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1. Проектні ризики та їхня класифікація
У ринковій економіці ризик є невід’ємним атрибутом господарювання.
Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не значить,
що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило,
неефективні. Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати
заходи по його запобіганню та не перевищувати допустимих меж. Планування та
реалізація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту
несприятливих умов, ситуацій та наслідків, називається ризиком. Ризик являє собою
складну економічно-управлінську категорію, при визначенні якої має місце ряд протиріч.
Управління ризиком - це процес реагування на події та зміни ризиків у процесі
виконання проекту.
При цьому важливим є проведення моніторингу ризиків. Моніторинг ризиків
включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу проекту. Якісний моніторинг
ризиків забезпечує управління інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення
до настання ризикових подій.
Найбільш розповсюдженою характеристикою ризику є загроза або небезпека
виникнення невдач у тій чи іншій діяльності, небезпека виникнення несприятливих
наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів, збитки, а
також небезпеку, від якої слід застрахуватися.
Під господарським ризиком розуміють загрозу, небезпеку виникнення збитків у
будь-яких, видах діяльності, пов’язаних із виробництвом продукції, товарів, послуг та їх
реалізацією, товарно-грошовими та фінансовими операціями, комерційною діяльністю,
здійсненням соціально-економічних та науково-технічних програм.
При оцінці проектів найбільш суттєвими є такі види невизначеності та
інвестиційних ризиків:
 невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних
змін у країні та регіоні;
 ризик, пов’язаний із нестабільністю економічного законодавства та поточної
економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;
 зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю та
постачання, закриття кордонів тощо);
 неповнота та неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників,
параметри нової техніки та технології;
 коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів, невизначеність
природнокліматичних умов, можливість стихійних лих;
 виробничо-технологічний ризик (аварії, виробничий брак);
 невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників; неповн ота та неточність
інформації про фінансовий стан та ділові репутації підприємств-учасників
(можливість неплатежів, банкротств, зривів договірних зобов’язань).
За джерелами виникнення ризики класифікуються на:
 політичні;
 господарські;
 форс-мажорні.
Політичні ризики обумовлені:
 ризиком зміни державного устрою, частими змінами уряду;
 нестабільністю політичної влади;
 неадекватністю політичних рішень;
Господарські ризики можуть включати:
 ризик зміни податкового законодавства;







ринковий ризик (відсутність споживачів товарів та послуг);
ризик капітальних вкладень (інфляція);
ризик зміни цін постачальників;
ризик затримки платежів за реалізовану продукцію;
ризик неадекватного менеджменту тощо.
Форс-мажорні обставини включають:
 ризики землетрусу, повені, бурі, ураган у та інших стихійних лих;
 ризики виникнення міжнаціональних конфліктів;
 ризик втрати майна при пожежі.
Велика доля позикового капіталу при здійсненні проектів підвищує ризик
порушення принципу ліквідності підприємства, тобто існує фінансовий ризик.
Податковий ризик включає: неможливість використання з тих або інших причин
податкових пільг, встановлених законодавством; зміну податкового законодавства та
рішення податкової служби, які знижують податкові переваги.
Ризик непередбачених змін вартісних оцінок проекту в результаті зміни початкових
управлінських рішень, а також змін ринкових та політичних обставин, отримав назву
динамічного. Зміни можуть привести як до втрат, так і до додаткових доходів.
Ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності мі
незадовільної організації називається статичним. Цей ризик призводить лише до втрат.
Необхідно також провести аналіз чутливості проекту. Він полягає в тому, що, крім
прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанту, виконується
розрахунок ще для декількох екстремальних випадків:
 розрахунок за найгіршим сценарієм — коли зовнішні фактори максимально
заважають здійсненню проекту;
 розрахунок за найкращим сценарієм — коли зовнішні фактори максимально
сприяють здійсненню проекту.
