
УУДДКК  333388..2288  
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ  

Кравченко М. О. 
  ккаанндд..  еекк..  ннаауукк..,,  ддооццееннтт  

Пиркова О. В. 
магістр,група УІ-31м 

Вступ 
Кожне підприємство, яке функціонує у сучасних умовах, прагне до 

розвитку свого інноваційного потенціалу. Більшість успішно працюючих 
підприємств зобов'язані своїм успіхом розробці та випуску на ринок нових 
товарів, впровадженню нових методів виробництва та збуту, проникненню на 
нові ринки, розробці та впровадженню нових проектів. Все це пов'язано з 
ризиком.  

Вивчення стану інноваційної діяльності промисловості України свідчить 
про те, що її рівень залишається низьким. Частка промислових підприємств, 
які впроваджували інновації, складає близько 11%. Результати досліджень 
Державного комітету статистики України свідчать про те, що однією із 
основних причин, які стримують інноваційну активність в промисловості є 
високі ризики при реалізації таких проектів. У зв'язку з цим, аналіз ризиків за 
проектом, їх оцінка та управління проектними ризиками є актуальною. 
Оскільки дасть можливість реально оцінити перспективи, з погляду 
ризиковості, обраного проекту [1]. 

  
ППооссттааннооввккаа  ззааддааччіі  
ССииссттееммааттииззууввааттии  ттееооррееттииччнніі  ттаа  ппррааккттииччнніі  ннааппррааццюювваанннняя  ссттооссооввнноо  

ууппррааввлліінннняя  ппррооееккттннииммии  ррииззииккааммии;;  ввииддііллииттии  ооссннооввнніі  ппррооееккттнніі  ррииззииккии  ттаа  
ррииззииккии  уу  ввііддппооввііддннооссттіі  ддоо  ффаазз  ппррооееккттуу..  ВВииззннааччииттии  ппррооццееддууррии  ооццііннккии  ттаа  
ууппррааввлліінннняя  ррииззииккааммии..  РРооззгглляяннууттии  ннааййббііллььшш  ппоошшиирреенніі  ммееттооддии  ккііллььккііссннооггоо  
ааннааллііззуу  ррииззииккіівв..      

  
ММееттооддооллооггііяя  
ААввттооррии  ссттааттттіі  ввииккооррииссттооввууююттьь  ттееооррееттииччннуу  ббааззуу  ууппррааввлліінннняя  ррииззииккааммии,,  

ууппррааввлліінннняя  ппррооееккттааммии,,  ііннннооввааццііййннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу  ттаа  ппррааккттииччнніі  ннааррооббккии  
ккееррііввннииккіівв  ппррооееккттіівв..  ММееттооддооллооггііччннуу  ооссннооввуу  ссттааннооввлляяттьь  ммееттооддии  ллооггііччннооггоо  
ууззааггааллььннеенннняя,,  ммееттооддии  ппооррііввнняяллььннооггоо  ааннааллііззуу,,  ддоосслліідджжеенннняя  ппррааккттииччнниихх  
ррееззууллььттааттіівв  ууппррааввлліінннняя  ррииззииккааммии..  

  
РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  
Метою аналізу проектних ризиків є оцінка всіх видів ризиків проекту, а 

також визначення: можливих шляхів зниження ризиків, ступеня доцільності 
реалізації проекту при наявному рівні ризику та методів його зниження. 
ООссннооввнніі  ззааддааччіі  ааннааллііззуу  ппррооееккттнниихх  ррииззииккіівв  ррооззгглляяннууттіі  ннаа  ммаалл..  11..  
 



 
Мал. 1. ООссннооввнніі  ззааддааччіі  ааннааллііззуу  ппррооееккттнниихх  ррииззииккіівв  
 

При оцінці проектів передбачається, що всі початкові величини, зокрема 
величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визначені. У 
реальній ситуації такого практично не буває. Параметри, що визначають 
величину грошових потоків, можуть набувати значень, які мають відхилення 
від очікуваних [2]. 

У інвестиційному та фінансовому менеджменті під ризиком розуміють 
ступінь невпевненості в отриманні очікуваних доходів від інвестицій. А під 
ризиком проекту – міру невпевненості в отриманні очікуваного рівня 
прибутковості при реалізації проекту. З інших джерел випливає, що проектні 
ризики – це  передбачуване погіршення підсумкових показників 
ефективності проекту, що виникає під впливом невизначеності. У 
кількісному виразі ризик зазвичай визначається як зміна чисельних 
показників проекту: чистої приведеної вартості, внутрішньої норми 
прибутковості та терміну окупності [1,3,4,5].  

На даний момент єдиної класифікації проектних ризиків підприємства 
не існує. Проте можна виділити наступні основні ризики, властиві практично 
всім проектам: маркетинговий ризик, ризик недотримання графіку проекту, 
ризик перевищення бюджету проекту, а також загальноекономічні ризики.  

