ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Ініціатор проекту

Міністерство освіти і науки України
01135, Київська обл., м.Київ,
пр. Перемоги, буд. 10,
Код ЄДРПОУ 38621185

Замовник проекту

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»
760018, м.Івано-Франківськ,
вул.Шевченка, 57,
Код ЄДРПОУ 02125266

(у разі наявності)

Програма
регіонального
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального
розвитку на період
до 2020 року, якому
відповідає проект

1

СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОНІ1

Інноваційна економіка та інвестиції
розвитку інноваційної інфраструктури
інноваційної діяльності/

Підвищення
рівня
інноваційної
спроможності регіонів

/Стимулювання
та підтримка

та

Регіон(и),
територія(ї) або
місто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту

Івано-Франківська область

Тривалість проекту

36 місяців

Загальний бюджет
проекту

11585409 (грн)

Далі – Центр або Центр «Агенти змін» (прим.- авт.)

інвестиційної

Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:
з державного
бюджету
внесок Замовника у
натуральній формі
Загальна (загальні)
та конкретна
(конкретні) цілі
проекту

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

7904409
(грн)

5241326
(грн)

1318324
(грн)

1344759
(грн)

3681000
(грн)

1227000
(грн)

1227000
(грн)

1227000
(грн)

Загальна ціль. Підвищення рівня інноваційності та
конкурентоспроможності економіки регіону через посилення його
інституційно-кадрової спроможності та удосконалення інформаційноосвітнього забезпечення з питань управління проектами.
Конкретна ціль 1.Покращення інституційних умов для
розвитку інноваційної інфраструктури через створення проектноосвітнього центру з розвитку інновацій та інвестицій в регіоні при
науковому парку університету з метою надання консультаційноосвітніх, інформаційних послуг в сфері написання та управління
проектами.
Конкретна ціль 2. Підвищення рівня розвитку кадрового
потенціалу інноваційної діяльності в регіоні через формування
команди фахівців-тренерів Центру та удосконалення програмнометодичної складової системи управління проектами (УП) для
забезпечення проектно-освітньої та інформаційно-консультативної
діяльності.
Конкретна ціль 3.Удосконалення знань та набуття практичних
навичок з УП через проведення консультаційно-освітніх заходів для
студентів, аспірантів, науковців, працівників стратегічних відділів
університету та органів місцевого самоврядування (ОМС), малих та
середніх підприємств (МСБ), громадських організацій (ГО), закладів
освітньої, соціальної, культурно-мистецької сфери, охорони здоров’я
тощо.
Конкретна ціль 4.Удосконалення методів планування
стратегічного розвитку університету та структуризація напрямів його
проектної діяльності через розробку Стратегій розвитку університету
та його ключових підрозділів на 2020-2027 роки.
Цільові групи в загальному на території Івано-Франківської
Цільові групи
області: суб’єкти підприємницької діяльності регіону (зокрема,
проекту та кінцеві
суб’єкти МСБ); інституції громадянського суспільства; менеджмент
бенефіціари проекту університету; заклади освітньої, соціальної, культурно-мистецької
сфери, охорони здоров’я; студенти, аспіранти, науковці, викладачі,
інші зацікавлені працівники; донори і донорські організації; органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, мешканці,
представники територіальних громад (ОТГ) та інші зацікавлені особи
тощо.
Результати продукти/ефекти проекту:
Очікувані результати
Створено і оснащено проектно-освітній центр «Агенти змін»
проекту
при науковому парку «Прикарпатський університет»/ покращено
консалтингово-освітню
складову
розвитку
інноваційної
інфраструктури регіону.
Створено веб-сайт та платформу Центру «Агенти змін» для
розміщення інформаційних матеріалів та проведення вебінарів,

онлайн-консультацій з УП/ покращено можливості інформаційнопросвітницької діяльності з питань УП в регіоні.
Сформовано команду фахівців з управління проектами,
підвищено рівень їх професійної компетентності для забезпечення
проектно-освітньої та інформаційно-консультативної діяльності
Центру/ розвинуто кадровий потенціал інноваційної діяльності в
регіоні.
Розроблено
програмно-методичне
забезпечення
консультаційно-освітньої діяльності Центру за різними типами
проектів/ удосконалено методичну базу з питань УП.
Проведено очні та онлайн консультаційно-освітні заходи для
цільових груп проекту/ покращено професійні вміння цільових груп з
УП.
Організовано та забезпечено проходження студентами
економічних та неекономічних спеціальностей виробничої практики у
Центрі /здобуто нові знання та вміння з УП.
Розроблено та схвалено планову документацію з стратегічного
розвитку університету та його ключових структурних підрозділів на
базі проектного підходу на 2020-2027 роки/покращено структуру
проектної діяльності університету та методологію стратегічного
планування його розвитку.