Із точки зору причин виникнення, проектні ризики обумовлені:
 постановкою помилкової цілі, невизначеністю ситуації;
 можливістю відхилень у процесі реалізації рішень від цілей, передбачених
проектом, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу;
 ймовірністю досягнення помилкового результату;
 можливістю виникнення несприятливих наслідків у ході реалізації проекту;
 очікуванням безпеки, невдачі;
 обмеженістю ресурсів;
 зіткненням інтересів учасників складання плану проекту та виконавців;
 недостатньою кваліфікац ією персоналу, схильністю до суб’єктивізму;
 протидією партнерів;
 обов’язковістю вибору при прийнятті рішень;
 форс-мажорними обставинами (природними, політичними, економічними,
технологічними, ринковими і т. п.);
 договірною дисципліною (затримкою постачань, розривом контрактів);
 дисципліною зобов’язань (несвоєчасною сплатою відсотків, податків та інших
платежів);
 низькою якістю продукції, робіт, послуг тощо.
В залежності від причин виникнення ризики класифікують на такі групи: зовнішні
ризики, внутрішні та інші ризики.
Зовнішні ризики поділяються, в свою чергу, на:
1. Непередбачувані зовнішні ризики:
 заходи
державного
впливу
у
сфері оподаткування,
ціноутворення,
землекористування,
фінансово-кредитній сфері, охорони навколишнього
середовища, вплив органів експертизи та ін.;

 природні катастрофи (землетруси, повінь та інші природні катаклізми);
 кримінальні та економічні злочини (тероризм, саботаж, рекет та ін.);
 зовнішні ефекти: політичні (заборона на діяльність та ін.), економічні (зрив
постачання, банкрутство партнерів, клієнтів), екологічні (аварії), соціальні
(страйки) і т. п.
2. Передбачувані зовнішні ризики:
 ринковий ризик (зміна цін, валютних курсів, вимог споживачів, кон ’юнктури,
конкуренція, інфляція та ін.);
 операційний ризик (відмова від цілей проекту, порушення правил експлуатації та
техніки безпеки, неможливість підтримки робочого стану обладнання, споруд і т.
п.).
Внутрішні ризики поділяються на:
1. Внутрішні організаційні ризики, а саме:
 зриви робіт через нестачі робочої сили, матеріалів, затримки постачань, помилок у
плануванні та проектуванні, незадовільного оперативного управління, зміна раніше
узгоджених вимог та поява додаткових вимог з боку замовників та партнерів та ін.;
 перевитрати, що виникли внаслідок: зриву планів робіт проекту, низької
кваліфікації розробників проекту, помилок у складанні кошторисів та бюджетів,
неефективної стратегії постачання та збуту, виявлення претензій з боку партнерів,
постачальників та споживачів.
2. Внутрішні технічні ризики:
 зміна технології виконання робіт, помилкові технологічні рішення, помилки в
проектній документації, невідповідність проектним стандартам, поломки техніки
тощо.
До інших ризиків відносять транспортні, митні інциденти, ризики, пов’язані зі
здоров’ям людей, пошкодженням майна, та правові, які виникають при придбанні
ліцензій, патентів, авторських прав та ін.

2. Принципи управління проектними ризиками
Як зазначалося, одним з основних завдань, які розв’язують у межах управління
проектами, є управління ризиками проектної діяльності, або управління ризиками
проекту. Це завдання не відокремлюється від більшості інших функцій управління
проектами. Ризики існують на всіх фазах і етапах проектної діяльності, тому функція
управління ними є актуальною аж до закриття проекту.
Це зумовило появу на Заході в 90- х роках ХХ ст. великої кількості праць у галузі
управління проектними ризиками в межах управління проектами. Нагромаджено великий
обсяг знань, процедур і технологій щодо обмеження (мінімізації) ризиків при реалізації
проектів. У межах управління проектними ризиками розглядають такі питання:
 класифікацію проектних ризиків;
 методи виявлення й оцінки ризиків;
 інформаційне забезпечення управління ризиками;
 моніторинг і прогнозування ризиків;
 технологію зниження (елімінування) ризиків;
 організацію управління ризиками;
 оцінювання ефективності й обґрунтування оптимального рівня
витрат на управління ризиками.