Маркетинговий ризик — це ризик недоотримання прибутку в результаті 
зниження об'єму реалізації або ціни товару. Причиною його виникнення 
може бути неприйняття нового продукту ринком або дуже оптимістична 
оцінка майбутнього об'єму продаж. Помилки в плануванні маркетингової 
стратегії виникають головним чином із-за неправильного позиціонування 
товару, помилок в політиці просування, невірної оцінки 
конкурентоспроможності ринку або неправильного ціноутворення.  

Причини виникнення ризику недотримання графіку та перевищення 
бюджету проекту можуть бути об'єктивними (зміна митного законодавства у 
момент проходження митного контролю устаткування і, як наслідок, 
затримка вантажу) та суб'єктивними (недостатнє опрацьовування та 
неузгодженість робіт по реалізації проекту). Ризик недотримання графіку 
проекту призводить до збільшення терміну його окупності та недоотримання 
виручки.  

Аналогічним чином на загальні показники ефективності проекту 
впливає ризик перевищення бюджету. Але існують особливі методики для 
точної оцінки терміну та бюджету проекту, зокрема метод PERT-аналіз.  
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До загальноекономічних відносять ризики, пов'язані із зовнішніми по 
відношенню до підприємства чинниками, наприклад ризики зміни курсів 
валют та процентних ставок, посилення або ослаблення інфляції. До таких 
ризиків можна також віднести ризик збільшення конкуренції в галузі із-за 
загального розвитку економіки в країні та ризик виходу на ринок нових 
гравців. Варто відзначити, що даний тип ризиків можливий як для окремих 
проектів, так і для компанії в цілому [4].  

Крім класифікації загальних ризиків, з яким може зіштовхнутися 
підприємство при реалізації проекту, існують ризики, що відносяться до 
певної фази реалізації проекту. Основні фази проекту з відповідними 
ризиками на них приведені на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Основні фази проекту з відповідними ризиками [5] 
 
Для ефективної оцінки ризиків проекту їх доцільно структурувати за 

відповідними рівнями. Верхній рівень – ризики, властиві групі бізнес-
процесів, що охоплюють весь проект, а також зовнішні ризики. Нижній 
рівень – ризики, що існують в рамках кожного бізнес-процесу проекту.  

ППееррееддііннввеессттииццііййннаа  ффааззаа  

Ризики: 1. Розробка концепції проекту  
2. Ефективність інвестицій  
3. Прийняття рішень щодо інвестування 

  

ІІннввеессттииццііййннаа  ффааззаа  

Ризики  1.Платоспроможність фірми  
2. Зрив термінів постачання сировини, матеріалів, комплектуючих  
3. Кваліфікація персоналу  
4. Підвищення цін на сировину, енергію, комплектуючі через 
інфляцію  
5. Підвищення вартості обладнання внаслідок валютних ризиків  
6. Невиконання контракту партнерами  
7. Підвищення витрат на зарплату  
8. Підвищення витрат у зв'язку з державними заходами 
податкового та митного регулювання  

  

ЕЕккссппллууааттааццііййннаа  ффааззаа  

РРииззииккии  11..  Забезпеченість оборотними коштами  
2. Поява альтернативного продукту 
3. Рівень інфляції   
4. Неплатоспроможність споживачів 
5. Зміна цін на сировину, матеріали, перевезення 
6. Надійність технології  
7. Щомісячне зростання ставки рефінансування 
8. Недостатній рівень заробітної плати  

 
  



Верхній рівень ризиків пов'язаний із стратегічними цілями проекту, 
такими як: організація та ведення процесів проекту; зміни витрат та термінів 
проекту; зміна вимог до продукту проекту. 

На нижньому рівні в основному присутні специфічні ризики кожного 
конкретного процесу проекту. Наприклад, ризики, пов'язані з матеріально-
технічним постачанням, документацією, розробкою і т.д [6]. 

Оцінка ризиків здійснюється в процесі планування проекту та включає 
якісний і кількісний аналізи. Якщо за підсумками оцінки проект приймається 
до виконання, то перед підприємством постає завдання управління 
виявленими ризиками. За наслідками реалізації проекту накопичується 
статистика, яка дозволяє надалі точніше визначати ризики і працювати з 
ними. Якщо ж невизначеність проекту занадто висока, то він може бути 
відправлений на доопрацювання, після чого знову проводиться оцінка 
ризиків (рис. 3) [4].  
 

 
Рис. 3. Процедура оцінки та управління ризиками 
 

Розглянемо якісну та кількісну оцінку проектних ризиків детальніше.  
Результатом якісного аналізу ризиків є опис невизначенностей, 

властивих проекту, причин, які їх викликають, і, як результат, ризиків 
проекту. Для опису зручно використовувати спеціально розроблені логічні 
карти — список питань, що допомагають виявити існуючі ризики. В 
результаті буде сформований перелік ризиків, до яких схильний проект. Далі 
їх необхідне проранжировать по ступеню важливості і величині можливих 
втрат, а основні ризики проаналізувати за допомогою кількісних методів для 
точнішої оцінки кожного з них.  

