
Тема 7: Специфіка виконання будівельних робіт за державним
замовленням

Лекція 2: Ризики замовника та виконавця

© В.Ю. Халіна, v.khalina@ukr.net, www.facebook.com/veronika.khalina

Міністерство освіти та науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра економіки

Лектор:  канд. екон. наук, доцент кафедри економіки 
Халіна Вероніка Юріївна

Презентаційний матеріал з дисципліна «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі»
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність



1. Ризику у будівництві
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Підходи до визначення Визначення

Юридичний Наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає
через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-

правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через
можливість двозначного їх тлумачення.

Економічний Економічна категорія, пов’язана з подоланням часткової непевності у
виробничо-економічних відношеннях, що базується на ймовірносних оцінках
досягнення як позитивного, так і негативного результату.

Бізнес

1.Можливість настання ймовірної події або сукупності подій, що призводять
до прямих матеріальних збитків;

2.Імовірність недоотримання прибутку або доходу;

3.Характеристика вияву збитку;

4.Застрахований об'єкт, що може підпасти під збиток.

Підприємницький

Виникає за будь-яких видів підприємницької діяльності, пов'язаних із
виробництвом продукції, товарів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-

грошовими й фінансовими операціями; комерцією й здійсненням науково-

технічних проекті.

Виробничий

Пов'язані з виробництвом продукції, товарів, виконанням робіт і наданням
послуг, у процесі яких керівники підприємств вирішують проблеми
неповного використання сировини, матеріалів, зростання собівартості,
збільшення трудових витрат.

Комерційний

Збитки, втрати, що виникають у процесі реалізації готової продукції, товарів і
послуг, зроблених підприємствами. Це ризики продажу на ринках; ризики,
пов'язані з транспортуванням реалізованих активів, із платоспроможністю
контрагенті.

Інвестиційний Можливість виникнення фінансових втрат у процесі здійснення інвестиційної
діяльності, що поділяється на реальне й фінансове інвестування.

Ціновий Імовірність фінансових втрат у результаті коливань цін на продукцію й
товари внаслідок зміни ринкового попиту на них.

Екологічний

Пов’язані із забрудненням довкілля і зумовлені перетворювальною
діяльністю людини у виробництві. Екологічні ризики, як правило, не
включають до обсягу відповідальності страхової організації. Однак певні
страхові інтереси, зумовлені екологічними ризиками, привели до створення
самостійного виду страхування, що відповідає цим інтересам.



1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва 
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними 
наслідками, належать:
клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва;
строк провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів із середніми та значними наслідками;
наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох 
років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду 
(контролю).
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за 
класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, визначено у додатку 
1 до Постанови*.
3. Вичерпний перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначено у додатку 2 Постанови*.
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КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать 
до об’єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) *

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику  здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за 
всіма критеріями, визначеними в додатку 2 Постанови*, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — високий;
від 21 до 40 балів — середній;
від 0 до 20 балів — незначний.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.
6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів 
господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного 
ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, 
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, наступний плановий захід державного нагляду 
(контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений 
в 1,5 раза.

*Постанова Кабінету Міністрів України 
від 31 жовтня 2018 р. № 904
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*Джерело: [Строительные предприятия увеличили объемы работ на 35% [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://economics.unian.net/realestate/1793626-stroitelnyie-predpriyatiya-ukrainyi-uvelichili-obyemyi-rabot-na-35.html]

Ієрархічна структура ризиків (RBS)* 
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На основі рекомендацій стандарту PMBoK, де пропонується ієрархічне уявлення ризиків згідно 
категоріям ризиків (Risk Breakdown Structure – RBS), ідентифікуємо основні проектні ризики, що 
виникають на будівельних підприємствах (табл.).