У межах теорії та практики управління проектними ризиками найважливішими є,
зокрема, методи оцінки, моніторингу та прогнозування ризиків, інформаційного
забезпечення управління ризиками.
Діяльність з управління ризиками охоплює такі основні напрямки (етапи):
ідентифікацію (виявлення) ризику, його оцінку, вибір методу та засобів (інструментів)
управління ризиком, запобігання, контролювання, фінансування ризику, оцінку
результатів.
Перші два напрямки прийнято називати аналізом ризику. При цьому ідентифікація
ризику належить до якісного аналізу, а оцінка ризику - до кількісного.
У теорії управління ризиками серед кількісних методів аналізу ризику найвідоміші
метод статистичного аналізу, аналіз доцільності витрат і метод експертних оцінок.
Важливим є вибір методу й інструментів управління ризиком. Зауважимо, що
поняття «метод» ширше, ніж «інструмент». У межах вибраного методу можна
використовувати конкретні інструменти.
Відомі чотири основних методи управління ризиками: скасування, запобігання
та контролювання, страхування та поглинання ризиків.
Скасування ризику означає відмову від певної діяльності чи таку істотну
(радикальну) її трансформацію, у результаті якої ризик зникає.
Запобігання та контролювання ризику - це ефективна організація проектної
діяльності, тобто коли її учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і
зменшувати можливість настання несприятливої події. Контролювання ризику полягає в
реалізації комплексу заходів, спрямованих на мінімізацію збитків після настання
несприятливої події.
Страхування ризику передбачає зменшення збитків від діяльності за рахунок
фінансової компенсації зі спеціальних страхових фондів.
Поглинання ризику - це такий спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику
збитки повністю несе його учасник (учасники). Цей метод управління ризиками
застосовують тоді, коли можливість ризику невелика чи збитки в разі його настання
неістотно впливають на учасників проектної діяльності.

3. Методи аналізу ризиків проекту
При управлінні проектами важливо вчасно звернути увагу на визначення ри зику в
процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших рішень. Метою аналізу ризику є
надання потенційним партнерам необхідної інформації та даних для прийняття рішень про
доцільність участі в проекті та розробки заходів по захисту від можливих фінансови х
втрат.
Організація робіт по аналізу ризиків може виконуватися у такій послідовності:
1. Підбір досвідченої команди експертів.
2. Підготовка спеціальних запитань та зустрічі з експертами.
3. Вибір техніки аналізу ризику.
4. Встановлення факторів ризику та їх значимості.
5. Створення моделі механізму дії ризиків.
6. Встановлення взаємозв’язку окремих ризиків та сукупного ефекту від їх дії.
7. Розподіл ризиків між учасниками проекту.
8. Розгляд результатів аналізу ризиків, частіше всього у вигляді звіту.
Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний аналіз
ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику
проекту в цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків.
Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок,
розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод.
Метод аналогій передбачає використання даних по інших проектах, які вже
виконані. Цей метод використовується страховими компаніями, які постійно публікують
дані про найбільш важливі зони ризику та понесені витрати.
Експертний метод, відомий як метод експертних оцінок, стосовно
підприємницьких проектів може бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених
керівників та спеціалістів. При цьому, доцільно встановити показники найбільш
допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи на увазі як їх рівень, так і
ймовірність.
Розрахунково-аналітичний метод базується на теоретичних уявленнях, хоча
прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та грального ризику.
Статистичний метод спочатку використовувався в системі ПЕРТ (РЕRТ) для
визначення очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. Останнім часом,
найбільш застосовуваним став метод статистичних випробувань (метод «Монте-Карло»).
