року, що передує плановому, Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції
щодо розподілу ДФРР з переліком інвестиційних програм і проектів.
Розподіл коштів ДФРР за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними
програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримісячний строк із дня
набрання чинності законом про Державний бюджет України.
Для здійснення прозорого відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що
можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР, Мінрегіоном розроблена Оn-line платформа
ДФРР (http://dfrr.minregion.gov.ua/), де розміщено: нормативно-правову базу, перелік
інвестиційних програм і проектів в розрізі регіонів з визначенням їх статусу та описом.
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Проекти та програми за підтримки Європейського Союзу та міжнародних організацій щодо
регіонального розвитку в Україні

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН) є глобальною
мережею ООН в галузі розвитку. ПРООН тісно співпрацює з усіма верствами
суспільства та допомагає країнам розбудовувати спроможність протистояти
кризам, розвивати та підтримувати економічне зростання, спрямоване на
покращення життя кожної людини.
Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку,
спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій
ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.
ПРООН досягає своїх цілей є у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН,
установами з розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами. Ми допомагаємо
знайти українські рішення для всесвітніх та національних викликів у сфері розвитку за рахунок
проведення низки ініціатив, заснованих на досвіді та порівняльних перевагах ПРООН.
Проект
Фаза – I
03.09.2007 – 05.06.2011
Фаза – II «Місцевий Розвиток, Орієнтований на Громаду», Фаза-ІI (МРГ-ІI)
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/human_development/projec
t_sample111.html
06.06.2011 - 30.06.2015
25 регіонів України, 264 районів і 1108 місцевих рад
Фаза III “Місцевий розвіток орієнтований на громаду 3” почалася в 2015 році
Цілі Проекту
 Розбудова спроможностей місцевих громад та представників влади у впровадженні
місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, запровадженні місцевого планування за
участі громад, наданні громадських послуг, відновленні базової соціальної та комунальної
інфраструктур, а також розвитку малого фермерського бізнесу
 Заохочування енергетичного планування та ефективного використання енергії, використання
інноваційних технологій та проведення кампаній з підвищення обізнаності у сфері
енергоефективності
 Поширення кращих практик та знань щодо мобілізації громад та управління за участі громад
через національний ресурсний центр та сприяння розвитку політики щодо місцевого
самоврядування, поступу децентралізації та регіонального розвитку
 Включення методології підходу до місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, до
навчальних планів та програм вищих навчальних закладів
Очікувані результати:
 Місцеві громади та органи влади покращать здібності до місцевого планування за участі
громад, спільного прийняття рішень та запровадження сталих місцевих ініціатив
 Члени громад, організації громад (ОГ), асоціації співвласників багатоповерхових будинків
(ОСББ) та виборні/державні посадовці отримують знання та навички по впровадженню
методології, орієнтованої на громаду для досягнення сталого місцевого розвитку
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В результаті покращення основних комунальних послуг та запровадження діяльності,
скерованої на підвищення доходу, мешканці сіл та малих міст отримують кращі умови життя
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють економічну діяльність, яка
сприяє створенню нових робочих місць для мешканців домогосподарств у сільській
місцевості
Проведено кампанії з підвищення обізнаності громадськості у сфері енергоефективності
Запроваджено інноваційні практики та інструменти муніципального управління з метою
надання кращих громадських послуг та залучення до участі мешканців громад
Набуття досвіду у мобілізації громад та управління за участі громад, збір та розповсюдження
їх через національний ресурсний центр, та включення їх до навчальних програм вищих
навчальних закладів

Більше про проект та умови участі можна дізнатись на офіційної сторінкі проекту
http://www.cba.org.ua/ua

Програма
Європейського
Союзу
«Підтримка
регіонального розвитку в Україні» (ППРРУ)
січень 2013 – липень 2016 року

