
ISSN 2311-4738 (print), ISSN 2413-3000 (online)  

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 

32 Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2021. № 1(3) 

УДК 005:631.15  DOI: 10.20998/2413-3000.2021.3.5 

К. Я. КРУЛЬ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПРОЄКТІВ  

Проєкти агропромислового комплексу реалізуються в умовах високої невизначеності та ризиковості. Сільськогосподарська продукція 
забезпечує різноманітність та якість продуктів харчування населення країни. Для зменшення втрат об’ємів виробництва та  якості  продукції 

рослинництва та тваринництва, і, як наслідок, підвищення економічної ефективності виробництва, є необхідність проведення заходів для 

запобігання та зниження ризиків проєктів агропромислового комплексу. Зважаючи на те, що ризики пов’язані із зацікавленими сторонами 
можуть мати руйнівні наслідки для проєкту, протиризикове управління зацікавленими сторонами проєктів набуває критичного значення. У 

зв’язку з набуттям широкого розповсюдження формувань міжнародних команд по реалізації проєктів, автор пропонує враховувати при 

управлінні зацікавленими сторонами проєкту їх ментальність, яка може бути причиною непорозумінь та конфліктів. Також, автором 
наголошується на важливості виявлення та управління очікуваннями зацікавленими сторонами проєкту. У статі наведено засади управління 

зацікавленими сторонами проєкту та проаналізовано процеси управління зацікавленими сторонами проєкту у міжнародних стандартах 
управління проєктами, зокрема у P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI та ISO 21500. Також автором наведено засади управління ризиками проєктів 

відповідно до міжнародних стандартів управління проєктами, зокрема P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI та ISO 21500. Виявлено, що 

ідентифікація та аналіз зацікавлених сторін є підґрунтям для розуміння того, які ризики пов’язані з кожним стейкхолдером можуть 
виникнути в ході проєкту. Автором наголошено на тому, що без проведення детального аналізу зацікавлених сторін добре проаналізувати 

ризики пов’язані з ними неможливо. А розробка плану реагування на ризики, які пов’язані із стейкхолдерами, значною мірою залежить від 

характеристики кожного конкретного стейкхолдера та розуміння, які саме важелі впливу на ту чи іншу зацікавлену сторону можуть бути 
ефективними в тому чи іншому випадку. Для більш ефективного проведення протиризикового управління зацікавленими сторонами 

проєктів агропромислового комплексу, яке б враховувало специфічність ризиків таких проєктів, автор рекомендує розробити та 

використовувати інструменти, які б враховували особливості зацікавлених сторін, які задіяні саме в агропромислових проєктах. 
Ключові слова: ризик, зацікавлені сторони, проєкт, протиризикове управління стейкхолдерами, проєкти агропромислового 

комплексу. 

К. Я. КРУЛЬ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИ-РИСКОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫМИ СТОРОНАМИ  ПРОЕКТОВ 

Проекты агропромышленного комплекса реализуются в условиях высокой неопределенности и риска. Сельскохозяйственная продукция 

обеспечивает разнообразие и качество продуктов питания населения страны. Для уменьшения потерь объемов производства и качества 

продукции растениеводства и животноводства, и, как следствие, повышения экономической эффективности производства, есть 
необходимость проведения мероприятий по предотвращению и снижению рисков проектов агропромышленного комплекса. Принимая во 

внимание то, что риски, связанные с заинтересованными сторонами, могут иметь разрушительные последствия для проекта, анти-рисковое 

управление заинтересованными сторонами проектов приобретает критическое значение. В связи с широким распространением 
формирования международных команд по реализации проектов, автор предлагает учитывать при управлении заинтересованными сторонами 

проекта их ментальность, которая может быть причиной недоразумений и конфликтов. Также, автором отмечается важность выявления и 

управления ожиданиями заинтересованными сторонами проекта. В статье приведены основы управления заинтересованными сторонами 
проекта и проанализированы процессы управления заинтересованными сторонами проекта в международных стандартах управления 

проектами, в частности в P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI и ISO 21500. Также автором приведены основы управления рисками проектов в 
соответствии с международными стандартам управления проектами, в частности P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI и ISO 21500. Обнаружено, 