Економічна та/або
бюджетна
ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Економічна ефективність проекту відображається у покращенні
інституційної складової розвитку інноваційної інфраструктури
регіону, зокрема консалтингово-освітнього спрямування, та розвитку
кадрового потенціалу інноваційної діяльності, що призведе у
перспективі
до
підвищення
рівня
інноваційності
та
конкурентоспроможності економіки Івано-Франківської області в
цілому.
У перспективі це сприятиме також:
покращенню індексів інвестиційної привабливості та
конкурентоспроможності регіону,
збільшенню обсягів залучених грантових, бюджетних та інших
розвиткових коштів для університету (Замовника) та для зацікавлених
суб’єктів регіону (цільових груп проекту);
підвищенню ступеня реалізації стратегій розвитку інституцій і
регіону в цілому завдяки системному виконанню якісних проектів;
пришвидшенню темпів трансферу технологій;
розвитку науково-інноваційного співробітництва державного
сектору науки, вищих навчальних закладів з реальним сектором
економіки.
За показниками економічної ефективності: чиста теперішня
вартість проекту (NPV) становить – 692,416 тис.грн.; співвідношення
вигід до інвестиційних витрат (B/C) – 1,06 , що свідчить про
доцільність його інвестування.

Інші економічні
вигоди
(наскільки дотичне)

посилення інституційно-кадрової спроможності регіону та
удосконалення інформаційно-освітнього забезпечення з питань
управління проектами до рівня європейських стандартів;
впровадження інноваційних технологій, удосконалення методик
та практик в рамках проектів, які будуть результатами діяльності
Центру «Агенти змін;
надання поштовху для галузевого (секторального) розвитку
економіки регіону;
формування та впровадження механізмів соціально-економічної
самодостатності місцевих територіальних громад (об’єднаних
територіальних громад) та регіону в цілому завдяки використанню
проектного підходу.

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)


покращення якості та доступності консультативно-освітніх
послуг з питань управління проектами,
наближення їх до
європейських стандартів;

підвищення рівня компетентності, удосконалення практичних
навиків з управління проектами для широкого кола зацікавлених осіб;
підвищення шансів успішної участі у грантових конкурсах на
кошти ЄС, бюджетної підтримки чи інших ресурсів розвитку;

забезпечення належного рівня та доступності для цільових груп
матеріально-технічного та програмного забезпечення процесів
управління проектами.

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність
за проектом

N/A
Проведення організаційно-реєстраційних процедур щодо
утворення Центру як структурного підрозділу наукового парку
«Прикарпатський університет».
Проведення ремонтних робіт інженерних мереж і ремонту
приміщення офісу Центру.
Придбання та налаштування обладнання, включаючи програмне
забезпечення, оснащення меблями.
Розробка та наповнення веб-сайту Центру, хостинг, оновлення.
Налаштування, запуск, обслуговування постійно діючої онлайн
платформи Центру.
Здійснення типового поділу проектів, відбір (залучення) фахівців
у команду з представників університету та/або ззовні.
Організація міжнародного стажування (навчальний візит) для
фахівців проекту з УП з метою підвищення рівня компетентності та
кваліфікації шляхом перейняття кращого європейського досвіду
роботи в проектному підході.
Організація і проведення у Центрі «Тренінги для тренерів» із
залученням експертів Мінрегіону, експертів ЄС, експертів конкурсів
регіонального та місцевого рівня, ін. з удосконалення навиків команди
фахівців з УП для забезпечення консультаційно-освітньої діяльності.
Організація і забезпечення періодичної участі фахівців проекту у
спеціалізованих заходах (конференції, форуми, практичні семінари
тощо) з удосконалення навиків та підвищення кваліфікації з УП.

