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РОЗРОБлЕННя Та РЕалІЗацІя  
СОцІальНих ПРОЕКТІВ В уКРаїНІ

DEVELOPMENT AND REALIZATION  
OF SOCIAL PROJECTS IN UKRAINE

У статті досліджено теоретичні аспекти розроблення та реалізації соціальних проек-
тів в Україні. Визначено сутність та наведено види соціальних проектів. Охарактеризовано 
методи аналізу проблеми під час розроблення соціальних проектів, зокрема такі як побудо-
ва дерева цілей, діаграма Ісікави, SWOT-аналіз, WBS, метод шести капелюхів. Виокремлено 
складники менеджменту у соціальному проектуванні, серед них – планування, розроблення, 
реалізація та оцінювання. Охарактеризовано етапи розроблення та реалізації соціальних 
проектів. Розглянуто ключові аспекти соціального планування. Підкреслено важливість до-
кументального підтвердження витрат бюджету проекту. Описано джерела фінансування 
соціальних проектів. Зазначено, що важливими етапами завершення проекту є моніторинг 
і оцінка результатів, а також представлення звіту про виконання соціального проекту та 
його презентація.

Ключові слова: проект, соціальний проект, методи аналізу проблеми, складники ме-
неджменту у соціальному проектуванні, етапи розроблення та реалізації соціальних про-
ектів, джерела фінансування соціальних проектів.

В статье исследованы теоретические аспекты разработки и реализации социальных 
проектов в Украине. Определена сущность и приведены виды социальных проектов. Оха-
рактеризованы методы анализа проблемы при разработке социальных проектов, в част-
ности такие как построение дерева целей, диаграмма Исикавы, SWOT-анализ, WBS, метод 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Розвиток України як самодос-
татньої європейської держави неможливий без 
вирішення значної кількості проблем соціально-
го характеру. Оскільки фінансування їх вирішен-
ня зазвичай не приносить прибутку у грошовому 
виразі, дуже часто соціальна сфера розгляда-
ється як другорядна. Проте в сучасних умовах 
ефективність економіки та функціонування дер-
жави визначається саме рівнем життя населен-
ня, впровадженням раціональних форм органі-
зації життя людей із погляду умов праці, побуту, 
відпочинку, розвитку особистості, її відтворення. 
Тому актуальним є використання новітніх підхо-
дів у вирішенні завдань соціального характеру, 
які дають змогу досягти результату за короткий 
термін, здійснювати цілеспрямований вплив на 
різноманітні об'єкти, вийти за рамки стандарт-

них структур та процесів. Зокрема, цього можна 
досягти за рахунок розроблення та реалізації 
соціальних проектів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Соціальному 
проектуванню присвячено праці таких учених, 
як О.В. Безпалько, Н.Т. Гончарук, Н.В. Коленда, 
О.В. Пономаренко, А.А. Семез, В. Шкуро та ін. 
В їхніх роботах досліджено як теоретичні, так 
і практичні аспекти функціонування соціальних 
проектів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проте необхідність розроб-
лення та реалізації соціальних проектів як на 
державному, так і на місцевому рівні потребує 
деталізованого дослідження сучасних характе-
ристик даного процесу та його складників для 

шести шляп. Выделены составляющие менеджмента в социальном проектировании, среди 
них – планирование, разработка, реализация и оценка. Охарактеризованы этапы разработ-
ки и реализации социальных проектов. Рассмотрены ключевые аспекты социального пла-
нирования. Подчеркнута важность документального подтверждения расходов бюджета 
проекта. Описаны источники финансирования социальных проектов. Отмечено, что важ-
ными этапами завершения проекта являются мониторинг и оценка результатов, а также 
представление отчета о выполнении социального проекта и его презентация.

Ключевые слова:  проект, социальный проект, методы анализа проблемы, составля-
ющие менеджмента в социальном проектировании, этапы разработки и реализации соци-
альных проектов, источники финансирования социальных проектов. 