что идентификация и анализ заинтересованных сторон является основой для понимания того, какие риски, связанные с каждым 

стейкхолдеров могут возникнуть в ходе проекта. Автором отмечено, что без проведения детального анализа заинтересованных сторон 
хорошо проанализировать риски, связанные с ними невозможно. А разработка плана реагирования на риски, которые связаны со 

стейкхолдерами, во многом зависит от характеристики каждого конкретного стейкхолдеров и понимания, какие именно рычаги влияния на 

ту или иную заинтересованную сторону могут быть эффективными в том или ином случае. Для более эффективного проведения анти-
рискового управления заинтересованными сторонами проектов агропромышленного комплекса, которое бы учитывало специфичность 

рисков таких проектов, автор рекомендует разработать и использовать инструменты, которые бы учитывали особенности заинтересованных 

сторон, задействованных именно в агропромышленных проектах. 
Ключевые слова: риск, заинтересованные стороны, проект, анти-рисковое управление стейкхолдерами, проекты агропромышленного 

комплекса. 

K. KRÓL 

THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF RESEARCH OF ANTI-RISK 

STAKEHOLDERS OF PROJECT MANAGEMENT 

Projects of the agro-industrial complex are implemented in conditions of high uncertainty and risk. Agricultural products provide variety and quality of 

food to the population. To reduce production losses and the quality of crop and livestock products, and as a consequence of reducing the economic 

efficiency of production, it is necessary to take measures to prevent and reduce the risks of agro-industrial projects. Given that the risks associated with 
stakeholders can have devastating consequences for the project, anti-risk stakeholders of projects management is critical. In connection with the 

widespread use of international teams for project implementation, the author proposes to take into account when managing stakeholders of projects 

their mentality, which can be a cause of misunderstandings and conflicts. The author also emphasizes the importance of identifying and managing the 
expectations of project stakeholders. The article presents the principles of stakeholders of projects management and analyzes the stakeholders of 

projects management processes in international project management standards, in particular P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI and ISO 21500. The 

author also provides principles of project risk management in accordance with international project management standards, in particular P2M, ICB 
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IPMA, PMBoK PMI and ISO 21500. It was found that the identification and analysis of stakeholders is the basis for understanding what risks 

associated with each stakeholder may arise during the project. The author emphasizes that it is impossible to analyze the risks associated with them 

without conducting a detailed analysis of stakeholders. And developing a stakeholder risk response plan depends largely on the characteristics of each 

particular stakeholder and understanding which leverage can be effective in a given stakeholder. For more effective anti-risk stakeholders of agro-

industrial projects management, which would take into account the specific risks of such projects, the author recommends to develop and use tools that 

would take into account the characteristics of stakeholders involved in agro-industrial projects. 

Keywords: risk, stakeholders, project, anti-risk management of stakeholders, projects of the agro-industrial complex. 

Вступ. Проєкти агропромислового комплексу 

мають економічне та соціальне значення. 

Застосування проєктного підходу в аграрному секторі 

України допоможе підвищити об’єми виробництва, 

зменшити собівартість та підвищити якість продукції 

тваринництва та рослинництва. По всьому світі 

виробництво сільськогосподарської продукції 

незмінно супроводжується ризиком та 

невизначеністю. При управлінні 

сільськогосподарськими проєктами для зменшення 

втрат від ризикових подій при реалізації даних 

проєктів необхідно приділити особливу уваги 

управлінню ризиками. До ризиків, які можуть мати 

значний вплив на перебіг проєкту можна віднести 

ризики пов’язані із зацікавленими сторонами проєкту. 

Також слід зауважити, що зважаючи на те, що 

успішність будь-якого проєкту, і аграрні проєкти не є 

виключенням, залежить від задоволеності 

зацікавлених сторін результатами даного проєкту, 

управління зацікавленими сторонами проєктів 

агропромислового комплексу набуває критичного 

значення. 

 

Виклад основного матеріалу. У будь-якій сфері 

діяльності людини, застосування проєктного підходу 

[1] сприяє підвищенню ефективності управління. 