Категорії ризиків Фактори та види ризику

Технічні
1.1. Ризики переоцінки стійкості проекту:  ризик впевненості, що новому проекту гарантований успіх через унікальні його якості, навіть при його 
імітації; ризик у впевненості в наявності потенціалу у підприємства для ексклюзивного співробітництва
1.2. Ризики, пов'язані з переоцінкою додаткових можливостей розробки проекту: помилки в оцінці альтернативних технологій і вибір технології та 
обладнання для даного проекту; неосвоєння проектної потужності 

Зовнішні

2.1. Ризики неправильної оцінки попиту на проект: завищена оцінка рівня попиту на продукцію по об’єму, асортименту та якості; завищена оцінка 
фінансових можливостей у потенційних споживачів кінцевого продукту; збільшення витрат виробництва в порівнянні з проектними; нестабільність 
законодавства, пов'язаного з проектом
2.2. Ризики, пов'язані з характером конкуренції на ринку: ризик сильного конкурентного впливу на цільових ринках підприємства
2.3. Ризики, пов'язані з платоспроможністю замовника: ризик неповного фінансування або затримка у фінансуванні; відмова від проекту в останній 
момент у зв'язку з неплатоспроможністю замовника; недоотримання коштів за реалізований проект; втрата замовника
2.4. Ризики невизначеності зовнішнього середовища проекту:
- через невизначеність попиту на проект
- через невизначеність доходу від продукту
- через невизначеність ступеня стабільності майбутніх грошових потоків

Організаційні

3.1. Ризики по оцінці витрат комерціалізації проекту
- занадто довга тривалість процесу створення проекту
- невдале розміщення проекту (будівельного об'єкта)
- потреба в нових технологіях
- потреба в більших інвестиціях
3.2. Ризики потенційних втрат від реалізації проекту
- в експлуатації
- у відносинах із замовниками
3.3. Ризики недооцінки витрат на розробку проекту:
- переоцінка очікуваного результату проекту
- ризик неправильної оцінки ресурсів
- ризик збільшення контрактних термінів будівництва і зриву терміну пуску в експлуатацію
- перевищення кошторисної вартості будівництва
3.4. Ризики невизначеності внутрішнього середовища проекту:
- через неясність з термінами розробки
- через неясність вартості розробки
- при оцінці витрат на розробку
- при оцінці вартості технологічного устаткування
- при оцінці часу до моменту, коли перестануть вносити зміни в документацію розробки
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Види ризику Основні причини та наслідки ризику
I. Передінвестиційна фаза

1.1. Помилки в оцінці альтернативних технологій 
і вибір технології та обладнання для даного 
проекту

1.1.1. Нестабільна робота
1.1.2. Недосягнення вимог щодо якості в силу технологічних факторів

1.2. Завищена оцінка рівня попиту на продукцію 
по об’єму, асортименту та якості

1.2.1. Невикористання до кінця проектної потужності підприємства
1.2.2 Випуск продукції, яка не відповідає вимогам споживачів

1.3. Невдале розміщення проекту (будівельного 
об'єкта)

1.3.1. Віддалена відстань від основних районів збуту
1.3.2. Високий рівень витрат на транспорт

II. Інвестиційна фаза

2.1. Ризик неповного фінансування або затримка у 
фінансуванні

2.1.1. Зростання процентних ставок за кредитами
2.1.2. Нестійкий фінансовий стан інвесторів
2.1.3. Фінансова криза в країні замовника

2.2. Занадто довга тривалість процесу створення 
проекту

2.2.1. Нестабільна робота
2.2..2. Зміни в законодавстві

2.3. Потреба в більших інвестиціях 2.3.1. Невизначеність попиту на проект
2.3.2. Зміни в проектних роботах

2.4. Ризик збільшення контрактних термінів 
будівництва і зриву терміну пуску в експлуатацію

2.4.1. Помилки в складанні графіка будівництва
2.4.2. Незадовільні управління і організація будівництва
2.4.3. Зрив підрядниками контрактних зобов'язань за термінами і якістю поставок, за терміном і якістю будівельних і 
монтажних робіт
2.4.4. Затримка у виготовленні і поставках будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання
2.4.5. Помилка в комплектації устаткування