The article investigates the theoretical aspects of the development and implementation the social 
projects in Ukraine. The authors define the essence of social projects and social design. There are 
also types of social projects according to different criteria, in particular the object and the nature of 
the changes; activity direction; the financing scale and peculiarities; the term and territory of real-
ization. The uniqueness, temporal character, inconsistency, multi-vectority of social object devel-
opment, the factors multiplicity as specific features of social projects are characterized. Identified 
problem is several stages. It is noted that social projects can be developed in education, health care, 
in the field of social protection and provision, as well as in improving the well-being and security 
the different segments of the population. The paper also describes the problem analysis methods 
in the social projects development, such as the target tree construction, Ishikawa diagram, SWOT 
analysis, WBS, method 6 hats. The components of management in social designing, among them 
planning, development, realization and evaluation are singled out. The development stages and im-
plementation the social projects are described. The key aspects of social planning are considered. 
The importance of compliance with development strategies, as well as documentary confirmation 
the project budget expenditures, was emphasized. The funding sources for social projects are de-
scribed, in particular, grant financing, sponsorship and patronage, public funding, and crowdfunding 
or community funding. It is noted that an important stage in the project completion is the monitoring 
and results evaluation, as well as the report presentation on the implementation of the social project 
and its presentation, its main characteristics are determined. As a result, it is noted that the process 
of formation and implementation the social projects is rather complicated. Providers of such projects 
require consultation and support the relevant specialists. The necessity of state support in this pro-
cess was emphasized.

Keywords: project, social project, methods of problem analysis, components of management in 
social designing, stages of development and implementation the social projects, financing sources 
the social projects.
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підвищення якості соціального проектування та 
зменшення ймовірності настання негативних 
наслідків від проблем соціального характеру.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є теоретичний аналіз 
процесу розроблення та реалізації соціальних 
проектів, його складників; вивчення методів 
аналізу соціальних проблем та перетворення їх 
на цілі, які планується досягти; характеристика 
складників менеджменту у соціальному проек-
туванні; визначення основних етапів соціально-
го проектування.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. У ринковій економіці перма-
нентними є процеси конкуренції в усіх секторах 
економіки, які викликають необхідність, з одно-
го боку, відповідати вимогам споживачів, з ін-
шого – здійснювати пошук інноваційних підходів 
до діяльності та нових джерел її фінансування. 
У соціальній сфері ці завдання можна вирішити 
за рахунок розроблення та реалізації соціаль-
них проектів. 

Соціальне проектування можна розглядати 
як конструювання соціальної дійсності. Соці-
альне проектування – це науково-теоретична 
і водночас практична діяльність зі створення 
проектів розвитку соціальних систем, інститу-
тів, об’єктів на основі соціального передбачен-
ня, прогнозування та планування їх соціальних 
якостей і властивостей [1]. 

Соціальний проект – це сконструйоване іні-
ціатором проекту соціальне нововведення, ме-
тою якого є створення, модернізація або підтри-
мання у змінному середовищі матеріальної чи 
духовної цінності, яке має просторово-часові та 
ресурсні межі і вплив якого на людей визнаєть-
ся позитивним соціальним значенням [2, с. 17].

Також соціальний проект розглядають як 
комплексний план заходів, що передбачає вкла-
дення ресурсів (інформаційних, фінансових, ін-
телектуальних, матеріальних, управлінських та 
ін.), спрямований на досягнення якісно нового 
соціального ефекту (зростання рівня й якості 
життя населення, забезпечення зайнятості, під-
тримка галузей соціальної сфери, запобігання 
соціальним конфліктам тощо) і здійснюваний 
у певний термін [3, с. 162]. 

Соціальні проекти розробляються в освіті 
для надання допомоги дітям, школярам, молоді; 
у сфері охорони здоров’я населення – для про-
пагування здорового способу життя; у сфері охо-
рони навколишнього середовища – для вирішен-

ня екологічних проблем та допомоги тваринам; 
у сфері функціонування громад – для поліпшен-
ня якості життя людей; у соціальній сфері – для 
надання допомоги особам похилого віку, без-
хатькам, поліпшення безпеки, надання допомоги 
військовослужбовцям, мігрантам тощо.