Питання запровадження проєктного підходу в 

агропромисловому комплексі України (АПК) 

розглядаються в працях вітчизняних науковців, 

зокрема Боярчуком В.М. [2], Тригубою А. М. [3], 

Сидорчук О. В., Ратушним Р. Т., Сидорчук О. О., 

Демедюком М. А. [4], Ратушним  Р. Т., 

Сидорчук О. О., Босак В. В. [5], Тимочко В. О., 

Падюкою Р. І. [6], Флисом І. М. [7], Ковальчик Ю. І., 

Ковалишиним С. Й., Тимочко  В. О. [8] та іншими. 

Проєкти агропромислового комплексу – це 

тимчасова діяльність, що спрямована на створення 

унікального продукту агропромислового комплексу, 

зокрема у тваринництві, рибництві, рослинництві, 

харчовій та переробній промисловості, 

сільськогосподарському машинобудуванні, які 

реалізуються суб’єктами господарювання [9]. 

Застосування проєктного підходу в аграрних 

проєктах допомагає своєчасно коригувати цілі 

проєкту та способи їх досягнення, що є особливо 

важливим для ведення аграрного бізнесу, зважаючи на 

його ступінь невизначеності та ризику [10]. 

Однією з важливих складових управління 

проєктами є управління ризиками проєктів. Питання 

управління ризиками аграрних виробників знайшли 

відображення у наукових працях таких іноземних та 

вітчизняних вчених, як׃ Nguyen N., Wegener M., 

Russell I., Cameron D., Coventry D., Cooper I. [11], 

Kahan  D. [12], Hurduzeu G., Huidumac C., Hurduzeu R. 

[13], Dubiel B. [14], Szymecka A. [15], 

Кобилянська О. М. [16], Денчик О. Р. [17], 

Колпакова Н. С. [18], Николюк О. М.  [19], 

Матвієнко Г. А. [20], Литвинчук І. Л. [21] та інших. 

Але в проаналізованих працях не було приділено 

достатньої уваги ризикам аграрних проектів, 

пов’язаних із зацікавленими сторонами даних 

проєктів, хоча наслідки таких ризиків можуть бути 

руйнівними для проєкту. 

Процеси управління зацікавленими сторонами 

проєкту знайшли відображення у міжнародних 

стандартах управління проєктами, зокрема у P2M [22], 

ICB IPMA [23], ISO 21500 [24], PMBoK PMI [1]. 

Управління зацікавленими сторонами проєкту 

відповідно до P2M [22] включає в себе наступні 

процеси: 

1. Побудова взаємовідносин. Необхідно 

сформувати перелік зацікавлених сторін проєкту та 

визначити порядок робіт з кожною із зацікавлених 

сторін, залученою у проєкт. 

2. Підтримання взаємовідносин. Регулярна, 

постійна діяльність по підтримці задоволеності 

зацікавлених сторін та врегулювання можливих 

конфліктів.   

3. Реорганізація взаємовідносин. Адаптація вже 

побудованих відносин у разі виникнення будь-яких 

змін, у тому числі і змін у бізнес оточені. 

Слід зауважити, що у японському стандарті 

управління проєктами P2M [22] зацікавлені сторони 

проєкту розглядаються, як обов’язкова складова 

спільноти проєкту або інтелектуального простору 

проєкту. Згідно даного стандарту завдяки спільноті 

проєкту формується цінність місії проєкту. 

Зацікавлені сторони проєкту можуть знаходитись у 

різному географічному, культурному, 

спеціалізованому і органічному середовищі, але не 

зважаючи на це утворюють єдиний віртуальний та 

мотиваційний простір, присвячуючи себе досяганню 

успіху проєкту. За допомогою ефективних 

комунікацій в середині спільноти проєкту 

стейкхолдери, в тому числі і команда проєкту, 

будують взаємодію і співпрацю між собою. На перебіг 

та результати проєкту суттєво впливає здатність або 

нездатність створити активний інтелектуальний 

простір в середині проєкту. 