політики

Більше про програму та умови участі можна дізнатись на офіційної
сторінкі http://surdp.eu/
Метою проекту є сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни.
Реалізація проекту надасть можливість підвищити потенціал українських органів державної влади
та інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження ефективної політики регіонального
розвитку.
Основним Бенефіціаром проекту є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.
Іншими бенефіціарами Проекту є:
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
 Кабінет Міністрів України;
 Міністерство фінансів України;
 Адміністрація Президента України;
 Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ);
 Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (НІСД);
 Українська асоціація районних та обласних влад, Асоціація міст України;
 Обласні та місцеві органи влади.
Очікувані результати:
1. Розроблена Урядом державна політика регіонального розвитку, в т.ч., необхідні для її
здійснення та фінансування законодавчі та адміністративні інструменти;
2. Розроблено та ухвалено оновлену Державну стратегію регіонального розвитку до 2020 р.
та План заходів для впровадження цієї стратегії;
3. Впроваджено проекти регіонального розвитку;
4. Вдосконалено систему підвищення потенціалу, створено та запущено мережу фахівцівпрактиків з питань регіонального розвитку.
Завдання проекту включають:
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Удосконалення статистичної бази та показників оцінки регіонального економічного
розвитку
Актуалізація та реалізація добре скоординованих державної та регіональних стратегій
розвитку
Розробка програм подолання депресивності територій, відповідно до статті 11 Закону
України «Про стимулювання регіонального розвитку»
Аналіз усіх регіональних стратегій розвитку та механізмів їх реалізації в Україні
Підтримка національних та регіональних влад у розробці планів реалізації стратегій
регіонального розвитку
Ідентифікація та реалізація проектів регіонального розвитку

Проекти фінансового та технічного співробітництва Уряду
Федеративної Республікі Німеччина
Провідним відомством, відповідальним у Німеччині за
двосторонню співпрацю задля економічного розвитку, є
Федеральне міністерство економічного співробітництва та
розвитку.
Пріоритетними напрямами цієї співпраці є:
- децентралізація та зміцнення структур громадянського суспільства,
- енергетика й енергоефективність
- сприяння сталій економічній політиці (зокрема, стосовно малого та середнього
підприємництва).
Співпраця поза пріоритетними напрямами передбачає, зокрема, підтримку в подоланні кризової
ситуації у Східній Україні (у рамках спеціальної ініціативи) та продовження поточних проектів за
такими напрямами як охорона здоров’я, планування сім’ї , боротьба з ВІЛ/СНІД.
На 2015 рік для проектів фінансового та технічного співробітництва виділено загалом 143,668
мільйона євро.
Багато проектів здійснюються через виконавців, які є державними організаціями. Безпосередньо
в Україні представлені банк "KfW Entwicklungsbank" (Кредитна Установа для Відбудови /KfW/ –
Банк розвитку), GІZ (Товариство міжнародного співробітництва). Інші виконавці представлені в
Україні опосередковано.

GІZ (Товариство міжнародного співробітництва)
https://www.giz.de/en/worldwide/302.html

Енергоефективність у громадах (2013-2016) http://eeim.org.ua/uk/
За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини
(BMZ), ключовий партнер - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.
Контекст
Безпека енергопостачання вкрай важлива для населення України. Підвищення
енергоефективності на місцях є необхідною умовою енергетичної безпеки та ощадливого
використання енергії. Місцеві та регіональні органи влади найкращим чином підходять для
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виконання провідної роль у здійсненні конкретних заходів з підвищення енергоефективності. Для
цього вони потребують належної організаційної структури, кваліфікованого персоналу та
відповідної системи енергетичного менеджменту.
Мета
Посилено здатність громад виконувати роль рушійної сили у впровадженні заходів з підвищення
енергоефективності.
Головні результати
Проект робить внесок у покращення енергетичної ситуації в Україні шляхом розвитку потенціалу
місцевої влади.
 Партнерські громади запроваджують та використовують системи енергоменеджменту.
 Це допомагає їм планувати та реалізовувати на місцях заходи з підвищення
енергоефективності.
 Набуті при цьому знання та досвід поширюються серед фахівців на місцевому,
регіональному та державному рівні та виносяться на обговорення у рамках
загальнонаціонального політичного діалогу з підвищення енергоефективності.

