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Основні поняття управління ризиками

 Першим кроком успішного здійснення проекту є
розроблення плану, за яким будуть виконуватися роботи, 
досягатися результати в межах запланованого часу і 
відведених ресурсів.

 Для нетривалих проектів, коли все досконально і реально 
сплановано, ймовірність, що все буде добре є високою.

 Однак, чим складніше і триваліше проект, тим більша 
ймовірність того, що щось піде не так, як передбачено. 
Щоб збільшити шанси на успіх, потрібно підготуватися до 
вживання заходів щодо усунення наслідків будь-яких 
несподіванок.

 Про виявлення можливих ризиків слід думати на всіх 
етапах проекту, від його задуму до завершення. 4
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 Ризик – можливість виникнення непередбачуваних 

ситуацій чи подій в проекті, які можуть негативно 

вплинути на досягнення цілей проекту.

 Управління ризиками – сукупність методів аналізу і 

нейтралізації факторів ризику, об’єднаних в систему 

планування, моніторингу та корегуючих впливів.

 Аналіз проектних ризиків:

 якісний: ідентифікація всіх можливих ризиків проекту, 

оцінювання наслідків від їх реалізації та планування заходів, 

спрямованих на зниження ймовірності реалізації  ризиків та/або 

мінімізації негативних наслідків

 кількісний: безпосередні розрахунки змін ефективності 

проекту, пов’язаних з ризиками 5

Основні поняття управління ризиками
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Алгоритм управління ризиками
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Крок 1. Виявлення ризиків

 Виявити ризики, пов'язані з проектом

 Розглянути як наслідки, так і причини ризиків

 Виконати класифікацію (категоризацію) ризиків

 Задокументувати ризики в чіткій і однозначній формі

Назва 
ризику

Код роботи/ 
операції

Різновид 
ризику

Опис ризику
Причини 
ризику

Наслідки 
ризику

1 2 3 4 5 6

Таблиця 1. Список ризиків проекту
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 Слід пам’ятати про динамічну природу ризиків:

 протягом життєвого циклу проекту рівень ризику 

змінюється

 події ризику рідко наступають незалежно одна від 

одної

 при плануванні виконується первинна ідентифікація 

ризиків та їх класифікація

 у процесі виконання проекту багато невизначеностей

знімається, але  з'являються нові

 Як наслідок, процес ідентифікації ризиків є 

ітеративним.
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Крок 2. Аналіз, оцінка та 

пріоритетизація ризиків

 Одним з інструментів оцінювання ризику є якісна 

оцінка, для якої використовують два показники:

 ймовірність виникнення події ризику

 вплив ризику

 Для однозначного розуміння оцінки ризиків 

розробляють дві шкали оцінювання якісних 

показників:

 шкалу оцінки ймовірності виникнення ризику

 шкалу оцінки впливу ризику на проект 9
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Крок 2. Аналіз, оцінка та 

пріоритетизація ризиків

Коефіцієнт Опис ймовірності Ймовірність настання

1 Ризик не виникне 5%

2 Виникнення ризику малоймовірне 10%

3
Низька ймовірність виникнення 

ризику
30%

4
Середня ймовірність виникнення 

ризику
50%

5
Висока ймовірність виникнення 

ризику
75%

6
Максимальна ймовірність виникнення 

ризику
90%

7 Ризик виникне 95%



Коефіцієнт
Опис впливу на 

проект

Параметри проекту:

вартість терміни зміст якість

1 мінімальні наслідки
Збільшення вартості 

до 5%

Збільшення термінів 

до 5%

Без скорочення 

змісту

Без зауважень до 

якості

2 допустимі наслідки
Збільшення вартості 

до 10%

Збільшення термінів 

до 10%

Скорочуються 1-2 

другорядні області 

змісту

Ледь помітні зміни 

якості

3 відчутні наслідки
Збільшення вартості 

до 20%

Збільшення термінів 

до 20%

Значно скорочені 

другорядні області 

змісту

Для пониження 

якості потрібне 

погодження з 

зацікавленими 

сторонами

4 значні наслідки
Збільшення вартості 

до 30%

Збільшення термінів 

до 30%

Порушені основні 

області змісту 

проекту

Пониження якості не 

сприйме споживач

5
катастрофічні 

наслідки

Збільшення вартості 

понад 40%

Збільшення термінів 

понад 30%

Зменшення змісту 

неприйнятне для 

ключових 

зацікавлених сторін

Кінцевий продукт не 

може 

використовуватися
11

Крок 2. Аналіз, оцінка та 

пріоритетизація ризиків



Ймовірність

95% 7 14 21 28 35

90% 6 12 18 24 30

75% 5 10 15 20 25

50% 4 16 12 16 20

30% 3 6 9 12 15

10% 2 4 6 8 10

5% 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Вплив
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Крок 2. Аналіз, оцінка та 

пріоритетизація ризиків



 Список ризиків проекту переписують за 
спаданням, тобто спочатку записуються ризики з 
максимальним значенням пріоритету, потім 
середні і, нарешті, з мінімальним 
пріоритетом.