Кількісний аналіз ризиків необхідний для того, щоб оцінити, яким 
чином найбільш значущі ризикові чинники можуть вплинути на показники 
ефективності інвестиційного проекту. Існує декілька основних методик 
проведення подібного аналізу: аналіз впливу окремих чинників (аналіз 
чутливості), аналіз впливу комплексу чинників (сценарний аналіз) і 
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імітаційне моделювання (метод Монте-Карло). Розглянемо кожний з них 
докладніше, використовуючи показники нашого прикладу [4].  

Аналіз чутливості проекту полягає в оцінці впливу факторів 
інвестиційного проекту на зміну результативних показників. Цей вид аналізу 
дозволяє визначити, так звані, критичні змінні (фактори), які суттєво 
впливають на здійснимість та ефективність проекту щодо котрих розробник 
проекту немає однозначного судження.  

При відносному аналізі чутливості вивчається відносний вплив 
досліджуваних факторів на результативні показники проекту. На основі 
такого аналізу виявляється критичні чинники проекту та розробляється 
комплекс заходів для запобігання їх негативному впливу. Зміни цих факторів 
повинні контролюватись в першу чергу. 

Абсолютний аналіз чутливості передбачає визначення числового 
значення відхилення результативних показників, зумовленого зміною 
початкових параметрів змінних величин. 

Результати аналізу чутливості узагальнюються в табличній або 
графічній формі за допомогою як спеціалізованих програмних пакетів 
(Project Expert, «Альт-інвест»), так і програми Excel. 

Аналіз сценаріїв розвитку проекту дає змогу оцінити ризики проекту 
шляхом встановлення впливу на проект одночасної варіації декількох 
факторів через ймовірність кожного сценарію. При цьому для кожного 
проекту досліджують три його можливих варіанти розвитку: песимістичний, 
найбільш вірогідний (або нормальний) та оптимістичний. Для згаданих 
варіантів розвитку розраховуються середні значення результативних 
показників ( з врахуванням ймовірності здійснення кожного сценарію) та 
визначається розмах їх варіації або середньоквадратичне відхилення. Більш 
ризикованим є той, в якого розмах варіації критеріального показника 
більший або більше значення середньоквадратичного відхилення. Недоліком 
аналізу сценаріїв розвитку проекту є те, що він враховує тільки декілька 
значень результативних показників проекту, хоча в реальності їх може бути 
набагато більше. Ось чому застосування імітаційного моделювання створює 
додаткові можливості аналізу створення нескінченної кількості випадкових 
сценаріїв. 

Імітаційне моделювання використовується в таких випадках, коли точні 
оцінки параметрів задати не можна, а аналітики можуть визначити тільки 
інтервали можливого коливання показника, використовують метод 
імітаційного моделювання Монте-Карло.  

Розрахунки по методу Монте-Карло із-за його трудомісткості завжди 
здійснюють за допомогою програмних продуктів, що мають відповідну 
функцію (Project Expert, «Альт-інвест», Excel). Базується на теорії 
ймовірності виникнення того чи іншого значення. Використовуючи ці 
вибрані значення, розраховується чиста приведена вартість проекту. Після 
великої кількості циклів розрахунків отримуємо найбільш ймовірну чисту 
приведену вартість та розподіл всіх її можливих значень зі вказівкою 
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ймовірності їх настання, що дозволяє оцінити ризик, зумовлений реалізацією 
даного інвестиційного проекту. 

При проведенні моделювання слід остерігатись взаємозалежних змінних 
(в модель не рекомендується включати фактори, коефіцієнт парної кореляції 
яких досить високий) [4,7]. 
 

Висновки 
УУ  ссттааттттіі  ссииссттееммааттииззоовваанніі  ттееооррееттииччнніі  ттаа  ппррааккттииччнніі  ннааппррааццюювваанннняя  

ссттооссооввнноо  ууппррааввлліінннняя  ппррооееккттннииммии  ррииззииккааммии..  ВВииддііллеенніі  ооссннооввнніі  ппррооееккттнніі  
ррииззииккии  ттаа  ррииззииккии  уу  ввііддппооввііддннооссттіі  ддоо  ффаазз  ппррооееккттуу..  ВВииззннааччеенніі  ппррооццееддууррии  ооццііннккии  
ттаа  ууппррааввлліінннняя  ппррооееккттннииммии  ррииззииккааммии..  РРооззгглляяннууттіі  ннааййббііллььшш  ппоошшиирреенніі  ммееттооддии  
ккііллььккііссннооггоо  ааннааллііззуу  ррииззииккіівв..      

ППееррссппееккттииввнниимм  вввваажжааєєттььссяя  ннааууккооввіі  ддоосслліідджжеенннняя  щщооддоо  ввииккооррииссттаанннняя  
ннооввііттннііхх  ккооммппььююттееррнниихх  ппррооггрраамм  уу  ппррааккттиицціі  ууппррааввлліінннняя  ппррооееккттннииммии  
ррииззииккааммии..  

ССттааттттяя  ммоожжее  ббууттии  ввииккооррииссттааннаа  ддлляя  ввииввччеенннняя  ппииттаанньь  ссттооттооссооввнноо  
ууппррааввлліінннняя  ррииззииккааммии  вв  ууммоовваахх  ррееааллііззааццііїї  ііннннооввааццііййнниихх  ппррооееккттіівв..  
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