Кредитна Установа для Відбудови /KfW/ – Банк розвитку
Банк KfW є провідним німецьким банком розвитку і невід’ємною
частиною Банківської групи KfW. Головним клієнтом є Міністерства
Німеччини, однак Європейська комісія та уряди інших країн також
доручають KfW реалізовувати їхні програми й проекти в галузі розвитку й співробітництва. Банк
KfW Entwicklungsbank здійснює активну діяльність в Україні з 1992 року в рамках програми
ТРАНСФОРМ (TRANSFORM). З 2003 року Банк KfW Entwicklungsbank реалізує проекти фінансового
співробітництва (FC) у фінансовому та енергетичному секторах, а також у соціальній та
громадській інфраструктурі. До кінця 2010 року Федеральне міністерство з економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спрямувало понад 120 мільйонів євро на реалізацію
цих інвестиційних проектів. Банк KfW Entwicklungsbank також здійснює діяльність від імені
Федерального міністерства охорони навколишнього середовища (BMU) в області
енергоефективності та охорони навколишнього середовища.
Банк KfW Entwicklungsbank, головним чином, фінансує інвестиції у сфері передачі електроенергії
регіонального значення, а також інвестиції в об’єкти житлово-комунального господарства в
Україні.
Банк є універсальним джерелом фінансування для вашого проекту. В деяких випадках кредит
банку KfW може покрити тільки частину ваших потреб у фінансуванні.

Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)
http://www.pleddg.org.ua/
Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)
спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного
демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення
спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного
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розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу;
підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому,
регіональному та національному рівнях.
Проект ПРОМІС впроваджується з квітня 2015 року до грудня 2020 року Федерацією канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади.
Партнери:
 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
 Асоціація міст України (АМУ).
 Обласні ради та обласні державні адміністрації чотирьох визначених областей (Вінницька,
Запорізька, Івано-Франківська, Полтавська області).
 16 обраних міст-партнерів, безпосередньо або через утворені партнерські об’єднання.
Фокус ПРОМІС
Запровадження моделі «відкритого уряду» та забезпечення прозорості і ефективності
прийняття рішень органами місцевого самоврядування
Допомога органам місцевого самоврядування у створенні моделі «відкритого уряду»,
запровадженні прозорого та колективного процесу прийняття рішень, який дозволяє
зацікавленим сторонам (організаціям громадянського суспільства, засобам масової інформації,
представникам приватного сектору та громадянам) брати активнішу участь у формуванні та
впровадженні стратегій і програм місцевого розвитку, розробці місцевих рішень, спрямованих на
розбудову територіальних громад.
Діяльність:
 Розробка і застосування моделі «відкритого, демократичного управління».
 Формування і впровадження стратегічних планів, відповідно до спільного бачення
розвитку територіальних громад, розширення міжмуніципальної співпраці.
 Формування місцевих нормативних актів/рішень, поліпшення управління, бюджетування і
надання адміністративних послуг.
Підтримка розвитку і підвищення ефективності діяльності малих та середніх підприємств
Допомога у стимулюванні і підтримці зростання місцевих малих та середніх підприємств шляхом
створення інституцій з підтримки бізнесу, підвищення кваліфікації та навичок підприємців, а
також реалізації програм органів місцевого самоврядування з підтримки підприємництва для
сприяння розширенню та зміцненню середнього класу.
Діяльність:
 Створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу з акцентом на
жінок-підприємниць та екологічно чистий бізнес.
 Підтримка розвитку бізнес-інфраструктури та проектного фінансування.
 Розвиток трисекторного партнерства для підтримки розвитку бізнесу.
Поліпшення співпраці місцевих, регіональних і центральних органів влади у сфері
децентралізації та міжвідомчої співпраці
Сприяння поліпшенню інституційної спроможності, формування політики, планування та
співпраці між різними рівнями влади для розвитку децентралізації, підтримки бізнесу, торгівлі та
залучення інвестицій. Підтримка Асоціації міст України та інших об’єднань органів місцевого
самоврядування і бізнесу для запровадження нових послуг у сфері демократичного врядування
та місцевого економічного розвитку.
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Діяльність:
 Підвищення обізнаності і навичок службовців місцевих, регіональних і центральних
органів влади у сфері демократичного врядування, децентралізації, місцевого
економічного розвитку, інвестицій і торгівлі.
 Розширення міжвідомчого діалогу, впровадження децентралізації та комплексного
планування економічного розвитку.
 Зміцнення потенціалу муніципального сектору України для сприяння місцевому
економічному розвитку, ефективному врядуванню та впровадженню реформ.
Інтеграція питань екологічної сталості
Усі ініціативи Проекту ПРОМІС буде проаналізовано на предмет того, чи матимуть вони
негативний вплив на довкілля, яким чином найкраще обмежити такий негативний вплив, і яким
чином максимізувати можливий позитивний вплив на довкілля. У план реалізації Проекту буде
включено Стратегію екологічної сталості, що забезпечить інтеграцію екологічних аспектів в усі
напрямки діяльності Проекту – від загального планування до реалізації та оцінки кожної
ініціативи і проекту.
Інтеграція питань ґендерної рівності
Проект ПРОМІС у своїй діяльності сприятиме підвищенню ролі жінок на керівних посадах в
органах місцевого самоврядування та їх активному залученню до процесів економічного
розвитку. Ґендерна стратегія Проекту вирішуватиме два основних завдання: (1) сприяння участі
жінок нарівні з чоловіками в процесі прийняття рішень при виробленні місцевої політики та
стратегій розвитку в своїх громадах; (2) зменшення ґендерної нерівності в доступі до ресурсів та
благ розвитку і контролі над ними.