Розробка
програмно-методичних,
презентаційних,
інформаційних матеріалів.
Розробка програм очного та онлайн-навчання (консультування),
пакетів роздаткових матеріалів (для очного навчання) у Центрі з
питань УП в розрізі їх типів та джерел фінансування з освітньою
метою.
Розробка програм проходження студентами університету
виробничої практики з УП у Центрі.
Підготовка посібника з управління проектами за результатами
проекту.
Проведення очних консультаційно-освітніх заходів (тренінгів).
Проведення командою фахівців та/або запрошеними експертами
вебінарів, онлайн-консультацій тощо з питань управління проектами
для всіх зацікавлених осіб.
Організація проходження студентами економічних та
неекономічних спеціальностей виробничої практики.
Забезпечення виконання звітів з проходження виробничої
практики.
Розробка та схвалення Вченою радою університету Стратегії
розвитку університету.
Розробка та затвердження Вченими радами структурних
підрозділів університету їх Стратегій розвитку.
Актуальність проекту пов’язана із зміною парадигми державної
Актуальність проекту:
регіональної
політики України в контексті реформ децентралізації з
обґрунтування
урахуванням і на основі підходів та практики Європейського Союзу,
необхідності,
починаючи з 2014-2015 рр. В основі змін – проектний підхід як
соціально-економічної найдієвіший механізм впровадження багаторівневого управління
спрямованості
та регіональним розвитком.
В результаті на даному етапі більшість регіонів України
реалістичності
зіткнулись з проблемою відсутнього або недостатнього постійно
виконання проекту
діючого інституційного та кваліфікованого кадрового забезпечення
реалізації регіональної політики та управління регіональним
розвитком з врахуванням проектного підходу.
Рівень розвитку інституцій у регіонах України традиційно є
стримуючим фактором для зростання конкурентоспроможності.
Середня оцінка регіонів України за складовою «Інституції» (3,83 бала),
нижча, ніж середня оцінка у світі (3,98 бала)2. За показником
«Інституції» у Індексі глобальної конкурентоспроможності 2016-2017
Україна займає 129 позицію зі 138 країн, за складовою «Ступінь
підготовки персоналу» – 94 місце3.
Проблема посилюється також відсутністю відповідних
напрямів підготовки фахівців у Івано-Франківській області та постійно
діючих центрів (інституцій) комплексної підготовки спеціалістів з
управління проектами, а також інституцій, що надають інформаційноконсультативну, супровідну підтримку на всіх етапах УП на постійній
основі; повною або частковою відсутністю розроблених
довгострокових
стратегій
розвитку
інституцій,
суб’єктів
господарювання тощо на базі проектного підходу; відсутністю єдиної
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та доступної для всіх стейкхолдерів платформи інформаційноосвітнього забезпечення процесу УП.
Вагомість і своєчасність проекту підтверджується й тим, що
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Замовник) є переможцем конкурсу програми ЄС ЕРАЗМУС + та
єдиним серед ВНЗ України координатором і грантоотримувачем
проекту Програми, що передбачає модернізацією вищої освіти та
інноваційних інструментів навчання і викладання, в тому числі на базі
проектного підходу. При цьому проекти Програми спрямовані на
покращення освітніх програм у сферах технологій, біоінженерії,
екології, менеджменту, логістики та агропромисловості. Вони
запроваджуватимуть сучасні методи навчання і викладання
та поліпшуватимуть співпрацю вишів з бізнесом і державою. У їх
межах також створюватимуться інноваційні центри на основі обміну
досвідом з країнами-членами і партнерами програми Еразмус+, що ще
раз засвідчує актуальність запропонованої проектної ідеї.
В цілому проект відповідає:
- завданню Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 06 серпня 2014 року № 385: Підвищення рівня інноваційної
та інвестиційної спроможності регіонів;
- завданням плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня
2015 року № 821: Подання для конкурсного відбору Мінрегіону
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених
відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального
розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7
жовтня 2015 р. № 821; Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної
спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації Державної
цільової науково-технічної програми розроблення і створення
сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395.
- завданням Стратегії розвитку Івано-Франківської області на
період до 2020 року: 4.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб
регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти
впродовж життя; 1.1.3. Підвищення якості інвестиційного супроводу.
Запропонований проект є інтегрованим і сприятиме досягненню
цілей не тільки Програми регіонального розвитку «Інноваційна
економіка та інвестиції», але й Програми регіонального розвитку
«Розвиток людського потенціалу».
Проектно-освітній центр «Агенти змін» працюватиме на
Спроможність
постійній основі та надаватиме послуги на платній основі для суб’єктів
забезпечити стійкий
підприємницької діяльності, органів державної влади та місцевого
результат
реалізації самоврядування, інституцій громадянського суспільства; закладів
освітньої, соціальної, культурно-мистецької та інших сфер і на
проекту
безоплатній – для студентів та аспірантів, науковців, інших
зацікавлених працівників університету.
Додатковими
джерелами
фінансування
є
програми
міжнародних науково-дослідних організацій із залученням коштів
меценатів, фондів розвитку науки й культури, фондів випускників
України, підтримка обласного бюджету, університет тощо.

Від реалізації проекту буде отримано розвиток місцевих
консалтингових організацій та впровадження у практику дій місцевого
самоврядування, залучення додатково сформованого місцевого
кадрового потенціалу з УП для вирішення питань місцевого значення.
Для підтримання високого кваліфікаційного рівня тренерського
складу Центром проводитимуться обміни досвідом з партнерськими
організаціями (участь в проектах міжнародних та внутрішніх,
конференціях та візитах), залученням на тренінги експертів з діючих
регіональних інституцій, які спеціалізуються на певних типах проектів,
зокрема
ВД
Івано-Франківського
регіонального
відділення ВАССР, ВД РВ «Асоціація міст України», ВП Установа
«Центр розвитку місцевого самоврядування», ін.
Реалізація проекту в загальному зміцнить імідж та політичне
положення місцевої влади, а структурний вплив результатів реалізації
проекту сприятиме вдосконаленню стилю та норм управлінської
поведінки в структурах влади, у громадах (об’єднаних територіальних
громадах), серед суб’єктів підприємницької діяльності, інституцій
громадянського суспільства; закладів освітньої, соціальної, культурномистецької та ін. сфер; менеджменту університету; студентів,
аспірантів, науковців, викладачів тощо, що призведе до позитивного
синергетичного ефекту для всього регіону і кожної цільової групи
проекту, зокрема.
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робіт
і
послуг
національного
виробника,
які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис.
гривень,
відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю
товарів,
робіт
і
послуг
іноземного виробника,
які використовуються
під час реалізації
проекту
(тис.
гривень,
відсотків)
Експертний звіт до
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6430, 469 тис.грн. / 81,4 %

1473,940 тис.грн./ 18,6 %

N/A
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