2.5. Перевищення кошторисної вартості 
будівництва

2.5.1. Підвищення цін на будівельні матеріали, обладнання, транспортні тарифи тощо.
2.5.2. Помилки в розрахунках конструкцій, обладнання та технології
2.5.3. Зміна мит і зборів
2.5.4. Зміна ставок податків

III. Експлуатаційна фаза

3.1. Ризик неосвоєння проектної потужності

3.1.1. Погіршення якості сировинних матеріалів
3.1.2. Приховані дефекти устаткування
3.1.3. Недотримання жорстких вимог технології
3.1.4. Незадовільне оперативне керівництво

3.2. Ризик збільшення витрат виробництва в 
порівнянні з проектними

3.2.1. Збільшення цін на сировину, енергоносії
3.2.2. Погіршення фактичних якісних характеристик сировини і матеріалів у порівнянні з проектними

3.3. Недоотримання коштів за реалізований 
проект

3.3.1. Зниження фінансової стабільності підприємства
3.3.2. Втрата довіри з боку замовників

Проектні ризики за фазами життєвого циклу
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Ризики в будівельній діяльності виникають на кожній стадії життєвого циклу проекту, що обумовлюється 
різноманіттям будівельних робіт та складністю стосунків між учасниками процесу.

На передінвестиційній фазі генерується ідея проекту, проводяться
відповідні техніко-економічні розрахунки, розробляється бізнес-план проекту.

Також на цій стадії відбувається пошук потенційних інвесторів і джерел
фінансування інвестиційного проекту, заключним етапом є юридичне оформлення
інвестиційного проекту та укладання договорів з замовниками (підрядниками).

Вартість цих передінвестиційних робіт в загальній сумі капітальних
вкладень досить велика. Вона становить 0,7% для великих проектів і до 5% для
малих. Ці витрати капіталізуються і входять до складу передвиробничих
інвестиційних витрат, після чого через механізм амортизації відносяться на
собівартість продукції проекту (підприємства).

Інвестиційна фаза характеризується формуванням постійних активів
проекту, які включають: розробку проектно-кошторисної документації, прийом на
роботу і навчання персоналу, будівництво будівель і споруд, монтаж обладнання,
пусконалагоджувальні роботи та інші витрати.

Остання, експлуатаційна фаза, починається з моменту введення в
експлуатацію основного устаткування і забезпечує запуск підприємства та його
вихід на проектну потужність. Закінчення життєвого циклу інвестиційного
проекту супроводжується виходом проекту на самоокупність та введенням в дію
об’єкта інвестування.

Процес ідентифікації ризиків, які можуть впливати на проект, потребує
документування їх характеристик. Ключова вигода даного процесу полягає в
документуванні існуючих ризиків, а також в знаннях і можливостях, які це надає
команді проекту для того, щоб передбачити можливі події.
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Виявлені ризики, причини та 
наслідки ризиків (табл. 1, 2)
повинні бути зареєстровані, 
відповідно, для кожного ризику
пропонуються заходи реагування
на них. Стандартом PMBoK

пропонується використання
базових стратегій реагування на 
проектні ризики.

Стратегії реагування на негативні
ризики, а саме ухилення і 
зниження, як правило, характерні
для реагування на критичні
ризики з високим ступенем
впливу, в той час як стратегії
передачі й прийняття - для 
реагування на менш критичні
загрози з низьким ступенем
впливу. 