Участь у проекті Ради Європи «План дій для
України»2015-2017»

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/en/home/internationalcooperation/projects.html/content/projects/SDC/en/2015/7F09326/phase1?oldPagePath=/content/co
untries/ukraine/en/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html
Участь у проекті Ради Європи «План дій для України 2015-2017» стосується таких сфер як права
людини, демократичне врядування, судова реформа, економічні злочини та конституційна
реформа. Швейцарія бере участь в ініціативі «Децентралізація та територіальна консолідація в
Україні», що спрямована на комплексне втілення децентралізаційних реформ в Україні. Ця
реформа має сприяти ефективності, прозорості та інклюзивності місцевого самоврядування, що
позитивно вплине на усіх громадян України.
Завдання
Загальними завданнями проекту «Децентралізація та територіальна консолідація в Україні» є:
«Інституційна та адміністративна спроможність Уряду України підтримувати, координувати та
впроваджувати реформи з децентралізації та посилення місцевого самоврядування, підтримка у
підготовці та імплементації об’єднання територіальних громад».
Цільові групи
Цільовими групами проекту на національному рівні є Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, Верховна Рада України,
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Адміністрація Президента України та Всеукраїнські Асоціації місцевого самоврядування. На
регіональному рівні проект тісно співпрацює з регіональною та місцевою владою. Також до
співпраці залучені представники громадянського суспільства, медіа та неурядовий сектор.
Середньострокові досягнення
- Інклюзивний інституційний механізм співпраці центрального уряду та регіональних
стейк-холдерів побудований через мережу Центрального Офісу Реформ та Регіональних
Офісів підтримки реформи з децентралізації;
- Постійна двостороння комунікація у втіленні реформи з децентралізації загалом та
процесу об’єднання територіальних громад зокрема між національними, регіональними
та місцевими стейк-холдерами;
- Українська влада отримує належну підтримку у розробці відповідного законодавства
щодо реформи територіального устрою та місцевого самоврядування та подальшого
необхідного законодавства щодо імплементації секторальних політик відповідно до
Європейських стандартів та ширших консультацій;
- Органи влади регіонального рівня отримають підтримку у практичному впровадженні
процесу об’єднання територіальних громад.

http://despro.org.ua/
DESPRO — це швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”, який
фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва
(ШБС/SDC) та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку
(Skat).
Місія проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому
розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних процесів, так і
для надання послуг на рівні громади.
Проект передбачає три фази: фазу I (2007-2010), фазу II (2010-2013) та фазу III (2013-2017).
Мета першої фази проекту полягала у започаткуванні моделей децентралізованих комунальних
послуг на районному, сільському та муніципальному рівнях, які можуть бути відтворені та мають
бути
прийняті
й
затверджені
на
рівні
області
та
держави
в
цілому.
Завдання другої фази проекту DESPRO:
• Покращання якості послуг і доступу до них у цільових районах.
• Впровадження ефективних моделей управління досвідом/знаннями у секторі децентралізації і
місцевого самоврядування.
• Підтримка процесу національного реформування з розбудови децентралізації і місцевого
самоврядування.
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Мета і завдання DESPRO у третій фазі
Мета: Якість і доступність окремих публічних послуг покращуються за участі місцевих громад та
влади, які є інституційно міцними, здатними спільними зусиллями сприяти процесу
реформування системи місцевого самоврядування на національному рівні.
Завдання 1. Упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг: розвиток
механізмів децентралізованого надання послуг на рівні малих міст і сіл цільових регіонів, їх
інтеграція у процеси національних реформ у сфері децентралізації з метою подальшого
поширення на інші регіони.
Завдання 2. Сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого
самоврядування в Україні: надання дорадчої підтримки з питань децентралізації і реформування
місцевого самоврядування ключовим національним інституціям та асоціаціям органів місцевого
самоврядування, що грунтується на накопиченому в ході реалізації проекту досвіді з надання
послуг на місцевому рівні, співпраці між різними рівнями влади й залученні громад у процес
реформ.
DESPRO надає технічну допомогу і сприяє покращенню комунальних послуг у селах Вінницької,
Дніпропетровської, Івано-Франківської, Полтавської та Сумської областей. З огляду на це на
регіональному рівні партнерами DESPRO виступають обласні державні адміністрації й обласні
ради, районні державні адміністрації, районні, сільські та селищні ради, недержавні організації у
цільових регіонах. Протягом перших двох фаз (2007-2013) одним із цільових регіонів проекту
DESPRO була Автономна Республіка Крим. Наразі діяльність там призупинено.
Ключовим партнером DESPRO є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.

Програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» реалізується
Центром експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального директорату з питань
демократії – II Генерального секретаріату Ради Європи в рамках Плану дій Ради Європи для
України на 2015-2017 роки.
Стратегічна мета Програми: посилення інституційної і адміністративної спроможності уряду
України заохочувати, координувати та здійснювати децентралізацію, підтримка підготовки і
реалізації територіального об’єднання на всій території країни.
Компоненти Програми:
Регіональні офіси реформ на підтримку децентралізації;
Територіальна реформа (об’єднання і співробітництво).
Термін реалізації: 1 липня 2015 року – 31 грудня 2017 року.
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Починаючи з 1995 року Шведська Агенція з Міжнародного
Розвитку та Партнерства (Swedish International Development
Cooperation, Sida) активно брала участь у розвитку співпраці з
Україною. На сьогодні Sida є зосередженою на таких сферах –
допомога у розвитку ринкової економіки, демократії, прав людини та дбайливого ставлення до
довкілля. Через конфлікт у Східній частині України, також надається гуманітарна допомога країні.
http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/Our-work-in-Ukraine/
у 2014 Україна підписала Угоду про Асоціацію з ЄС, що, як сподіваються, призведе до кращого та
демократичного та економічного. Для наближення до стандартів ЄС, Україні потрібно збудувати
більш прозору та ефективну систему публічного управління і водночас надати більшого впливу
на соціальний розвиток громадянському суспільству. Проте триваючий конфлікт у східній частині
України та складна політична та економічна ситуація ускладнюють проведення реформ та
спричинюютьсь до скасування певних проектів.
Економічний розвиток
Збільшена економічна взаємодія з ЄС та розвиток ринкової економіки є новою сферою діяльності
для Sida в Україні. Через підтримку таких інституцій як Світовий Банк, Європейський Банк
реконструкції та розвитку, OECD Sida підтримує спроможність відповідних міністерств та таким
чином надихає на проведення необхідних реформ. Основним фокусом є збільшення прозорості,
сприятливого середовища та інструментів для інвестицій та бізнес-клімату, кращі можливості для
малого та середнього бізнесу.
Демократія та права людини
За останні кілька років політичний розвиток в Україні, військовий конфлікт у східній частині
Україні та незаконна анексація Криму Російською Федерацією призвело до різкого погіршення
ситуації з правами людини. На сьогодні у країні є понад мільйон внутрішньо переміщених осіб,
більшість з яких потерпають від відсутності навіть базових потреб безпеки. Національні меншини
– переважно кримські татари та ромське населення, а також ЛГБТ спільнота також стали більш
вразливими у теперішній ситуації.
Sida підтримує такі відомі правозахисні організації як Харківська Правозахисна Група та
Хельсинська Група з Захисту Прав Людини, що працюють з документуванням, виробленням
політик у даній царині та діалозі з урядом, та з Gay Alliance Ukraine, робота яких спрямована на
покращення суспільного визнання прав ЛГБТ спільноти.
Українське суспільство є істотно номінованим чоловіками і лише деякі жінки досягли визначних
позицій у політиці та бізнесі. Домашнє насильство проти жінок є поширеним. Серед іншого Sida
підтримує діяльність Національного Демократичного інституту для збільшення кількості
політичних лідерів – жінок. Також ми підтримуємо реформу українського законодавства та
практик у цій сфері, ціллю тут є схвалення та імплементація Україною Конвенції Ради Європи з
запобігання та боротьбі з насильством проти жінок та домашнім насильством.
Децентралізація
Багато з тих реформ, що плануються до впровадження в Україні щодо реформи врядування
будуть імлементовані на рівні муніципалітетів. Проте на сьогодні на місцевому рівні часто бракує
навичок та ресурсів. Ось чому підтримка реформи з децентралізації є одною з ключових сфер
для Sida. Ми підтримуємо співпрацю між Шведською Асоціацією Місцевих влад та
Регіонів (SALAR) та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України для підтримки реформи з децентралізації. Також надаємо експертну
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підтримку, тренінгові можливості, підтримку в організації навчальних візитів та семінарів в
Україні для отримання кращого досвіду зі Швеції та від інших країн ЄС.
Для того щоб досягти більшої прозорості та зменшити корупційні ризики Sida підтримує зусилля
України з розвитку електронного врядування. Проект, що адмініструється естонською
організацією e-Governance Academy разом з українською владою, спрямований на те, щоб надати
громадянам та підприємцям більш прозорі та ефективні послуги в тому числі за допомогою
різноманітних веб-сервісів.
Енергетична ефективність
Україна постала перед величезними викликами у сфері енергетики. Енергетична система є
неефективною. Україна використовує в три рази більше енергії та одиницю ВВП ніж в середньому
у Європі. Через широке міжнародне партнерство Sida фінансує інвестиції у енергетичні
заощадження та місцевого рівні. Також Sida підтримує роботу екологічних організацій, що
підтримують впровадження енерго-ефективності.
Гуманітарна допомога
Російська анексія Криму та подальше агресія у Східній частині України втягла країну у військовий
конфлікт. Через різноманітні міжнародні інструменти такі як UNHCR, UNICEF, OCHA, ICRC та Save
the Children Sida підтримує зусилля для надання притулку, доступу до води та санітарних умов,
психологічну підтримку та інші необхідні заходи для постраждали осіб.