Обсяг і характер соціальних проектів демон-
струє рівень розвитку соціальної відповідаль-
ності організації зокрема та громади у цілому. 

Громада (організація) в ході реалізації соці-
альних проектів може мати декілька цілей: як 
розвиток толерантного, доброго та освіченого 
суспільства, так і власну вигоду (прибуток, ви-
світлення у ЗМІ, імідж соціально відповідально-
го бізнесу). Найчастіше у сучасних соціальних 
проектах гармонійно поєднуються обидві цілі.

Кожен соціальний проект можна аналізувати 
за різними критеріями, зокрема за такими, як: 
об'єкт проектованих змін; характер змін; напрям 
діяльності; особливості фінансування; масштаб 
фінансування; термін реалізації; територія. За-
галом виділяють інноваційний, підтримуючий; 
спонсорський, інвестиційний, кредитний, бю-
джетний, грантовий, благодійний, за рахунок ко-
штів організації, за рахунок членських внесків, 
не потребує фінансування; короткостроковий, 
середньостроковий, довгостроковий; мікропро-
ект, малий проект, мегапроект; освітній, науково-
технічний, культурний, політичний; міжнародний, 
національний, регіональний, обласний, міський 
(районний), селищний проект тощо [4, с. 83].

Варто зауважити, що до загальних ознак 
проектів належать їх цільовий характер, скоор-
динованість діяльності проектної групи, обме-
женість часового ресурсу в реалізації, іннова-
ційність та визначена відповідальність. 

Проте, на нашу думку, соціальні проекти як 
такі, що реалізуються здебільшого як некомерцій-
ні, мають такі специфічні ознаки, як унікальність 
(неповторність), тимчасовий характер, супереч-
ливість, багатовекторність розвитку соціального 
об’єкту, множинність чинників його буття.

Важливою особливою ознакою сучасного со-
ціального проекту є ефект поширення, тобто со-
ціальні проекти реалізуються для вирішення со-
ціальної проблеми, що, своєю чергою, спричиняє 
поштовх до поліпшення економічного добробуту. 

Цей факт підтверджується тим, що соціальне 
проектування перейшло у площину управління 
й доволі актуальним питанням на разі є форму-
вання ефективної системи соціального менедж-
менту як функціональної підсистеми, об’єктом 
якої є персонал підприємства, а цільова 
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спрямованість – забезпечення ефективного ви-
користання трудового потенціалу, розвиток пер-
соналу та максимально можливе задоволення 
потреб працівників шляхом побудови та реалі-
зації дієвої соціальної та кадрової політики на 
підприємстві, спрямованої на регулювання соці-
альних процесів та отримання відповідного со-
ціального й економічного ефекту [5].

Основним елементом соціальних систем 
будь-якого ступеня складності й масштабу є лю-
дина з її потребами та інтересами, своїм бачен-
ням світу, ціннісними орієнтаціями. Ось чому 
разом із загальними умовами утворення та іс-
нування системи соціального менеджменту до-
дається ще одна обов’язкова умова – наявність 
загальних цілей, що мають вирішальне значен-
ня для спільної діяльності людей [6, с. 125].

Менеджмент у соціальній сфері, як і будь-
яке управління, складається з планування, роз-
роблення, реалізації та оцінювання. 

Ключовими питаннями соціального плану-
вання є сприяння вирішенню соціальної про-
блеми у громаді, посиленню соціального вклю-
чення, поліпшенню рівності та забезпеченню 
рівного доступу до користі, яку проект несе 
громаді. Не менш важливо під час плануван-
ня соціальних проектів зберегти відповідність 
нормам європейського та національного зако-
нодавства щодо дотримання соціальних норм 
і стандартів. Також на стадії планування варто 
передбачити, чи матиме проект потенційний не-
гативний вплив на екологію, зовнішнє середо-
вище, територію, об'єкти інфраструктури, куль-
турної спадщини та саме населення і загалом 
які ризики для громади передбачає проект.