Стратегії реагування на негативні ризики (загрози) Стратегії реагування на позитивні ризики (сприятливі
можливості)

Ухилення
команда проекту діє з метою 
усунення загрози або захисту 
проекту від її впливу

Використання

стратегія використовується для 
реагування на ризики з позитивним 
впливом, якщо з точки зору організації 
необхідно, щоб дана сприятлива 
можливість гарантовано була 
реалізована

Передача

команда проекту перекладає 
наслідки настання загрози разом з 
відповідальністю за реагування на 
третю сторону

Збільшення
стратегія використовується для 
підвищення ймовірності та / або 
позитивного впливу слушної нагоди

Зниження

команда проекту діє з метою 
зменшення ймовірності виникнення 
або впливу ризику. Вона передбачає 
зменшення ймовірності та / або 
впливу несприятливого ризику до 
прийнятних граничних рівнів

Поділ

поділ позитивного ризику має на увазі 
передачу частини або всієї 
відповідальності за сприятливу 
можливість третій стороні, здатної 
краще за інших скористатися даною 
сприятливою можливістю в інтересах 
проекту

Прийняття
команда проекту вирішує визнати 
ризик і не робити будь-яких дій до 
настання ризику

Прийняття

бажання скористатися перевагою
сприятливої можливості в разі її
настання без активного її
переслідування.

Стратегії реагування на позитивні ризики більше сприймається як можливості для підприємства, які гарантовано повинні бути 
реалізовані в інтересах проекту. Основними з них є три стратегії: використання, збільшення і поділу, стратегія прийняття
характерна як у випадку загрозливої ситуації, так і при настанні сприятливих можливостей. 

Базові стратегії реагування на 
проектні ризики



Відповідно до цих стратегій розробляється детальний план реагування на 
проектні ризики для кожного потенційно небезпечного ризику:
1. Помилки в оцінці альтернативних технологій і вибір технології та обладнання 
для даного проекту:
- проведення глибоких всебічних маркетингових досліджень.
2. Ризик неповного фінансування або затримка у фінансуванні:
- страхування основних умов схем фінансування;
- перехід до альтернативних джерел фінансування.
3. Ризик збільшення контрактних термінів будівництва і зриву терміну пуску в 
експлуатацію:
- незалежна експертиза виконаних в проекті розрахунків графіка будівництва;
- підбір і призначення досвідчених і висококваліфікованих фахівців з управління 
та організації будівництва;
- вибір підрядників на основі тендерних торгів. Включення до контрактів умов 
надання банківських гарантій і штрафних санкцій.
4. Перевищення кошторисної вартості будівництва:
- інспекція якості та комплектності обладнання в ході виготовлення і при 
відвантаженні;
- укладання контрактів на умовах фіксованих цін на весь період будівництва;
- отримання гарантій уряду щодо забезпечення фіксованих умов на весь період 
будівництва.
5. Ризик неосвоєння проектної потужності:
- розробка і реалізація додаткових заходів щодо забезпечення якості сировини і 
матеріалів;
- застосування санкцій до постачальників, аж до заміни обладнання;
- навчання персоналу в період будівництва;
- пошук і реалізація резервів зниження витрат виробництва.
6. Ризик збільшення витрат виробництва в порівнянні з проектними:
- пошук і реалізація резервів зниження витрат виробництва;
- перехід до альтернативних джерел;
- скорочення частки імпортних матеріалів і запчастин за рахунок максимального 
використання вітчизняних, перш за все місцевих.

© В.Ю. Халіна, v.khalina@ukr.net, www.facebook.com/veronika.khalina
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Юридичні ризики.

На сьогодні через так зване “плаваюче законодавство” учасники
заку-півель не бажають мати справу з бюджетними коштами, 
оскільки державне казначейство не гарантує здійснення
фінансування з дотриманням графіків виплат за виконану
роботу, надані послуги чи поставлені товари. Практично не 
коригуються закупівельні ціни залежно від реалій на ринку. Існує
ризик некоректно складеної документації, у результаті чого одна 
зі сторін може не виконувати умов договору. Сьогодні не 
гарантується справедливий розгляд справ у судових установах, 

розгляд справ затягується, приносячи додаткові збитки як 
позивачу, так і відповідачу. В умовах глобалізації, коли на 
світовому ринку взаємодіють міжнародні корпорації, з’являється
ризик невідповідності законодавств різних країн.Наявність
юридичних ризиків негативно впливає на прийняття
організаціями рішень щодо участі в конкурсних процедурах. 
Тому існують непоодинокі випадки відміни закупівель через 
відсутність необхідної кількості учасників торгів при постачанні
нафтопродуктів, продуктів харчування, лі-ків та інших соціально
значущих товарів.

