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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 забезпечити сталість результатів проекту? 

 Як визначити ризики проекту?  

 Як завершити підготовку концепції? 



Сталість (несталість) результатів проекту  

здатність продукту та результатів проекту 
відповідати очікуванням його бенефіціарів і 
забезпечувати отримання суспільних вигод від 
проекту після завершення процесів його 
виконання та грантової підтримки 

у зворотному випадку  –  несталість продукту 
та результатів проекту – їх нежиттєздатність у 
реальних умовах локального середовища 
проекту, унаслідок чого породжуються 
різноманітні ризики аж  
до екстремальної ситуації припинення 
функціонування продукту проекту 
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Фактори фінансово-економічної сталості 
результатів проекту 

 Економічна ефективність  
та самоокупність проекту:  

чи виявиться реалізація проекту 
економічним поштовхом для 

розвитку механізмів соціально-
економічної самодостатності 

місцевої територіальної громади 
(регіону) 

 Подальший розвиток  
і функціонування відповідних 

структур  
(у тому числі започаткованих за 

результатами проекту), організацій та 
підприємств на засадах 

самоокупності, або принаймні 
незалежності від грантового  

фінансування  Вплив діяльності за проектом 
на формування та розвиток 

джерел надходжень до 
місцевого бюджету 
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Фактори  інституційної сталості результатів 
проекту  

Очікуваний вплив від реалізації 
проекту на розвиток місцевих 

інститутів, зокрема комунальної 
інфраструктури, мережі 

спеціалізованих закладів, місцевого 
підприємництва, громадських 

організацій 

 

Вплив на розвиток місцевих 
консалтингових організацій  
та впровадження у практику  

дій місцевого самоврядування 
залучення місцевого 

консалтингового потенціалу для 
вирішення питань місцевого 

значення 

 

 

Наявність осіб, які набули 
повноважень власника 

матеріальних або інтелектуальних 
продуктів, одержаних за 

результатами проекту 
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Фактори політичної сталості  
результатів проекту 

Розглядаються як структурний вплив проекту:  

на формування місцевої 
політики у відповідній 
сфері (галузі) 

на  якість та інтенсивність 
процесів трансформаційних 
перетворень на відповідній 
території 

на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин 
органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, 
установами, організаціями, а також місцевим підприємництвом та 
громадськими організаціями,  з місцевими органами виконавчої 
влади, з органами місцевого  самоврядування інших ланок та інших 
територіальних громад 

на наповнення місцевої 
нормативно-правової бази та 

перспективи її подальшого 
розвитку 

6 



Фактори соціальної сталості  
результатів проекту  

Виражаються у такому:  
 

 чи передбачено потенційну зміну потреби, на задоволення якої було 
спрямовано проект, чи можлива заміна її потребою-субститутом 
(аналогом) 
 

 чи відповідають існуючі соціальні характеристики продукту проекту 
вимогам конкурентоспроможності, що встановлені за результатами 
бенчмаркінгу подібних продуктів, зокрема за вимогами 
продуктивності та умов праці, оплати працівників створених робочих 
місць 
 

 чи забезпечено проектом дотримання або непорушення гендерного 
балансу в громаді 
 

 чи не входить у суперечність обраний проектом метод задоволення 
потреби з вимогами підтримки екологічно-небезпечного стану 
території громади 
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Інтеграція факторів сталості результатів 
проекту з проектними  ризиками 

 Фактори сталості проекту спрямовані на характеристику 
ситуації після завершення проекту 

 У той же час проектні ризики виникають, переважним 
чином, у процесі реалізації проекту 

 Ризики виникають з моменту зародження замислу проекту 
 У реальності для більшості інвесторів і розробників  часто 

не меншу важливість, ніж максимізація результатів, має 
мінімізація ризиків проекту 
 

Тому доцільним під час опрацювання  
концепції проекту є здійснення  

аналізу ризиків проекту 
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Аналізування проектних ризиків 

Ризик є об’єктивним явищем, сутність якого зумовлена  
неоднозначністю подій майбутнього. 
Він пов’язаний з втратами, збитками,  

втраченими можливостями 
 

Ризик - можлива з певною вірогідністю 
подія у майбутньому , яка може вчинити 
вплив на плановані умови виконання 
проекту й призвести до відхилень у настанні 
чи перебізі подій проекту та отриманні 
очікуваних результатів проекту 
 
Ризик характеризується ймовірністю 
настання можливих подій та розміром 
можливих втрат проекту 
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Ідентифікація ризиків 
(виявлення та опис 

передбачуваних ризиків) 