Наступним важливим кроком у плануванні 
та розробленні проекту є опис та вибір методу 
аналізу проблем соціального характеру, які зго-
дом будуть перетворені на цілі відповідного со-
ціального проекту.

Аналіз та діагностика проблем – це вияв-
лення причинно-наслідкових зв'язків конкретної 
ситуації. Існує два способи розгляду проблеми: 
по-перше, проблемою вважається ситуація, 
коли поставлені цілі не досягнуті; по-друге, про-
блемою вважають ситуацію потенційної мож-
ливості (щось мало статися, але не сталося). 
При цьому під ситуацією розуміється реальний 
стан справ (стан об'єкта управління) щодо по-
ставленої мети.

Під час опису проблеми соціального проекту 
варто враховувати актуальні потреби суспільства 
або окремих суспільних груп, зацікавлених сто-

рін, партнерів, які можуть бути залучені до підго-
товки та реалізації проекту, прийнятність проекту. 

Ідентифікація проблеми виконується в кіль-
ка етапів.

1. Усвідомлення й установлення симптомів 
ускладнень або можливостей. При цьому під 
симптомом розуміється ступінь прояву пробле-
ми та її наслідків.

2. Збір, аналіз зовнішньої (щодо організації) 
і внутрішньої інформації. 

3. Виділення релевантної інформації. Це ви-
ділення даних, що відносяться до існуючої про-
блеми, мети, періоду часу і т. д. 

4. Виявлення причин виникнення проблеми, 
аналіз основної причини. 

5. Опис проблеми за допомогою відповідей 
на питання, що дають змогу менеджерам ви-
явити основні причини подій, що відбулися: хто, 
що, коли, де, чому, яким чином, скільки [7].

Основні методи аналізу проблем – це по-
будова дерева цілей, діаграма Ісікави, SWOT-
аналіз, WBS, метод шести капелюхів тощо.

Метод дерева проблем орієнтований на 
отримання відносно стійкої структури пробле-
матики. Для досягнення цього під час побудови 
початкового варіанта структури враховувалися 
закономірності і використовувалися принципи 
формування ієрархічних структур. Переваги ме-
тоду дерева проблем полягають у тому, що він:

- дає змогу представити значний обсяг ін-
формації про проблематику в компактній формі;

- відмінно справляється із завданнями ви-
явлення та ранжування наявних проблем, а та-
кож із завданнями класифікації, тобто розподі-
лу проблем за типами проектів;

- дає можливість наочно побачити співвідно-
шення і взаємозв'язок різних типів проблематики;

- допомагає виділити центральну (корене-
ву) проблему і відстежити її вплив на різні типи 
проблематики.

Метод дерева цілей орієнтований на отриман-
ня повної і відносно стійкої структури цілей, про-
блем, напрямів, тобто такої структури, яка про-
тягом якогось періоду часу мало змінювалася за 
неминучих змін, що відбуваються в системі управ-
ління. Для досягнення цього під час побудови ва-
ріантів структури слід ураховувати закономірності 
цілеутворення і використовувати принципи та ме-
тодики формування ієрархічних структур цілей.

Цей метод дослідження систем управління 
служить для того, щоб не виникало проблем пе-
реходу від загальної мети до її складових цілей, 
результатів і конкретних дій для їх досягнення. 
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Причинно-наслідкова діаграма (Ісікави) – ме-
тод якісного аналізу проблеми, що дає змогу ви-
явити найбільш суттєві чинники, які впливають 
на кінцевий результат. Індикатори аналізу: люди, 
машини, матеріал, метод роботи, середовище. 

SWOT – метод якісного аналізу проблеми, 
що дає змогу виявити внутрішні і зовнішні, силь-
ні і слабкі сторони проекту. Індикатори аналізу: 
Strengths (сильні сторони), Opportunities (мож-
ливості), Weaknesses (слабкі сторони), Threats 
(загрози). 