 Обмежують розгляд ризиків певним значенням 
пріоритету (наприклад, 10).

 Для ризиків, прийнятих до розгляду, 
розробляють програму реагування на ризики, 
яку включають до плану проекту з розподілом 
ресурсів і часу. 13
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пріоритетизація ризиків



Крок 3. Програма реагування на ризики 

(основні методи управління ризиками)

 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 застосовують тоді, коли можливість ризику невелика чи 
збитки в разі його настання неістотно впливають на учасників 
проектної діяльності.
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Крок 4. Моніторинг та корекція

 Моніторинг — відстеження ідентифікованих 
ризиків, які віднесені до списку пріоритетних, 
а також перевірка виконання операцій 
реагування на ризики та оцінки їх 
ефективності.

 Корекція — виконання коригувальних та 
запобіжних заходів для приведення проекту у 
відповідність до плану.
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Найпоширеніші ризики для проектів 

за Програмою «Горизонт 2020»

 Конфлікти всередині консорціуму

 Рішення організації-учасниці вийти з проекту до його закінчення

 Звільнення ключового виконавця проекту з організації-учасниці

 Недотримання строків виконання або надання результатів низької 

якості

 Недотримання фінансової дисципліни

 Порушення планових строків поставки/монтажу обладнання

 Додаткові витрати в процесі придбання обладнання
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Місце опису управління ризиками в 

проектній пропозиції

 Проекти  Еразмус+ :

 логіко-структурна матриця

 описи робочих пакетів

 Проекти Горизонт 2020 :

 розділ “Виконання проекту”

 параграф “Структура і процедури менеджменту”

17



Проекти Еразмус+
Ідентифікація зовнішніх факторів, що 
впливають на досягнення цілей проекту

 Припущення:

Зовнішні фактори, які можуть вплинути на хід або 

успіх проекту, над якими немає прямого контролю 

(формулюються в позитивному ключі). 

Сформульовані у вигляді негативних тверджень, 

припущення стають проектними ризиками.

 Ризики:

Зовнішні фактори, які можуть негативно вплинути 

на хід або успіх проекту.
18



Проекти Еразмус+ : управління ризиками

Work package 
type and ref.nr 

PREPARATION 1

Title

Related 
assumptions 
and risks

Description

Tasks

Estimated Start 
Date (dd-mm-
yyyy)

Estimated End 
Date (dd-mm-
yyyy)

Lead 
Organisation

Participating 
Organisation
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3.2 Структура та процедури управління
Опишіть будь-які критичні ризики, пов'язані з впровадженням 
проекту, які можуть призвести до того, що цілі проекту не будуть 
досягнуті. Детально опишіть заходи зі зменшення ризику. Будь 
ласка, надайте таблицю з визначеними критичними ризиками та 
дій щодо зменшення їх впливу (таблиця 3.2b).

20

Опис ризику (вкажіть рівень 

ймовірності: 

низький/середній/високий)

Задіяні робочі пакети Запропоновані заходи для 

зниження ризиків

Таблиця 3.2b. Критичні ризики, пов’язані з впровадженням проекту

Проекти Еразмус+ : управління ризиками



Приклади управління ризиками в 

європейських проектах

1. Проект NoGAP

http://www.no-gap.eu/

21
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Приклад 1. Проект NoGAP

1.2.5 План ризику та надзвичайних ситуацій (Risk and 

Contingency plan)

Консорціум добре усвідомлює той факт, що проект може

зіткнутися з труднощами, що будуть перешкоджати

адекватному виконанню всіх передбачених заходів. 

Тому консорціум розробив аналіз оцінки ризиків та план 

дій на випадок відповідних надзвичайних ситуацій.

Наступна таблиця показує виявлені ризики та те, яким

чином керівництво проекту матиме справу з ними, щоб

належним чином досягти цілей NoGAP. 22



Приклад 1. Проект NoGAP

У проекті можна визначити наступні ризики:

23

Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних

обставин

1. Низький рівень відповідей на опитування, 

проведене в WP1.