Угода мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським
Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які
беруть
на
себе
добровільні
зобов’язання
підвищувати
енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних
джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов’язанням
підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2
щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином,
розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості
життя.
ІНОВАЦІЙНІ СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ
Існують численні джерела фінансування на місцевому, регіональному та національному рівнях, у
тому числі:
 Власні кошти місцевих органів влади
 Кошти місцевих партнерів
 Муніципальні та регіональні субсидії
 Державно-приватні партнерства
Слідкуйте за останніми новинами найбільших міжнародних фінансових інститутів, таких як
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) та інших, на сторінці Netvibes Угоди Мерів.
Netvibes є сервісом для читання, який забезпечить Вас оглядовою інформацією усіх статей в
реальному часі з найбільш актуальних сайтів партнерських організацій.

Щоб дізнатися про можливості фінансування в Україні, просимо прочитати відповідне
резюме про донора: http://www.uhodameriv.eu/support/funding-instruments_uk.html
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7. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ: БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
Бюджет
Бюджет стане частиною ваших пропозицій до вашого проекту.
Різні донори висувають різні вимоги до складання бюджету. Тому перед розробкою бюджету
уважно перечитайте вимоги донора до його складання.
Бюджет вашого проекту буде дуже ретельно розглядатися за декількома позиціями. Наприклад,
це проста і відповідність вимогам донора (анкета, форма таблиці, валюта обрахування та ін.),
відповідність зазначених сум витрат за різними видами робіт реальному стану справ і вартостям
на даний момент, ступінь фінансової участі здобувача гранту стосовно запитуваної суми. Це і
ступінь необхідності проведення робіт, що вимагають донорського фінансування, співвідношення
витрат на адміністративні видатки та прямі витрати з реалізації проекту, тощо.
Будь-який бюджет повинен опиратися на мету, завдання та пропоновану методологію.
Бюджет не повинен бути штучно роздутим або містити в собі пункти, що не належать
безпосередньо до виконання одного з видів робіт відповідно до поставленої мети.
Бюджет проекту, як правило, складається з таких категорій:
o Оплата праці (в т.ч. ЄСВ);
o Гонорар консультантів та експертів;
o Прямі витрати - видатки на проведення заходів;
o Друк та тиражування;
o Відрядження;
o Обладнання;
o Адміністративні витрати;
o Інші видатки (вказати, що саме).
Оплата праці:
Виплати штатним працівникам організації, які будуть працювати повний або неповний робочий
день реалізуючи саме цей проект.
Не всі донорські організації ліберально ставляться до цієї статті бюджету. Часто перевагою
користуються такі проекти, в яких оплата праці здійснюється за рахунок організації, що буде
реалізувати проект, або на громадських засадах (для з'ясування цього радимо вам вивчити
філософію надання грантів донором). Розрахунок заробітної плати здійснюється згідно чинного
законодавства України.
Пам'ятайте, що особистий матеріальний внесок організації для донора є найкращою гарантією
ваших намірів довести проект до кінця. Вашими ресурсами можуть бути волонтери,
співробітники, приміщення, устаткування, заробітна плата та ін.
Гонорари і контракти:
У цьому розділі вказують витрати на оплату праці тих людей, або організацій, які залучаються до
реалізації окремих завдань проекту. Як правило, це відбувається, коли самі організатори проекту
не в змозі виконати окремий обсяг робіт. Наприклад: підключення до мережі Інтернет. Для
інсталяції обладнання та програмного забезпечення наймається інженер-програміст, або
провайдерский вузол.
Прямі витрати:
У цьому розділі вказуються видатки, на проведення заходів в рамках проекту: семінарів,
конференцій, круглих столів та ін., що можуть включати: оренду приміщення, харчування