Work breakdown structure (WBS) – метод іє-
рархічного структурування проекту, або струк-
тура декомпенсації, де завдання проекту відо-
бражають відношення одне до одного та до 
проекту загалом. Допомагає передбачити ре-
зультати проекту залежно від різних сценаріїв. 
WBS має структуру відгалужень, що охоплює 
всі етапи проекту. Проект ділиться на легко ке-
ровані компоненти до тих пір, поки не признача-
ється на його виконання один із членів команди. 

Технологія «шість капелюхів мислення» – 
одна з методик, яку можна використовувати для 
дослідження проблеми проекту. Е. де Боно роз-
робив метод структурування творчого мислен-
ня, який можна використовувати й індивідуаль-
но, але найбільш продуктивним, відповідно до 
наших даних, він є саме у груповій дискусії. Сут-
ність цього методу дуже проста й полягає у по-
слідовній зміні позицій мислення, кожна з яких 
метафорично позначена у вигляді того або ін-
шого капелюха. 

Попри значну кількість методів аналізу со-
ціальних проблем під час формування та на-
укового обґрунтування проектів фахівці радять 
користуватися SMART-моделлю, розробленою 
німецьким ученим Пітером Друкером. SMART-
модель – абревіатура п’яти критеріїв, за якими 
необхідно оцінити ідею: specific, measurable, 
attainable, relevant, time-bound (конкретність, 
вимірність, територіальність, реалістичність, 
визначеність у часі).

Наступним етапом у розробленні проекту 
є формування бюджету. Варто пам’ятати, що 
розроблення проекту потребує детальних фі-
нансових обчислень із документальним під-
твердженням кожного роду витрат на кожен із 
заходів проекту. 

Загалом до витрат соціального проекту, як 
і будь-якого іншого, належать видатки на фінан-
сування праці, так звані людські ресурси, тран-
спортні витрати (поїздки), обладнання та витрат-
ні матеріали, утримання офісу проекту, послуги 

та інші витрати, будівельні роботи, внески в нату-
ральній формі. Варто зауважити, що до бюдже-
ту слід включити як неявні попередні витрати, 
оплату кошторисної документації, так і коефіці-
єнт інфляції, що підтверджується відповідними 
статистичними прогнозами та показниками.

Важливо, щоб бюджет соціального проекту 
відповідав концепції соціального проекту; де-
тально описував витрати проекту, у тому числі 
витрати організації та інших партнерів/донорів; 
показував власний внесок організації (волонте-
ри, час, офіс, засоби, гроші тощо); пояснював 
суть усіх витрат, щоб для грантодавця всі ви-
трати були зрозумілими, оскільки він буде оці-
нювати проект із найпесимістичніших позицій 
та прорахунку максимальної кількості ризиків.

Джерелами фінансування соціальних проек-
тів можуть бути гранти, гроші спонсорів і бізне-
су, державні кошти чи краудфаундинг.

Грантове фінансування є привабливим, 
оскільки нині коштів, що надходять в Україну на 
реалізацію соціально-культурних проектів, дуже 
багато. Проте отримати грант може лише орга-
нізація, яка постійно моніторить цей процес, на-
лежним чином подає заявку і вчасно звітується.

Спонсорство і меценатство є популярними 
джерелами фінансування. Для залучення цих 
коштів необхідно мати велику базу контактів 
у різних сферах (підприємництво, поліграфія, 
будівництво, логістика) і дбати про власну репу-
тацію. Для когось ключовим моментом є можли-
вість одержати вигоду від такого фінансування, 
іншим важливо бути причетними до сприяння 
розвитку соціальної сфери.

Державне фінансування отримують зазви-
чай великі проекти. Проте існують проблеми зі 
звітністю і затримкою коштів, а також значне об-
меження щодо розміру витрат [8]. 