2. Ризики у закупівлях робіт та послуг у будівництві
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Корупційні ризики.

Під час підготовки документації для кон-курсних торгів можливе
прописування технічних умов замовником для конкретного учасника, 

який по закінченні торгів стає переможцем. Також ризик корупційних
правопорушень виникає на стадії укладання договору про 
підключення об’єктів капітального будівництва до мереж інженерно-

технічного забезпечення, а потім і безпосередньо у процесі
будівництва об’єкта.Існує ризик вибору недосвідченого виконавця
через відсутність реальних кваліфікаційних вимог, які б гарантували
професійність переможця, що може вплинути на якість та терміни
виконання робіт чи надання послуг. 
Закон України “Про публічні закупівлі” No 922-VIIІ [4] дещо зменшує
цей ризик для замовника, оскільки ст. 16 цього Закону передбачає
вимогу надання замовнику інформації з боку учасника про 
матеріально-технічну базу, досвід виконання аналогічних робіт, 
інформацію про працівників та фінансову спроможність учасника. 

Однак у ст. 16 відсутній механізм відхилення конкурсної пропозиції
учасника, якщо є незадовільними показники фінансової діяльності. 
Тобто для замовника торгів існує ризик перемоги при проведенні
процедури закупівлі недобросовісного учасника, який може на 
певному етапі демпінгувати, а потім відмовитися від укладення
договору і в такий спосіб зірвати торги. Водночас встановлення інших
критеріїв оцінювання замовником, таких як якість, умови оплати, 
строки поставки, гарантійне обслуговування, передача технології, 
експлуатаційні витрати, стають для учасників додатковим ризиком
програти.
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Фінансовий ризик

Фінансовий ризик пов’язано з можливістю невиконання замовником
або учасником тендера своїх фінансових зобов’язань. Основними
складовими фінансового ризику є знецінення інвестиційно-

фінансового портфеля внаслідок зміни валютних курсів, 

нездійснення платежів. Ризиком як для замовника, так і для 
учасника торгів є фінансовий стан замовника. Цей ризик
проявляється у відсутності оплат, зриві графіків оплат, зменшенні
обсягів зобов’язань. Така нестабільність призводить до втрати
прибутків з боку учасник – переможця торгів та відсутності гарантій
на замовлення всього об’єкта закупівлі. 

Відсутність коштів на відповідних бюджетних рахунках призводить
до порушень умов договору замовником та тягне за собою 
накладення штрафів та пені на замовника. Важливим для 
переможця торгів для початку та оперативності є передоплата
замовником торгів під час капітального будівництва чи ремонту. 
Учасник може втратити можливість викупу обладнання чи техніки
через невиконання своїх зобов’язань, і це буде відчутним ударом по 
бюджету організації. Отже, виникає ризик додаткових витрат
замовника через нездатність вчасно здійснити оплату поставлених
товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Така картина характерна 
для виконання довгострокових договорів. Найоптимальнішими
видами оплат, між якими збалансо-вано розподіляються рівні ризику
між суб’єктами будівництва, є оплата за етапами виконання робіт та 
за проміжними рахунками.
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Фінансовий ризик

Важливою проблемою у проведенні державних закупівель є те, що торги 
досить часто відміняються чи не проводяться (особливо в кінці року). Стають
незрозумілими подальші напрями витрачання грошей, які планувалося
спрямувати на придбання нематеріальних активів шляхом здійснення
процедур державних закупівель. Досить часто виникають проблеми з 
дотриманням вимог законодавства щодо дат опублікування об’яв у “Віснику
державних закупівель” – дні втрачаються за рахунок святкових і вихідних днів.