Орієнтовне визначення 
ймовірності  

виникнення ризиків 

Передбачення  
масштабів наслідків 
здійснення ризиків 

Ризики проектів місцевого 
розвитку підлягають переважно 

якісному аналізу 
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З урахуванням змістовної сутності та переважної  
спрямованості проектів місцевого розвитку для них 
можна запропонувати такі типи ризиків:  

 технічні – небезпеки реалізації проекту унаслідок технічної складності  
його виконання  

 соціальні – небезпеки несприйняття проекту громадою або окремими 
соціальними групами 

 ризики інноваційності – небезпека підвищеної невизначеності інновацій 

 стратегічні ризики – небезпека зміни стратегічних пріоритетів 

 управлінські – небезпека професійної неготовності до управління проектом 

 екологічні – небезпеки перевищення екологічних норм при здійсненні проекту 

 політичні – небезпеки несприйняття проекту владою (опозицією) або відхилення 
від основного призначення проекту заради політичних цілей 

 ресурсні – небезпека нестачі матеріально-технічних ресурсів 

 фінансові – небезпека нестачі фінансових ресурсів 

 економічні – небезпека невідповідності проекту економіко-господарському рівню 
діяльності на території 

 інституційні – небезпека входження у протиріччя з нормативно-правовою базою, 
з діяльністю існуючих інституцій 
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Джерела виникнення  
ризиків проектів місцевого 
розвитку 

 Технічні: техніко-технологічна частина проекту 

 Якість продукту проекту: вимоги замовника 

 Постачання: надійність та відповідальність постачальників 

 Виконання: підрядники та субпідрядники, організації-партнери 

 Фінансування: казначейське виконання бюджету 

 Нормативно-правова база 

 Ринок і попит: громада як колективний замовник і потреба, що 
реалізується проектом  

  Ресурси проекту 

 Взаємозв'язки проекту 

 Зацікавлені сторони проекту та їх вплив 

 Баланс політичних сил на території 

 Контроль і моніторинг, зокрема громадський 

 Соціальне середовище й проект 

 Роботи проекту:  WBS-проекту 
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Методи ідентифікації ризиків 

 Мозковий штурм (колективне обговорення) 

 Метод Делфі (експертне опитування) 

 SWOT-аналіз 

 Опитування досвідчених учасників проекту, експертів, 
стейкхолдеров 

 Аналіз досвіду аналогів (історичний метод) 

Ідентифікація ризиків – це ітеративний (зворотно-поступовий) 
процес, оскільки згодом виконання проекту можуть виникати нові 
ризики 
 

Слід заохочувати до антиризикової діяльності  
весь персонал проекту 
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Основні завдання аналізу ризиків  
при опрацюванні концепції проекту  
місцевого розвитку:  

Визначення основних 
ризиків 

Визначення 
способів реакції  

на ризики 

Визначення витрат на 
антиризикові заходи, які 

мають бути враховані  
в бюджеті проекту 
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Основні види управлінської реакції на 
проектні ризики  

Ухилення від ризиків: намагання скасувати причини виникнення ризику 

- зміна мети, обмежень, вимог, технологій, розкладу проекту тощо 

  

 Переадресація ризиків (диверсифікація): розподіл 

відповідальності за ризик через укладання контрактів з різними 
умовами співробітництва або шляхом страхування 

 Пом’якшення (послаблення) ризиків: зменшення або 

ймовірності настання ризику та/або зменшення наслідків  ризику до 
прийнятних меж 

 Прийняття ризиків: свідоме рішення щодо неприйняття заходів з 

боротьби з ризиком або нездатність до такої боротьби; пасивна форма 
– очікування ймовірного настання ризиків; активна форма – створення 
резервів на ліквідацію наслідків (1-10% - у традиційних проектах,  
20-60% – в інноваційних) 
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Обмеження проекту 

Необхідно: 
 Визначити основні витрати (зокрема, за періодами у 

часі) та загальну вартість проекту  

 Оцінити можливі дати початку та завершення проекту, 
а також його загальну тривалість у контексті реалізації 
стратегії розвитку території   

 Навести основні вимоги до якості продукту проекту 

 

16 



Як завершити підготовку концепції? 
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Визначення факторів сталості проекту та проектних ризиків завершує 
збирання даних для підготовки концепції проекту 

 

Необхідно: 
 Уточнити мету проекту з урахуванням опису продукту проекту  

та його складових, обмежень проекту  

 бажані показники реалізації проекту в часі, вартості  та 
особливості його реалізації 

 Уточнити назву проекту на основі оновленої мети проекту 

 Підготувати матеріали для презентації проекту ключовим 
заінтересованим сторонам 

 Продумати питання щодо формування майбутньої  команди 
управління проектом 