Краудфандинг, або спільнокошт, – це від-
критий конкурс, переважно через Інтернет, для 
збору фінансових ресурсів або у вигляді дару-
вання, або в обмін на основі різних форм ви-
нагороди та/або підтримки правом голосу ініці-
атив, спрямованих на досягнення конкретних 
цілей [9].

На етапі реалізації проекту відбувається офі-
ційний старт проекту та організовується діяль-
ність для його впровадження. На цьому етапі 
можливе проведення тендерів та укладання до-
говорів на технічні роботи чи поставки. Група фа-
хівців проекту реалізовує зав дання, проводить 
заходи. Менеджер проекту для оцінки можливості 
досягнення мети проекту залучає представників 
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цільової групи та інших зацікавлених сторін, по-
рівнює та аналізує реальні показники реаліза-
ції проекту з плановими. На підставі отриманих 
результатів моніторингу можна скоригувати та 
спрямувати в потрібне русло хід реалізації про-
екту або змінити певні цілі, якщо в них відбулися 
суттєві зміни з етапу написання проекту.

Діяльність, спрямована на реалізацію соціаль-
ного проекту з метою зміни соціальної ситуації та 
покращення становища цільової групи, можлива 
тільки за умови поєднання, з одного боку, базових 
взаємопов’язаних компонентів взаємодії, таких як 
цільова група, стиль управління, імідж, проектна 
команда, та змістових компонентів, з іншого – та-
ких як послуга, ресурс, фінанси, ідея.

Останнім етапом є оцінювання функціону-
вання соціального проекту та подання відпо-
відної звітності. Моніторинг і оцінка результатів 
дають можливість оцінити логіку програми, її ді-
яльність, хід її здійснення на певних установле-
них етапах та, за необхідності, приймати кори-
гувальні заходи. Оцінка є невід’ємною частиною 
управління проектом і дуже важливим засобом 
у процесі управління. Оцінка доповнює моніто-
ринг, надаючи незалежну і детальну інформа-
цію про те, що виконано в процесі реалізації со-
ціального проекту. 

Оцінка також виявляє непередбачувані ре-
зультати і наслідки ініціатив із розвитку, які мо-
жуть залишитися непоміченими під час регу-
лярного моніторингу, оскільки такий моніторинг 
фокусується на виконанні плану розвитку.

В основі будь-якого моніторингу лежать по-
казники, що мають бути визначені на етапі під-
готовки соціального проекту та включені до 
зазначених документів у вигляді таблиці ре-
зультатів [10]. 

Кінцевою стадією оцінювання є підготов-
ка звіту про виконання соціального проекту та 
його презентація. Загалом у звіті відображають-
ся підсумки оцінки, інформація про фактичний 
стан реалізації проекту, вказуються шляхи вирі-
шення проблем та можливості внесення змін до 
стратегії реалізації проекту. Звіт повинен бути 
коротким і систематизованим, концентрувати-
ся на наданні ключової важливої інформації, 
проте обґрунтованим, із достатньою кількістю 
фактів і свідчень (також представлених у вигля-
ді графіків, таблиць і схем для більш наочного 
уявлення). Порівняння вхідних даних до реалі-
зації проекту та вихідних даних після є основою 
не тільки якісного звіту, а й підсумковим резуль-
татом реалізації проекту.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Велика 
кількість проблем соціального характеру може 
бути вирішена за рахунок соціальних проектів. 
Проте розроблення та реалізація успішного со-
ціального проекту є складним та багатоетапним 
процесом. В Україні в сучасних умовах є незна-
чна кількість установ та організацій (на зразок 
Проектно-освітнього центру розвитку інновацій 
та інвестицій у регіоні), де працюють фахівці, 
які можуть якісно науково обґрунтовано напи-
сати проектну заявку, надати консультації щодо 
розроблення соціального проекту, правильного 
розрахунку витрат на заходи та уникнення по-
милок у написанні звіту. Вважаємо за необхідне 
на державному рівні підтримувати функціону-
вання такого роду інституцій для полегшення 
пошуку раціональних шляхів вирішення питань 
суспільного добробуту.
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