A) Відправлення інформації буде найбільш ефективним у 

випадку встановлення контактів із зацікавленими 

особами особисто або через електронну пошту та 

телефон. Такі заходи передбачені.

B) Отримання інформації буде легко доступним для всіх 

зацікавлених осіб на веб-сайті проекту, а також на веб-

сайтах партнерів.

C) Проведення телефонних інтерв'ю з основними 

контактами для збору всієї необхідної інформації.

D) Особисті переговори з респондентами під час 

відвідування міжнародних конференцій, ярмарків та 

інших заходів.



Приклад 1. Проект NoGAP

У проекті можна визначити наступні ризики:
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Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних

обставин

2. Дані, зібрані через опитування серед 

зацікавлених сторін у WP1, не дуже точні.

Щоб мінімізувати цей ризик, інформація буде 

перевірятись щонайменше двома партнерами, що 

працюють у галузі з підтримки досліджень та 

інновацій



Приклад 1. Проект NoGAP

У проекті можна визначити наступні ризики:
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Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних

обставин

3. Цільову групу для тренінгів у WP3 буде важко

зібрати. Люди іноді не хочуть відвідувати тренінги, 

вважаючи їх марною тратою часу.

A) Поінформованість учасників із цільової групи про 

питання, пов’язані із соціальними викликами у 

галузі безпечної, чистої та ефективної енергетики,

будуть підніматися через інформаційні матеріали

B) Навчальні програми будуть розроблені 

відповідно до теми, яка представляє інтерес для 

зацікавлених сторін, виявлених під час опитування

C) Партнери сприятимуть проведенню тренінгів 

через власні мережі



Приклад 1. Проект NoGAP

У проекті можна визначити наступні ризики:
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Опис ризику План на випадок виникнення непердбачуваних обставин

4. Деякі організації, зокрема МСП, у 

різних галузях промисловості навряд 

зможуть співпрацювати за діяльністю 

проекту в WP4.

A) Створення міцних зв'язків із кластерами / мережами, метою 

яких є, з одного боку, сприяння участі МСП у викликах, 

пов'язаних із вбудованими системами, в рамках РП7, а з іншого

боку - отримання впливу у рамках Європейських технологічних

платформ з метою гарантування того, що інтереси МСП будуть

відображатись у відповідних викликах у РП7.

B) Особливу увагу буде приділено ініціативам, започаткованим 

деякими національними технологічними платформами. Всі 

партнери встановлюють контакти з національними та 

європейськими платформами, щоб отримати інформацію про 

компанії та МСП, які зацікавлені в участі у проектах, що 

фінансуються ЄС. Національні платформи можуть мати ключову 

роль у залученні МСП, оскільки більшість МСП працюють на 

національному рівні.



2. Проект UKRAINE

www.project-ukraine.eu/

Приклади управління ризиками в 

європейських проектах
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Приклад 2. Проект UKRAINE
Risk and contingency plan
Метою плану ризиків та непередбачених обставин є забезпечення того, 

щоб ризики проекту були визначені та охоплені заходами для їх усунення 

або зменшення, що призведе до того, що залишковий ризик буде 

прийнятним для консорціуму та інших відповідних зацікавлених сторін. 

За нашим досвідом, проекти часто змінюються з часом. Це може бути 

тому, що:

 Сценарій змінюється через непередбачені події (політичні зміни, зміни 

в законодавчій базі ...);

 Завдання змінюються через отримані результати;

 Підхід або методологія переглядаються, оскільки команда та інші 

зацікавлені сторони стають повністю обізнаними з ральним станом 

справ за напрямом.

[…] 28



Приклад 2. Проект UKRAINE

У проекті можна визначити наступні ризики:

29

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 

непередбачуваних обставин

• Дані, наявність інформації

• Розклад інтерв'ю/ наявність 

опитуваних

• WP1000
(Legal framework update)

• WP2000
(Aviation)

• WP3000
(Dangerous goods and 

multimodal logistics)

• Визначити додаткові джерела 

даних

• Виконати пошук в Інтернеті

• Активізувати локальні контакти

• Підвищити рівень 

поінформованості клієнтів про 

потенційну затримку

• Зосередитись на інших видах збору 

даних

• Залучити додаткові зацікавлені 

сторони та інших учасників



Приклад 2. Проект UKRAINE

У проекті можна визначити наступні ризики:

30

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 

непередбачуваних обставин

Суперечливі дані, отримані

від різних зацікавлених

сторін

• WP1000
(Legal framework update)

• WP5000
(Dissemination and awareness)

• Зосередитись на аналізі, щоб

зрозуміти причину 

суперечливих даних

• Виконати додаткове

дослідження (наприклад, 

телефонні дзвінки), щоб

отримати більш глибоке

розуміння



Приклад 2. Проект UKRAINE

У проекті можна визначити наступні ризики:

31

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 

непередбачуваних обставин

Мовні проблеми • WP1000
(Legal framework update)

• WP2000
(Aviation)

• WP3000
(Dangerous goods and multimodal logistics)

• WP4000
(Engagement and business matchmaking)

• WP5000
(Dissemination and awareness)

Покластись на українських 

партнерів



Приклад 2. Проект UKRAINE

У проекті можна визначити наступні ризики:

32

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 

непередбачуваних обставин

Низька відвідуваність заходів • WP4000
(Engagement and business 

matchmaking)

• WP5000
(Dissemination and awareness)

• Виконати додаткові дослідження 

для визначення учасників

• Покластись на українських 

партнерів проекту та контактну 

мережу



Приклад 2. Проект UKRAINE

У проекті можна визначити наступні ризики:

33

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 

непердбачуваних обставин

Незадовільні результати 

технічної діяльності

• WP2000

(Aviation)

• WP3000

(Dangerous goods and 

multimodal logistics)

• Виконати додаткові розробки

• Прийняти підхід "під тиском" для 

вирішення проблем

• Залучити партнерів проекту зі

схожими компетенціями

• Проінформувати клієнта та 

обговорити можливі зміни до 

початкового плану



Приклад 2. Проект UKRAINE

У проекті можна визначити наступні ризики:

34

Опис ризику Залучені робочі пакети План на випадок виникнення 

непердбачуваних обставин

Політична нестабільність • WP0000
(Management)

• WP1000
(Legal framework update)

• WP2000
(Aviation)

• WP3000
(Dangerous goods and multimodal logistics)

• WP4000
(Engagement and business matchmaking)

• WP5000
(Dissemination and awareness)

• Оцінити вплив на проект

• Обговорити дії щодо

пом'якшення наслідків з 

партнерами проекту

• Проінформувати клієнта та 

обговорити можливі зміни до 

початкового плану



Логіко-структурна матриця проекту

 Одним з найбільш ефективних способів перевірки 

практичної здійсненності ідеї та проекту є складання 

логіко-структурної матриці. 

 Це інструмент, призначення якого — узагальнити, що 

саме та яким чином планується здійснювати у проекті, 

які основні припущення висуваються та як будуть 

контролюватись та оцінюватись практичні результати.  

 Складання логіко-структурної матриці є 

першочерговою задачею, після виконання якої можна 

переходити до заповнення необхідної проектної 

документації.
35



Логіко-структурна матриця

36

Дії

Загальні 

цілі

Конкретні 

цілі

Результати

Логіка 

втручання
Припущення

Джерела 

перевірки

Об’єктивно 

перевірювані

показники

ПередумовиВитратиЗасоби



Як заповнювати логіко-структурну 

матрицю?

 Загальний принцип заповнення логіко-структурної матриці —

згори вниз та зліва направо. 

 Спочатку необхідно вписати основну інформацію щодо 

проекту — загальні цілі, конкретні цілі, результати та дії.

 При цьому слід пам’ятати, що необхідно нумерувати всі 

елементи комірки «Результати», після чого їх потрібно 

співвіднести з відповідними елементами комірки «Дії», 

використавши ту ж саму нумерацію.

 Наприклад, Результат 1 – Дія 1.1, Дія 1.2; Результат 2 – Дія 

2.1, Дія 2.2., тощо.

37



Порядок заповнення Логіко-структурної матриці

38

Дії

Загальні 

цілі

Конкретні 

цілі

Результати

Логіка 

втручання
Припущення

Джерела 

перевірки

Об’єктивно 

перевірювані

показники

ПередумовиВитратиЗасоби

3

1

1 8 9

2 10 11

3 12 13

4
14 15 5

6

7



Як заповнювати логіко-структурну 

матрицю?

 Наступним кроком заповнення логіко-структурної матриці 

є встановлення припущень. Це дозволить перевірити 

практичну здійсненність розроблюваного проекту за 

наступними логічними правилами:

 ЯКЩО ми виконуємо дії ТА припущення є вірним, ТОДІ

ми отримаємо результати.