Тобто, спільнота, яка у першому випуску 

керівництва Р2М була названа «платформою» це і є 

інтелектуальний простір, в якому зацікавлені сторони 

програми обговорюють спільні задачі, цілі і сфери 

інтересів, скеровувати зусилля на створення цінності 

програми [25]. Розвиток спільноти є запорукою успіху 

проєкту. 

Зважаючи на те, що у наш час багато проєктів 

здійснюється у міжнародному просторі, часто через 

культурні та ментальні відмінності зацікавлених 

сторін проєкту [26] всередині проєкту можуть 
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виникати нерозуміння. Такі непорозуміння з часом 

можуть спровокувати конфлікти та підвищити ризик 

провалу проєкту. Саме тому, при ідентифікації 

зацікавлених проєкту, особливу увагу слід приділити 

визначенню їхньої ментальності [27]. Ментальність 

кожного стейкхолдера унікальна, але в деяких 

просторах знань та навичках збігається із знаннями та 

навичками іншого стейхолдера, що формує спільний 

ментальний простір [28]. В свою чергу, згідно праці 

Веренич О. В. [29], спільний ментальний простір 

стейкхолдерів проєкту входить до складу до 

ментального простору проєкту та має значний вплив 

на перебіг проєкту. 

Проте негатив, спричинений непорозуміннями 

через різницю в культурі та ментальності, можна 

мінімізувати, якщо інтелектуальний простір проєкту 

буде працювати належним чином. Для досягнення 

такої мети, керівнику проєкту ще до фази виконання 

проєкту слід виділити час та провести необхідні 

заходи створення творчого мікроклімату, формування 

єдиного простору взаємодопомоги та побудови 

довірчих стосунків з командою проєкту та іншими 

стейкхолдерами, які входять до спільноти проєкту 

[25]. 

Для забезпечення успіху реалізації проєкту, 

проєктний менеджер повинен володіти переліком 

компетенцій, які мають формуватися спираючись на 

стандарти індивідуальних компетенцій ICB [23, 30] 

для проєктного менеджера, які представлені у 

круговій діаграмі «Око». Модель у вигляді ока 

символізує ясність і бачення. Вважається, що 

компетентний і відповідальний фахівець з управління 

проєктами спочатку обробляє всю отриману 

інформацію, а потім робить відповідні дії [31]. 

Модель системи знань «Око»  представляє собою 

сукупністю всіх елементів управління проєктами 

очима керівника проєкту під час оцінки конкретної 

ситуації. У ній відображено 46 елементів компетенції: 

з яких 20 елементів технічні, 15 елементів поведінкові, 

11 елементів контекстуальні [23, 32].  

Всі 46 елементів знань, які застосовуються для 

опису компетентності менеджера проєкту, вважаються 

основними.  

Хоча управління зацікавленими сторонами 

проєкту, відповідно до ICB [23], відноситься до 

елементів технічної компетенції в моделі системи 

знань «Око», проєктному менеджеру для ефективного 

здійснення управління зацікавленими сторонами 

проєкту необхідно володіти також елементами 

поведінкової та контекстуальної компетенцій. 

У праці [33] визначено, що проєктний підхід є 

творчим підходом, де основними компонентами 

компетентності проєктного менеджера стають знання, 

уміння, цінності, практика та творчий підхід у різних 

сферах діяльності, як проєктній, так і суміжних 

галузях, особливо це стосується здійснення та 

налагодження комунікативних зав’язків, а також 

організації взаємодії. Зважаючи на те, що 

комунікативна складова роботи проєктного 

менеджера складає близько 75% [34], при виборі 

претендента на роль керівника проєкту особливу 

увагу слід приділити його персональним та 

соціальним компетенціям. 

У стандарті ICB [23] зацікавлені сторони проєкту 

визначені, як особи або групи осіб, зацікавлених у 

виконанні та / або успіху проєкту, або на дії яких 

проєкт накладає обмеження. Зацікавлені сторони 

можуть впливати на проєкт безпосередньо та / або 

опосередковано. 

Спираючись на стандарт ICB процес управління 

зацікавленими сторонами потребує здійснення 

наступних кроків: 

1. Виявити і розташувати відповідно до 

пріоритетів інтереси зацікавлених сторін. 