Ризиком для замовника і учасника-переможця торгів є заборона вносити
зміни до ціни договору, адже в період високого рівня інфляції та нестабільного
курсу гривні до іноземних валют таке обмеження не забезпечує впевненості
переможцям торгів за договорами щодо прибутковості їхньої співпраці з 
бюджетними організаціями. 

Необхідність коригування ціни договору як у бік зменшення, так і в бік
збільшення, виникає в певному сегменті товарів, де ціна їх постійно
коливається, наприклад паливно-мастильні матеріали, продукти харчування
(сезонне коливання) та ін., а також коли товари і послуги залежать від
імпортних матеріалів. Фактор зміни цін досить суттєво впливає під час 
виконання довгострокових проектів, зокрема будівельних робіт. Відмова
замовника від зміни ціни в багатьох випадках призводить до розірвання
договору чи неякісного виконання своїх зобов’язань переможцем конкурсних
торгів. Також слід зазначити про ризики як для учасника, так і для замовника
торгів щодо ефективного освоєння бюджетних коштів, що надходять на ра-

хунки розпорядника коштів у листопаді, грудні бюджетного року, коли прак-

тично не залишається часу на проведення процедури закупівлі, у результаті
чого товар, який постачається, приймається без детального вивчення його
якості. Метою замовника торгів стає використання бюджетних коштів, а не 
професійне проведення тендерної процедури.
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1. Тендери за ризик індикатором
Стовпець показує, для скількох із закупівель (для торгів - рівень тендеру) має сенс кожен ризик
індикатор. Наприклад, “Переможець незначно змінював ціну” не має сенсу для Переговорної
процедури і звітування про укладений договір
Лінія показує кількість закупівель на яких спрацював цей ризик індикатор

3. Система ризик-індикаторів

*https://dozorro.org/blog/yak-koristuvatisya-sistemoyu-rizik-indikatoriv
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Кількість та вартість ризикових тендерів у ТОП 10 замовників за очікуваною
вартістюПоказує таблицю із ТОП 10 замовників (за очікуваною вартістю) і ризик індикаторів. На 
перехрещені замовника і індикатора можна побачити кількість закупівель у яких спрацював
обраний індикатор або сумарна очікувана вартість закупівель, де спрацював обраний індикатор
(в залежності від положення перемикача)
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Топ 10 за кількістю процедур
Демонструє співвідношення між кількістю закупівель і кількістю закупівель із хоча б одним ризик
індикатором для найбільших 10 замовників (за кількістю процедур).

*https://dozorro.org/blog/yak-koristuvatisya-sistemoyu-rizik-indikatoriv
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Тендери
Призначений для перегляду конкретних тендерів на предмет ризикованості. Складається із двох елементів: 

відбори і таблиці тендерів.

Відбори
За допомогою відборів можна обмежити множину тендерів тими, що найбільше цікавлять: за конкретним
Замовником, регіоном, даті оголошення і т.п.

Таблиця тендерів
У таблиці тендерів можна: переглянути тендери, що відповідають відборам, перейти на конкретний тендер на 
Dozorro за детальнішою інформацією, переглянути загальну статистику по Замовнику за індикаторами
переглянути, які саме індикатори спрацювали. Для цього потрібно натиснути на рядок із відповідним тендером.

*https://dozorro.org/blog/yak-koristuvatisya-sistemoyu-rizik-indikatoriv
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Карта ризиків
Дає можливість переглянути для скількох процедур і на яку загальну очікувану вартість спрацював відповідний
ризик-індикатор за відібраними Замовниками. Складається із двох елементів: відборів і таблиці ризиків
Відбори
За допомогою відборів можна обмежити множину тендерів і Замовників за якими потрібно провести аналіз
Таблиця ризиків
Дозволяє переглянути ризики, які є найбільш типовими у відібраних Замовників за відібраними тендерами, 
порівняти між собою кількох Замовників

*https://dozorro.org/blog/yak-koristuvatisya-sistemoyu-rizik-indikatoriv