 ЯКЩО ми отримуємо результати ТА припущення є 

вірним, ТОДІ ми досягнемо конкретних цілей.

 ЯКЩО ми досягаємо конкретних цілей ТА припущення є 

вірним, ТОДІ ми сприятимемо досягненню загальної 

мети.
39



Порядок заповнення Логіко-структурної матриці

40

Дії

Загальні 

цілі

Конкретні 

цілі

Результати

Логіка 

втручання
Припущення

Джерела 

перевірки

Об’єктивно 

перевірювані

показники

ПередумовиВитратиЗасоби

3

1

1 8 9

2 10 11

3 12 13

4
14 15 5

6

7

3

2



Як заповнювати логіко-структурну 

матрицю?

 Після того як було встановлено, що проект є 

здійсненим, можна переходити до наступного етапу 

заповнення логіко-структурної матриці, а саме:

 визначення об’єктивних показників

 джерел їх перевірки

 засобів та витрат, які необхідні для успішної реалізації 

проекту

41



Порядок заповнення Логіко-структурної матриці

42

Дії

Загальні 

цілі

Конкретні 

цілі

Результати

Логіка 

втручання
Припущення

Джерела 

перевірки

Об’єктивно 

перевірювані

показники

ПередумовиВитратиЗасоби

3

1

1 8 9

2 10 11

3 12 13

4
14 15 5

6

7

3

2
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38
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Логіка втручання Показники, що  об’єктивно 

перевіряються

Джерела перевірки Припущення
З
а
га

л
ь
н
а
 м

е
т
а Сприяти покращенню охорони здоров'я

сім'ї, зокрема, зменшенню рівня дитячої

смертності у віці до п’яти років, а також

покращити загальний стан екосистем та 

якості води

Кількість випадків захворювань, пов’язаних

із водою, шкірних інфекцій та захворювань

крові, що викликаються важкими

металами, зменшується на 50% до 2008 

року, особливо серед малозабезпечених

сімей, які проживають вздовж річки.

Записи в міських лікарнях та поліклініках, в тому 

числі записи здоров'я матері і дитини, зібрані

мобільними групами Охорони здоров'я матері та 

дитини.

Зведені результати Щорічної доповіді про стан 

навколишнього середовища Державного 

управління охорони навколишнього середовища

К
о
н
к
р
е
т
н
а
 ц

іл
ь
 (

ц
іл

і)

1.1. Покращена якість річкової води Показник 1

Концентрація сполук важких металів (Pb, 

Cd, Hg) та об’єм неочищених стічних вод;

Задані величини:

на 25% менше (порівняно з рівнем у 2003 

році) та відповідають встановленим

державним нормам здоров'я / стану 

навколишнього середовища до кінця 2007 

року

Щотижневі дослідження якості води, що

проводяться Агенцією з охорони

навколишнього середовища спільно з 

Державною інспекцією охорони, 

відтворення водних живих ресурсів та 

регулювання рибальства (органами 

рибоохорони) , та щомісячні звітування

місцевому голові охорони навколишнього

середовища (Голова наглядового комітету

проекту)

1. Припущення

Кампанії з інформування громадськості, що

проводяться органами місцевої влади, позитивно 

впливають на санітарно-гігієнічні норми і заходи в 

сім'ї

Ризик

Риболовні кооперативи не є ефективними щодо

обмеження використання рибопитомників своїми

членами

2. Припущення

Якість води верхньої течії залишається стабільною

Р
е
з
у
л
ь
т
а
т
и

R.1. Обсяг стічних вод, що скидаються

безпосередньо в річкові системи

домашніми господарствами та заводами, 

зменшено

1.1. Показник:

Стічна вода, що скидається заводами та домашніми

господарствами

Задана величина:

70% стічних вод, що скидаються заводами, та 80% стічних

вод, що скидаються домашніми господарствами, 

очищаються на очисних спорудах, до 2006 року

1.2. Показник: І т.д.,

Показник 1.1. Джерело:

Щорічне вибіркове дослідження домашніх

господарств та заводів, що проводиться 

органами місцевої влади в період між 2003 і 

2006 рр.

Показник 1.2. Джерело: і тд.,

Агенція з охорони навколишнього

середовища досягла успіху в скороченні

рівня твердих відходів, що виробляються

заводами, з "Х" до "Y" тонн на рік

Домовласники та підприємства готові платити

за використання покращених каналізаційних

труб

R.2., і.тд. 2.1. Показник: Показник 2.1. Джерело: Припущення

Д
ії

R1.