2. Проаналізувати їхні інтереси та вимоги. 

3. Повідомити зацікавленим сторонам, які з їхніх 

вимог будуть виконані проєктом, які ні. 

4. Розробити стратегію взаємодії із 

зацікавленими сторонами. 

5. Включити очікування й інтереси зацікавлених 

сторін в план управління проєктом, в його вимоги, 

завдання, задум, продукт, графік робіт і вартість. 

6. У розділі управління ризиком врахувати 

можливості та загрози, що існують з боку 

зацікавлених сторін. 

7. Визначити умови процесу зміни раніше 

прийнятого рішення між командою проєкту і 

зацікавленими сторонами. 

8. Переконатися тому, що зацікавлені сторони 

задоволені кожною фазою проєкту. 

9. Виконати план управління зацікавленими 

сторонами. 

10. Ретельно виконати всі вимоги сторін, 

повідомити про зміни в планах. 

11. Документувати отримані знання (уроки) та 

застосовувати їх в майбутніх проєктах. 

Процеси управління зацікавленими сторонами 

вперше було описано в стандарті PMBoK PMI в 

четвертій редакції у рамках області управління 

комунікаціями, вже в п’ятій редакції PMBoK PMI 

управління зацікавленими сторонами виділено в 

окрему область знань. У діючій шостій редакції 

PMBoK PMI [1] управління зацікавленими сторонами 

проєкту включає в себе процеси, необхідні для 

виявлення людей, груп і організацій, які можуть 

впливати на проєкт або на яких проєкт може 

впливати, для аналізу очікувань зацікавлених сторін і 

їх впливу на проєкт, а також для розробки відповідних 

стратегій управління для ефективного залучення 

зацікавлених сторін до прийняття рішень і виконання 

проєкту. 

Комунікації є основою для управління 

зацікавленими сторонами проєкту. Так, за допомогою 

проведення постійних комунікацій з стейкхолдерами 

проєкту у команди з’являється розуміння потреб, 

інтересів та очікувань зацікавлених сторін. Слід 

зауважити, очікуваннями зацікавлених сторін проєкту 

теж потрібно управляти. 

Також, проведення своєчасних комунікацій 

дозволяє визначити проблемні питання та потенційні 

конфлікти інтересів зацікавлених сторін, що в свою 

чергу дасть змогу своєчасно ефективно реагувати на 
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них команді проєкту, а також підвищити 

задоволеність результатами проєкту. 

У праці вчених [35] наголошується на тому, що 

задоволеністю зацікавлених сторін слід керувати, як 

однією з ключових цілей проєкту.   Для успіху 

проєкту вкрай необхідно визначити зацікавлені 

сторони на ранній стадії проєкту або фази, а також 

проаналізувати рівні їхньої зацікавленості, їх особисті 

очікування, а також їх важливість і вплив [36]. 

Відповідно до PMBoK PMI [1] управління 

зацікавленими сторонами проєкту включає в себе 

наступні процеси: 

1. Визначення (ідентифікація) зацікавлених 

сторін. Регулярне виявлення зацікавлених сторін 

проєкту, а також аналіз та документування вагомої 

інформації про їхні інтереси, залучення, 

взаємозалежності, потенційного впливу на успіх 

проєкту. 

2. Планування управління стейкхолдерами. 

Розробка стратегій управління для здійснення 

ефективного залучення зацікавлених сторін проєкту, 

яка розробляється на основі проведеного аналізу їх 

потреб, інтересів та визначення їхнього потенційного 

впливу на успіх проєкту. 

3. Управління залученням зацікавлених сторін. 

Проведення комунікацій та роботи із зацікавленими 

сторонами проєкту з метою задоволення їхній 

потреб/очікувань, вирішення проблем, які виникають 

в ході проєкту та забезпечення належної участі цих 

стейкхолдерів в діяльності проєкту. 

4. Контроль залучення зацікавлених сторін. 

Моніторинг взаємовідносин зацікавлених сторін у 

проєкті та здійснення коригувань стратегій та планів 

по їх залученню. 