До переваг цього методу належить можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи
реалізації проекту.
Розглядаючи питання методики визначення ризику, слід звернути увагу на те, що
початковим пунктом в аналізі ризику проекту є встановлення невизначеності, притаманної
грошовим потокам проекту. Цей аналіз можна проводити декількома шляхами, від
неформального судження до комплексних економічних та статистичних аналізів, що
включають самостійні підрахунки до великомасштабних комп’ютерних моделей.
Зупинимося на таких методиках визначення ризику проекту:
1. Аналіз чутливості реагування. Ми знаємо, що більшість змінних, які
визначають грошові потоки проекту, базуються на ймовірності розподілу, а отже, точно не
відомі. Також ми знаємо, що більшість їх змінна у ключовій вхідній змінній величині
(такій, як обсяг продажу) зумовлює чисту теперішню вартість (ЧТВ) проекту змінюватися.
Метод ЧТВ базується на методології дисконтування грошових потоків. Для
застосування цього підходу ми використаємо такі етапи:
1. Знаходимо теперішню вартість кожного грошового потоку, включаючи як
прибутки, так і витрати, дисконтовану на вартість капіталу.
2. Сумуємо ці дисконтовані грошові потоки, і отриманий результат
визначимо як чисту теперішню вартість проекту. Якщо ЧТВ>0, то

проект доцільно прийняти. У протилежному випадку від нього
слід відмовитися.
2. Аналіз сценарію. Методика аналізу ризику розглядає чутливість реагування
ЧТВ до змін у ключових змінних величинах та можливий інтервал значень цих змінних.
При цьому, економіст відбирає «поганий» набір обставин (низька ціна продажу, низький
обсяг продажу, високі змінні витрати на одиницю тощо), базовий та «добрий». Потім
розраховуються ЧТВ при поганих і сприятливих обставинах і порівнюються з очікуваною
ЧТВ або ЧТВ у базовому випадку.
3. Визначення точки беззбитковості. Даний показник характеризує обсяг
продажу, при якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробництва.
Показник розраховується як на основі графічного методу, так і за математичною
формулою. При визначенні даного показника витрати на виробництво продукції
поділяються на умовно-постійні (Вп) та змінні (Вз). Відповідно, точка беззбитковості
визначається за формулою:
О=
,
де О - точка беззбитковості, од.;
Вп - постійні витрати (не змінюються при зміні обсягу виробництва) на всю програму
проекту, грн.;
Ц - ціна одиниці продукції, грн.;
Вз - витрати змінні (змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва) на од., грн.
4. Дерево рішень. Для побудови «дерева рішень» аналітик визначає склад і
тривалість фаз життєвого циклу проекту; виділяє ключові події, які можуть вплинути на
подальший розвиток проекту, та можливий час їх настання; аналітик обирає всі можливі
рішення, які можуть бути прийнятими в результаті настання кожної із подій, та визначає
ймовірність кожного із них.
Останнім етапом аналізу даних для побудови «дерева рішень» є встановлення
вартості кожного етапу здійснення проекту (вартості робіт між ключовими подіями) в
поточних цінах. На основі даних будується «дерево рішень». Його вузли представляють
ключові події, а стрілки, що їх поєднують, - перелік робіт по реалізації проекту.
5. Метод «Монте-Карло». Цей метод базується на використанні імітаційних
моделей, які дозволяють створити певну кількість сценаріїв, що узгоджуються із заданими
обмеженнями по конкретному проекту.
На практиці даний метод можливо застосовувати лише з використанням
комп’ютерних програм, які дозволяють описати прогнозні моделі і розрахувати велику
кількість можливих сценаріїв. Як прогнозн і моделі виступають математичні залежності,
отримані при розрахунку показників економічної ефективності. Повинні бути якомога
точно виявлені всі змінні, що впливають на кінцевий результат, з описом ступеня цих
залежностей.