учасників, гонорар тренерів, роздаткові матеріали і т.д.
Якщо проектом передбачається проведення семінару або конференції, то повинна бути
розроблена програма заходу, його тривалість, визначені ведучі/тренери.
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Друк та тиражування:
Якщо проектом передбачається придбання літератури або електронних носіїв інформації чи друк,
то необхідно скласти список з даними про назву, автора, кількість екземплярів, ціну за одиницю
та загальну вартість.
Відрядження та транспортні видатки:
Включайте сюди всі видатки, пов'язані з поїздками. Розписується кожна поїздка із вказівкою
маршруту руху, вартості квитків в обидва кінці, кількість днів, число осіб, що відряджаються, сума
добових видатків і витрат на проживання. Не пишіть відразу значні суми без відповідного
уточнення, щоб не викликати у донорської організації зайвих питань.
Добові видатки припустимі лише в рамках, визначених чинним законодавством України.
Обладнання:
У цьому розділі наводиться список обладнання, необхідного до придбання або оренди, для
використання його при реалізації проекту. Намагайтеся вказувати технічні характеристики
обладнання, наприклад: Ноутбук Asus.
Адміністративні витрати:
Цей розділ включає витрати на придбання канцтоварів, оплату телефону, Інтернету, поштових
витрат, комунальних послуг, банківських витрат, пов’язаних з виконанням проекту, тощо.
Корисні засади для складання бюджету:
 Готуйте бюджет після того, як напишете пропозиції до проекту.
 Ви повинні бути обізнаними щодо бюджетних вимог та можливостей організації, яка
фінансує проект.
 Розробіть просту, всеохоплюючу форму бюджету із зазначенням різновидів статей витрат на
товари та послуги, цін і загальної вартості. Бюджет має містити вивірену/реалістичну
фінансову інформацію. Зберіть необхідну інформацію про вартість послуг, товарів.
 Зробіть перелік інших джерел фінансування з урахуванням місцевих внесків.
 Сума власного внеску в реалізацію проекту, як правило, має бути не менше 20% від
загальної суми проекту. Можливо, співробітники організації-донора не повірять жодному
вашому слову, але зрозуміють, що ви мудрі й не жадібні, не скупитеся на власний внесок
(нехай навіть і віртуальний), тому їхнє ставлення до вашого проекту буде прихильнішим. Крім
того, у більшості донорських організацій існують неписані правила з приводу співвідношення
внесків сторін (як уже вказувалось - це не менше 20% внеску організації-здобувача від
загальної суми проекту).
 Відсоткове співвідношення витрат на різні види видатків усередині проекту. Переважна
більшість донорів мають на цей рахунок свої чіткі правила, які не завжди вказуються в описах
і вимогах, наприклад:
 а) Адміністративні видатки (зарплати персоналу, оренда офісу, комунікації, обладнання й
т.д.) не повинні перевищувати 20% від загальної суми проекту. У деяких західних джерелах
ця сума вказується 10-15% .
 б) Техніка, яка буде придбана для реалізації проекту і яка згодом залишиться у користуванні
вашої організації, має бути тільки та, яка однозначно необхідна для реалізації проекту, і
витрати на її придбання мають складати не більше 5%-7% від загальної суми.
 Врахуйте можливі затримки та інфляцію.
 Сума, позначувана вами, як непрямі видатки, не повинна бути більше 7%, максимум - 10%.
Звітність
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Підготовка та подання звітів є важливою частиною будь-якого проекту. У заявці на грант має бути
зазначена частота подання звітів і яку форма для звітів. Необхідно вказати вид звітів, скажімо
регулярний, проміжний чи кінцевий звіт.
Зверніться до донора з приводу вимог до форми звітності. Підтримуйте тісний контакт із
донорами електронною поштою, телефоном та іншими засобами. Ваш звіт повинен відображати
рівень виконання завдання проекту. У протилежному випадку наведіть причини його
невиконання.
Використана література:
 Як підготувати якісну проектну пропозицію. ТЦК;
 Рекомендації до складання грантових заявок. Інформація відділу міжнародних зв’язків
ХНУ
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ

Український інститут міжнародної політики (УІМП) є
незалежним аналітичним центром, що має на меті покращення
якості Українського публічного дискурсу, промотування
інноваційних підходів та впровадження глобальних тенденцій у
національний порядок денний. Нашою місією є підтримка
багатосторонніх підходів, демократичних цінностей, безпеки та сталого розвитку в Україні.
Пріоритетами досліджень УІМП є:
- Українське стратегічне партнерство у міжнародних відносинах;
- Прозорість та ефективність національних стратегій та впровадження реформ;
- Українська зовнішня та безпекова політика у змінному глобальному світі;
- Аналіз європейської, міжнародної та транскордонної політик.
Український інститут міжнародної політики фокусується на:
- Моніторингу імплементації міжнародних угод та виконанні узятих Україною зобов’язань;
- Презентації досліджень у сфері міжнародних відносин та комплексних безпекових проблем;
- Підтримці іміджу України на міжнародній арені;
- Аналіз кращих міжнародних практик у сфері демократизації та соціо-економічного розвитку та їх
ефективного впровадження;
- Інформування та просвіта суспільства щодо тенденції та викликів міжнародної політики та
заохочення активної участі громадськості у процесі прийняття рішень;
- Сприяння та підтримка діалогу між експертними спільнотами різних країн.
«Запуск регіонів» це ініціатива Українського інституту міжнародної політики, яка
включає проекти спрямовані на підтримку реформи децентралізації та регіонального розвитку .
«Запуск регіонів» це:
- Залучення різноманітних стейк-холдерів до процесу обговорення, узгодження та втілення
реформи – в тому числі органи місцевої влади, громадські середовища та ініціативи, політичні
партії, місцевий бізнес та локальні партнерства,
- використання міжнародного досвіду децентралізаційних реформ та процесів,
- підтримка розвитку міст та областей в Україні, підготовка спеціалістів зі стратегічного
планування та проектних менеджерів та посилення кадрового потенціалу громад,
- формування унікальності та конкурентоспроможності серед регіонів для роботи з зовнішніми
інвесторами та партнерами
- налагодження контактів регіонів України та регіонів країн ЄС.
Ініціатива реалізується через низку проектів УІМП шляхом освітнього, інформаційного,
тренінгового та консультативного компонентів.
Більше інформації о проектах та програмах УІМП на сайті: www.uiip.org.ua
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Українська Ініціатива Зміцнення Громадської Довіри
Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI)
Chemonics International Inc.
Липень 11, 2014 – Липень 10, 2017
Українська Ініціатива Зміцнення Громадської Довіри, що створена за підтримки USAID, сприяє
розбудові процвітаючої та стабільної України. Програма спрямована на надання швидкої, гнучкої,
короткострокової допомоги українським партнерам з метою підтримки успішного, мирного
переходу до демократії та соціальної згуртованості на тлі глибокої соціальної напруженості і
конфлікту на сході. Найважливіші цілі програми: створити умови для громад та уряду, необхідні
для пом'якшення дестабілізуючих наслідків конфлікту; сприяти залученню громадськості до
заходів Уряду України, спрямованих на подолання кризи і політичні перетворення. Сприяння
здійснюється у вигляді малих грантів (надання товарів, послуг і технічної підтримки) для ряду
партнерів, включаючи національні і місцеві державні установи, НУО та громадських лідерів.
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