Слід наголосити на тому, що ідентифікація та 

залучення зацікавлених сторін в інтересах проєкту є 

ітеративним, які мають здійснюватися повторно, як 

мінімум за таких умов, коли: 

- проєкт проходить через різні фази протягом 

свого життєвого циклу; 

- діючі зацікавлені сторони припиняють участь в 

роботах проєкту або нові зацікавлені сторони входять 

у співтовариство зацікавлених сторін; 

- в організації або в більш широкому 

співтоваристві зацікавлених сторін відбуваються 

значні зміни. 

Управління зацікавленими сторонами проєкту 

окреслено і в стандарті ISO 21500. Хоча ISO 21500 

перейняв з PMBoK PMI усе найкраще та 

найважливіше [37], ISO 21500 наводить поняття 

проєкту, яке значно відрізняється від PMBoK  

[1, 24, 35]. Так, згідно ISO 21500 [24], проєкт 

складається з унікального набору процесів, який 

включає координаційні та контролюючі операції з 

датою початку та завершення, які здійснюються для 

досягнення мети. 

Найголовнішою конкурентною перевагою ISO 

21500 є його простота та точність. Даний стандарт 

базується на скелеті PMBok PMI, але при цьому він 

набагато коротший та точніший за PMBok PMI, по 

суті він складається саме з тих 20-30%, якими 

користуються на практиці проєктні менеджери [35]. 

Управління проєктами, відповідно до ISO 21500 

[24], визначається як застосування методів, 

інструментів, технік і компетенцій до проєкту. 

Управління проєктами включає інтеграцію різних фаз 

життєвого циклу проєкту. 

У даному стандарті, зацікавлена сторона 

(stakeholder) визначається як  особа або організація, 

яка може вплинути на проєкт або яку може 

торкнутися проєкт. 

Для підвищення ймовірності успіху проєкту, 

зацікавлені сторони проєкту, в тому числі організація, 

в якій виконується проєкт, повинні бути досить 

докладно описані. Ролі та відповідальність 

зацікавлених сторін можуть бути визначені у зв'язку з 

їх цілями у проєкті та організації. 

Відповідно до ISO 21500 [24] управління 

зацікавленими сторонами проєкту включає в себе 

наступні процеси: 

1. Визначення зацікавлених сторін. Метою 

даного процесу є визначення осіб, груп або 

організацій, яких стосується проєкт або які впливають 

на проєкт, а також документування відповідної 

інформації щодо ступеня їх зацікавленості та 

залучення. 

2. Управління зацікавленими сторонами. Метою 

даного процесу є забезпечення адекватної уваги до 

потреб і очікувань зацікавлених сторін. В результаті 

проведеного аналізу виділяються найбільш важливі 

(пріоритетні) зацікавлені сторони (особи) та 

розробляється план комунікацій з ними. 

Управління зацікавленими сторонами включає в 

себе виявлення їх очікувань, розподіл запитів, 

проблем та їх вирішення. 

Зацікавлені сторони можуть брати активну 

участь в проєкті, можуть бути внутрішніми або 

зовнішніми по відношенню до проєкту і можуть 

володіти різним рівнем влади. 

Дипломатичність та дотримання ділової етики 

мають важливе значення при веденні переговорів із 

зацікавленими сторонами, які є негативно настроєні, 

щодо реалізації проєкту. У кризовій ситуації, коли 

менеджер проєкту розуміє, що він не в змозі 

задовольнити вимоги цих зацікавлених сторін, йому 

необхідно проінформувати про таку проблему 

керівництво, відповідно до оргструктури проєкту, або 

звернутися за допомогою до зовнішніх організацій. 

Для того, щоб отримати максимальні переваги 

від вкладу та впливу позитивно налаштованих 

зацікавлених сторін та знизити вплив протилежно 

настроєних стейкхолдерів, необхідно провести 

детальний аналіз зацікавлених сторін та визначити їх 

можливий вплив на проєкт. 

У даному стандарті, ISO 21500 [24], 

наголошується на тому, що всі процеси обрані для 

використання в проєкті повинні бути побудовані на 

системній основі. 