A.1.1 Провести базове дослідження домашніх

господарств та підприємств

A.1.2 Підготувати та провести практичні тренінги

A.1.3 Провести тендер та вибрати підрядника на 

будівництво систем водопостачання та каналізації

А.1.4 Визначити відповідні стимули для заводів

використовувати екологічно чисті технології

A.1.5 Підготувати та впровадити програму

інформування та обізнаності для громадськості

A.1.6 т.д.

R2. A.2.1., і тд.

Засоби:

4 Ключові Експерти

Короткострокові експерти

Експертизи, дослідження,

Постачальник: комп'ютерів, офісного

обладнання,

Капітальні роботи каналізаційної системи

і т.д.

Джерела:

Внутрішня проектна документація, зразок дослідження, 

копії технічної специфікації, тендерної документації, звіт

про стимулювання для заводів використовувати

екологічно чисті технології (і т.д.)

Витрати:

Загальний бюджет проекту: ‘x’ €

Внесок ЄС: ‘x’ €

Класифікація витрат:

Дія A.1.1. = ‘x’ €

Дія A.1.2. = ‘x’ €, і т.д.

Керівництво проектом = ‘x’ €

Резерв на непередбачувані витрати = ‘x’ €

Непрямі витрати = ‘x’ €

Передумови

Стійка політична прихильність до 

вирішення проблеми забруднення води

Отримання повної технічної документації

для розширення мережі каналізації, 

отримання правових дозволів на 

проведення робіт



Перевірка правильності логіко-структурної 

матриці

 Після того як логіко-структурну матрицю 

було заповнено, важливим кроком є 

перевірка її логіки.

 Перевірку виконують справа наліво:

 якщо передумови (1) виконано, чи можна 

за встановленим бюджетом (2)

забезпечити необхідні засоби (3) для 

реалізації запланованих дій (4), що буде 

підтверджуватися документально (5)?

44



Перевірка правильності логіко-структурної 

матриці

 якщо заплановані дії (4) реалізовано, 

що підтверджується документально 

(5), і припущення (6) виконано, чи 

будуть отримані заплановані 

результати (7) вчасно на 

запланованому рівні (8), що буде 

підтверджуватися документально (9)?
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Перевірка правильності логіко-структурної 

матриці

 якщо заплановані результати (7) на 

запланованому рівні (8), що 

підтверджується документально (9), 

отримані, припущення виконані, а 

ризики (10) зменшилися або відсутні, 

чи буде досягнуто конкретну ціль/цілі 

(11) до кінця реалізації проекту на 

запланованому рівні (12), що буде 

підтверджуватися статистичними 

даними та/або дослідженнями (13)?
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Перевірка правильності логіко-структурної 

матриці

 якщо визначену конкретну ціль/цілі 

(11) отримано на запланованому рівні 

(12), що підтверджується 

документально та/або статистичними 

даними (13), та припущення (14) 

виконано, чи буде запланована 

загальна ціль (15) досягнута на 

запланованому рівні (16), що буде 

підтверджуватися статистичними 

даними та/або дослідженнями (17)?
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Розроблення плану дій



Розподіл задач

План дій

49

Розроблення плану дій



Діаграма Ганта (Gantt Chart)

 Діаграма Ганта (іноді – стрічкова діаграма, 

графік Ганта) — діаграма, яка 

використовується для ілюстрації плану/графіка 

робіт для будь-якого проекту.

 Є одним з основних засобів планування та 

управління проектами.









Як складати діаграму Ганта?

 Розробити робочі пакети і задачі

 Визначити основні напрями роботи у проекті

 Управління проектом

 Змістова частина

 Аналітична діяльність

 Дослідницька робота

 Інноваційне впровадження

 Діяльність з розповсюдження

 Сформулювати робочі пакети, базуючись на видах 

діяльності, які потрібно здійснити у проекті

 В рамках кожного робочого пакету деталізувати задачі, 

які мають бути виконані.



Як складати діаграму Ганта?

 Розподілити задачі у часі

 Для кожного робочого пакету визначити тривалість роботи.

 В межах часу, визначеного для кожного робочого 

пакету, визначити тривалість роботи над кожною 

задачею у цьому робочому пакеті.

 Визначити, які результати мають бути отримані для 

кожної задачі та у який місяць.

 Призначити лідерів робочих пакетів та окремих задач

 Визначити, які партнери працюватимуть над кожною 

задачею



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171

Департамент міжнародного співробітництва,

відділ координації міжнародної проектної діяльності

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
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