4. Методи зниження ризиків
Існують такі групи методів зниження ризиків:
 технічні методи, засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад,
система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та ін.
 правові методи, такі, як: страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія,
завдаток тощо.
 організаційно-економічні методи включають комплекс заходів, направлених на
попередження втрат від ризику у випадках виникнення несприятливих обставин, а
також на їх компенсацію у випадках виникнення втрат.
Найбільш розповсюдженими методами зниження ризику є:
 розподіл ризику між учасниками проекту;
 страхування;
 резервування коштів на покриття непередбачених витрат;
 нейтралізація часткових ризиків;
 зниження ризику в плані фінансування.
Розподіл ризику здійснюється в процесі підготовки плану проекту та контрактних
документів. Для кількісного розподілу ризику в проектах можна використовувати модель,
засновану на «дереві рішень». При цьому, кожний учасник виконує запланований
проектом обсяг робіт та несе відповідну частку ризику у випадку невиконання проекту.
Але найбільше ризикує інвестор. Тому потрібно враховувати, що труднощі в пошуку
інвестора, як правило, збільшуються із збільшенням ступеня ризику, що покладається на
інвестора.
Страхування ризику являє собою систему відшкодування втрат страхувальниками
при виникненні страхових випадків із спеціальних страхових фондів, які формуються за
рахунок страхових внесків, що виплачуються страхувальниками. Як правило, це
здійснюється за допомогою майнового страхування та страхування від нещасних
випадків.
Крім страхування, може застосовуватись перестрахування та співстрахування.
Перестрахування - це страхування, відповідно до якого страховик передає частину
відповідальності за ризики іншим страховикам. Ціллю такої операції є створення стійкого
та збалансованого «страхового портфеля» для забезпечення стабільної та рентабельної
роботи страхових компаній. Співстрахування - це метод вирівнювання та розподілу
великих ризиків між кількома страховиками.
Створення резервів ресурсів на покриття непередбачених витрат дозволяє
компенсувати ризик, який виникає в процесі реалізації проекту, і, тим самим,
компенсувати збої у виконанні проекту. Це спосіб боротьби з ризиком, який передбачає
встановлення співвідношення між потенційними ризиками, які впливають на вартість
проекту, та розміром витрат, необхідних для подолання збоїв у виконанні проектів.
Частина резерву завжди повинна знаходитися у руках менеджера, а іншою частиною
повинні розпоряджатися інші учасники відповідно до контракту. Першим етапом при
використанні даного методу є оцінка наслідків ризиків, тобто сум на покриття
непередбачених витрат. Далі визначається структура резерву на покриття непередбачених
витрат та для яких цілей слід використовувати встановлений резерв.
Часткові ризики - це ризики, пов’язані з реалізацією окремих етапів (робіт) по
проекту, але які напряму не впливають на проект у цілому. У плані фінансування проекту
обов’язково повинні враховуватись такі ризики, як: ризик нежиттєздатності проекту,
податковий ризик, ризик несплати заборгованості та ризик незавершення будівництва.
Управління ризиком здійснюється на всіх стадіях життєвого циклу проекту за
допомогою моніторингу, контролю та необхідних коригуючих дій. Здійснює це проектменеджер у тісній взаємодії з усіма учасниками проекту.

Питання для самоперевірки і повторення
1. Що розуміють під невизначеністю та ризиком проекту?
2. Сутність управління ризиками.
3. Які найбільш поширені види ризиків Ви знаєте?
4. Як класифікуються ризики за джерелами виникнення?
5. Які причини виникнення проектних ризиків?
6. Яка класифікація ризиків залежно від причин їх виникнення?
7. Яка послідовність виконання робіт по аналізу ризиків?
8. Що таке кількісний та якісний аналіз ризику?
9. Які методи та методики аналізу ризиків Ви знаєте?
10. Які існують способи зниження ризиків проекту?

