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Планування ресурсів проекту, 

визначення ризиків та забезпечення 
сталості проекту 
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 Які види ресурсів необхідні для реалізації проекту? 

 Як визначити орієнтовну вартість проекту?  

 Які основні вимоги до формування бюджету 
проекту? 

 Якими можуть бути джерела фінансування проекту? 

 В який спосіб можна отримати фінансову підтримку 
для реалізації проекту розвитку? 
На що треба звернути увагу під час пошуку 
грантодавців/спонсорів і підготовки проектної 
пропозиції? 

 Як визначити ризики проекту?  

 Як забезпечити сталість результатів проекту? 

 Як завершити підготовку концепції? 



Ресурсне планування проекту 

До основних видів ресурсів проекту відносяться: 
 

 Матеріально-технічні – сировина, матеріали, 
комплектуючі, машини, механізми, обладнання, 
енергетичні ресурси тощо 

 Людські (трудові) – інтелектуальний, кваліфікаційний, 
фізичний, трудовий, часовий потенціал працівників, 
залучених до проекту 

 Фінансові – обсяг грошових, кредитних, інвестиційних, 
грантових, благодійних ресурсів на розробку та 
реалізацію проекту 

 інші 
 

Ресурси визначаються для кожної з робіт 
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 Типи ресурсів: (т) – трудовий; (м) – матеріальний; (ф) – фінансовий  

Дерево ресурсів  
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Дитячий майданчик (ДМ) 

Підготовлено місце 
розташування 

Облаштовано  
ДМ  

Проінформовано 
громадськість 

Голова ОТГ (т) 

Мешканці громади (т) 
Пакети для сміття (м) 

Рукавички (м) 

Робочий (т) 
Мотузка (м) 
Крейда (м) 
Кілочки (м) 

Фахівець селради (т) 
Комп’ютер (м) 

Інтернет (м) 
Телефон (м) 

Юрист (т) 
Бухгалтер (т) 

Оплата угоди (ф) 

Робочі (т)  
ДМ (м) 

Комісія (т) 

Фахівець відділу 
культури (т) 

Фахівець по зв’язкам із 
громадськістю (т)   

Аудіо техніка (м) 
Аніматори (т) 

Ведуча (т) 

Повітряні кульки (м) 
Прапорці (м) 
Цукерки (м) 



Приклад ресурсного планування проекту 
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Робота Назва ресурсу Кількість ресурсу Вартість ресурсу Загальна вартість 

Визначити місце 
розташування 

Голова ОТГ (т) 
2 год. 

1 особа 

фіксована вартість, яка визначається 
заробітною платою співробітників 

організації за основним місцем роботи  
0 грн. 

Прибрати та підготувати  
територію 

Мешканці громади (т) 
Пакети для сміття (м) 

Рукавички (м) 

3 год. 15 осіб 
2 уп. 

15 пар 

На добровільних засадах 
25 грн./уп. 

10 грн./пара 
200 грн. 

Здійснити розмітку 

Робочий (т) 
Мотузка (м) 
Крейда (м) 
Кілочки (м) 

3 год. 2 особи 
50 м 
10 кг 

25 од. 

фіксована вартість (з/п) 
5 грн./м 

2,5 грн./кг 
1 грн./од. 

100 грн. 

Зібрати інформацію про 
виробників ДМ 

Фахівець сільради (т) 
Комп’ютер (м) 

Інтернет (м) 
Телефон (м) 

4 год. 1 особа 
1 одиниця 

4 год. 
2 год. 

фіксована вартість (з/п) 
безкоштовно 

5 грн./год. 
40 грн./год. 

100 грн. 

Укласти угоду на поставку 
та монтаж ДМ 

Юрист (т) 
Бухгалтер (т) 

Оплата угоди (ф) 

2 год. 1 особа 
2 год. 1 особа 

1 комплект 

фіксована вартість (з/п) 
фіксована вартість (з/п) 

100 000 грн.  
100 000 грн. 

Здійснити монтаж ДМ 
Робочі (т)  

ДМ (м) 
16 год., 4 особи 15 грн./год. 1 000 грн. 

Прийняти ДМ в 
експлуатацію 

Комісія (т) 1 год., 3 особи фіксована вартість (з/п) 0 грн. 

Підготувати сценарій 
урочистого відкриття ДМ 

Фахівець відділу культури 
(т) 

8 год., 1 особа фіксована вартість (з/п) 0 грн. 

Придбати подарунки дітям 
Повітряні кульки (м) 

Прапорці (м) 
Цукерки (м) 

100 од. 
100 од. 

10 кг 

2 грн./од. 
5 грн./од. 
50 грн./кг 

1 200 грн. 

Запросити ЗМІ та почесних 
гостей 

Фахівець по зв’язкам із 
громадськістю (т)   

8 год., 1 особа фіксована вартість (з/п) 0 грн. 

Провести відкриття 
Аудіо техніка (м) 

Аніматори (т) 
Ведуча (т) 

1 комплект 
2 год., 2 особи 
2 год., 1 особа 

Безкоштовно 
200 грн./год 

фіксована вартість (з/п) 
400 грн. 



Визначення вартості проекту 

 
• Складання списку всіх запланованих витрат 

• Визначення виду одиниці кожної з витрат 

• Кількість одиниць кожної з витрат 

• Ціна одиниці кожної з витрат 

• Підрахування кожної з витрат 

• Перевірка можливості зовнішнього  

 фінансування кожної з витрат 

• Визначення можливого рівня  
дофінансування 



Визначення вартості проекту 

Планування 

матеріалів та 

устаткування 

Планування 

людських 

ресурсів 

Планування 

накладних 

витрат 

Загальна сума бюджету проекту 
визначається вартістю витрат,  

які необхідні для його виконання 



Дерево витрат 
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Дитячий майданчик (ДМ) – 
103 100 грн. 