Дане твердження стосується і процесу 

управління зацікавленими сторонами проєкту. 

Результати проєкту регулярно оцінюються в ході його 
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реалізації для визначення відповідності вимогам 

куратора, замовника та інших зацікавлених учасників. 

Ідентифікація та аналіз зацікавлених сторін є 

підґрунтям для розуміння того, які ризики пов’язані з 

кожним стейкхолдером можуть виникнути в ході 

проєкту. Процеси управління ризиками прописані в 

кожному з вище проаналізованих стандартів. 

Так, згідно японського міжнародного стандарту 

управління проєктами  P2M [22] процес управління 

ризиками передбачає: 

1. Пошук та ідентифікація ризиків. 

2. Аналіз та дослідження ризиків. 

3. Безпосередня робота по управлінню ризиками. 

4. Контроль процесів та результатів управління 

ризиками. 

Процес управління ризиками згідно стандарту 

ICB IPMA [23] може бути представлений наступним 

чином: 

1. Ідентифікація та оцінка ризиків і можливостей. 

2. Розробка плану реагування. 

3. Оновлення проєктних планів, з урахуванням 

плану реагування на ризики. 

4. Перманентна оцінка ймовірності досягнення 

цілей. 

5. Перманентна ідентифікація нових ризиків, 

переоцінка ризиків, оновлення плану реагування. 

6. Контроль ризиків. 

7. Документування інформації щодо ризиків для 

майбутніх проєктів. Удосконалення інструментів 

ідентифікація ризиків. 

В стандарті PMBoK PMI [1] управління ризиками 

передбачає проведення наступних процедур: 

1. Планування управління ризиками. 

2. Ідентифікація ризиків. 

3. Якісний аналіз ризиків. 

4. Кількісний аналіз ризиків. 

5. Планування реагування на ризики. 

6. Моніторинг та управління ризиками. 

Відповідно до ISO 21500 [24] управління 

ризиками в проєктах відбувається наступним чином: 

1. Ідентифікація ризиків. 

2. Оцінка ризиків. 

3. Розробка протиризикових заходів. 

4. Контроль ризиків. 

Отже, після проведення ідентифікації 

стейкхолдерів проєкту, проаналізувавши їх 

характеристики та виявивши ризики, пов’язані з 

кожним з них, які можуть виникнути в ході проєкту, 

слід перейти до аналізу цих ризиків. 

У праці [38] Данченко О.Б. зазначає, що 

управління ризиком є мистецтвом та наукою аналізу 

ризику з подальшим розробленням заходів, які 

дозволять найкращим чином, з точки зору цілей 

проєкту, ліквідувати або мінімізувати ризик. 

Щоб проаналізувати ризик, необхідно прийти до 

його розуміння. Метою проведення аналізу ризиків є 

аналіз причин виникнення ризикової ситуації та 

джерел ризику, а також можливість одержання 

позитивних та  негативних наслідків від ризикової 

ситуації, а також аналіз ймовірності настання цих 

наслідків. Також, повинні бути визначені фактори, які 

впливають на ймовірність настання та розмір 

наслідків від ризикової ситуації. Тобто, без 

проведення детального аналізу зацікавлених сторін 

добре проаналізувати ризики пов’язані з ними 

неможливо. Розробка плану реагування на ризики, які 

пов’язані із стейкхолдерами, теж залежить від 

характеристики кожного конкретного стейкхолдера та 

розуміння, які саме важелі впливу на ту чи іншу 

зацікавлену сторону можуть бути ефективними в тому 

чи іншому випадку. 

 

Висновки. Аналізуючи вищевикладене, можна 

зробити висновок, що ефективність проведення 

протиризикових заходів по боротьбі з ризиками, 

пов’язаними із зацікавленими сторонами проекту, 

залежить від якості проведеного аналізу зацікавлених 

сторін. Враховуючи специфічність ризиків в проєктах 

агропромислового комплексу є необхідність 

розроблення таких інструментів для проведення 

протиризикового управління зацікавленими 

сторонами проєкту, які б враховували особливості 

стейкхолдерів задіяних в сільськогосподарських 

проєктах. 
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