
Програма Школи проєктного менеджменту 

 

Дата Тема заняття Питання заняття Тренер 

3 лютого 

Вступ до проєктного 

менеджменту та 

аналіз зацікавлених 

сторін 

Що таке проєктний 

менеджмент? 

  

Катерина Константинова - 

засновниця та директорка 

консалтингової компанії 

“Гетьман консалтинг”, депутатка 

Запорізької міської ради VII 

скликання, голова ГО 

«Аналітичний центр «Стратегія» 

 

З чого починається 

проєктний менеджмент, 

що таке людські системи 

  

Типові помилки при 

плануванні проєктів 

  

Способи аналізу 

зацікавлених сторін та як 

його використовувати у 

проєктному менеджменті 

  

10 лютого 

Проблема, цільова 

аудиторія, опис 

ситуації та ідеї 

проєкту 

Що таке проблема, 

формулювання проблеми 

  

Катерина Константинова - 

засновниця та директорка 

консалтингової компанії 

“Гетьман консалтинг”, депутатка 

Запорізької міської ради VII 

скликання, голова ГО 

«Аналітичний центр «Стратегія» 

 

Правила формулювання 

проблеми 

  

Як робити аналіз ситуації, 

дослідження, джерела 

даних 

  

Цільова аудиторія та її 

потреби 

  

17 лютого 
Мета та заходи 

проєкту, планування 

Що таке мета проєкту? 

  

Юлія Бех - архітекторка освітніх 

програм, доктор філософських 

наук, професор.  

Сертифікована тренерка школи 

управління l’ENA (Франція), 

методолог та тренерка освітніх 

програм Вищої школа публічного 

управління (Україна) і мережі 

Освітніх Хабів (EduHub). 

 

Що таке СМАРТ критерії? 

  

Як правильно визначити 

заходи проєкту 

  

Діаграма Ганта та інші 

способи планування 

проєкту 



24 лютого Бюджет проєкту 

Загальні поняття бюджету 

та категорії в бюджеті 

  

Ігор Мельничук - виконавчий 

директор Асоціації голів 

територіальних громад Івано-

Франківської області "Агенція 

розвитку ОТГ Прикарпаття". 

Фахівець з стратегічного та 

проєктного управління 

територіями 

 

Команда проєкту 

  

Особливості бюджетів 

різних проєктів чи 

донорів 

3 березня 

Ризик-менеджмент та 

Моніторинг і оцінка 

проєкту 

Поняття ризиків та 

джерела ризиків 

  

Назарій Боярський - громадська 

організація «Інкубатор 

демократичних ініціатив», член 

Тренерського пулу Ради Європи, 

незалежний експерт Мережі 

громадянської освіти Східної 

Європи (EENCE), експерт 

Коаліції з протидії дискримінації 

в Україні. 

 

Способи управління 

ризиками 

  

Загальні поняття системи 

моніторингу та оцінки 

проєкту, уроки, що 

вивчили 

  

Індикатори та показники 

проєкту   

17 березня  
Логіко-структурна 

матриця 

Що таке логіко-

структурна матриця, 

загальні поняття та з чого 

вона складається 

  

Валентин Волошин - фахівець зі 

сталого розвитку регіонів та 

екологічного туризму, голова 

Правління Регіональної 

туристичної організації 

Закарпаття. Засновував та 

запускав основні Агенції 

регіонального розвитку в 

Закарпатті, розробляв та 

впроваджував понад 20 проєктів, 

наразі в команді Агентства 

регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва 

"Закарпаття". 

 

Порядок заповнення 

логіко-структурної 

матриці  

24 березня 
Управління командою 

проєкту 

Управління командою, 

цикли функціонування 

команд 

  

Артур Кадельник - тренер, 

фасилітатор, в.о. директора ДУ 

""Всеукраїнський молодіжний 

центр"", Програмний директор 

ГО "YouthUp" Постановка, координація 

задач та делегування  



31 березня 
Комунікаційна 

стратегія проєкту 

Комунікаційна стратегія 

  

Олександр Равчев - консультант з 

комунікації. Співзасновник клубу 

піарників громадських та 

благодійних організацій 

"Піранья". Тренер та методолог 

навчальних програм Української 

школи урядування. 

 

Основи адвокації проєкту 

7 квітня 
Партнерство та 

фандрейзинг 

Партнерство, види 

партнерів 

  

Олег Демчук - голова правління 

Агенції сталого розвитку 

"АСТАР", член правління Мережі 

центрів інформаційної підтримки 

бізфнесу, член правління Мережі 

агенцій місцевого економічного 

розвитку, радник голови 

Хмельницької ОВА 

 

Фандрейзинг 

14 квітня 
Звітність проєктів, 

завершення 

Специфіка звітів різних 

донорів 

  

Олександр Карташов - експерт з 

маркетингу та менеджменту, 

керівник відділу маркетингу в 

МК:translatoins, член правління 

ГО "Агенція локальних 

ініціатив", ментор в проєкті 

Upshift Україна, працював з 

багатьма депутатами та 

політичними партіями в сфері 

розвитку політик та 

нормотворчості. 

 

Визначення результатів 

проєкту та його сталість 

  

Як зробити проєкт 

історією успіху 

 