Підготовлено місце 
розташування – 300 грн. 

Облаштовано  
ДМ – 101 200 грн. 

Проінформовано громадськість – 
1 600 грн. 

0 грн. 

 

200 грн. 

100 грн. 

100 000 грн. 

0 грн. 

100 грн. 
1 000 грн. 

0 грн. 

1 200 грн. 

0 грн. 

400 грн. 
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Вимоги до розрахунку бюджету  

 Визначаються ті речі, які необхідні для виконання проекту на кожній стадії 

 Виключаються пункти, за якими мало шансів отримати фінансування 

 Визначається період фінансування 

 Складається кошторис. Визначається ціна кожної категорії. Оцінки мають 
бути якомога точнішими 

 Визначаються накладні видатки 

 Встановлюється окремо кожне джерело (наприклад, для кожного 
джерела фінансування відводиться колонка в таблиці) із урахуванням 
того, що кожним фондом сплачуються лише певні види  
видатків 

 Оцінюються можливості отримання натуральних дотацій 

 Розраховується бюджет, додаючи/виключаючи  
компоненти. Перевіряється логічність бюджету 

 Порівнюється отриманий бюджет із розмірами  
грантів, які можуть надати певні фонди 
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Бюджет –  
загальні вимоги 

Для зручності проведення розрахунків складають 
таблицю, де наведені витрати за проектом:  

статті витрат та їх помісячний розподіл 

У кожного фонду свої вимоги до змісту статей витрат!  

 

У бюджеті має бути вказаний як обсяг всіх можливих 
витрат, так і термін необхідного фінансування 



Витрати проекту 

      Програмні         Адміністративні 

• оплата праці залучених 
фахівців видатки на 
устаткування  
та матеріали 

• оренда приміщень  
для заходів проекту 

• транспортні витрати 

• оплата товарів та послуг, 
які пов’язані  
з реалізацією проекту 

• інші 

 

•оплата праці та 
відряджень штатних 
співробітників 

•витрати на утримання 
основних засобів 
офісного призначення 

•витрати на зв'язок 
(пошта, телефон, факс 
тощо) 

•банківське 
обслуговування 

• інші 



• пов’язані з цілями проекту та/або проведенням заходів 

проекту 

• є обґрунтованими та економічно вигідними 

• передбачені бюджетом і не відображені (при звітності) у 

різних бюджетних лініях 

• піддаються ідентифікації і перевірці та відображені в 

бухгалтерських документах відповідно до бухгалтерських 

стандартів 

 

Прийнятними є витрати, які: 

Витрати за проектом  
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Витрати за проектом, грн.  
(умовний приклад одного з донорів)  

Статті витрат 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць РАЗОМ 

Персонал 1000 1000 2000 4000 

Обладнання 0 500 3000 3500 

Матеріали 200 200 200 600 

Перекладачі 300 200 100 600 

Стипендії 800 800 800 2400 

Відрядження 300 300 200 800 

Готелі 100 200 300 600 

Тел./факс 100 100 100 300 

УСЬОГО 2800 3300 6700 12800 
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Методи та форма розрахунку  
бюджету проекту 

Методи розрахунків: 

 Оцінка «за аналогією», тобто використання даних про 

 витрати за певними роботами раніше виконаних проектів 

 Метод параметричних оцінок, коли в проекті знаходять 
базовий параметр, зміна якого пропорційно змінюватиме 
вартість усього проекту 

 

Форма розрахунків: 

 Форми розрахунків бюджету різняться в залежності від 
умов виконання та вимог замовників, кредитних установ, 
грантодавців 

 Для розрахунків бюджету частіше за все застосовують 
табличний метод 
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 Плануючи бюджет,  необхідно скористатись  
«деревом витрат за проектом»  
(вартість кожної з робіт та матеріальних ресурсів ) 
і врахувати все, на що Ви витрачатимете гроші 
(ресурси), а також вивчити основні чинники, що 
впливають на розміри витрат 

 

 Перш ніж Ви почнете розподіляти гроші по статтях 
бюджету, уважно вивчите податкове законодавство і 
особливості фінансової звітності, аби не опинитися в 
ситуації, коли половина отриманих Вами грошей піде 
на непередбачені податки і виплати 

ПОРАДИ ЗІ СКЛАДАННЯ  
БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ 



• Забезпечте достатній час на підготовку  

і розрахунок фінансів 

• Уважно вивчіть конкурсну документацію  

та вимоги до складання бюджету 

• Складання бюджету починайте після того,  

як сплануєте план заходів 

• При плануванні приділіть особливу увагу логічній 

послідовності та економічній ефективності заходів 

ПОРАДИ ЗІ СКЛАДАННЯ  
БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ 



• Згрупуйте статті у 10-15 бюджетних статей 

• Вкажіть валюту, в якій ведеться розрахунок 

• Визначити часові рамки бюджету 

• Зробіть можливі поправки на інфляцію 

• Пам'ятайте про підтверджуючі документи  
на фінансовий вклад 

• Підготуйте перелік можливих джерел фінансування  
з урахуванням власних витрат 

ПОРАДИ ЗІ СКЛАДАННЯ  
БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ 


