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При збільшенні обсягів промислового виробництва на 1 млн. грн., ВВП країни
збільшитися на0,00134% або в середньому на 13,07 млн. грн.
Отже, прогнози в сфері економіки потрібні для формулювання способів
розвитку суспільства та економіки в цілому, для знаходження найбільш
імовірних та ефективних різновидів довгострокових, середньострокових і
поточних планів, пояснення провідних напрямків економічної та науковотехнічної політики, прогнозування наслідків прийнятих рішень і здійснюваних
у даний момент заходів. Використання економетричних моделей в економіці
допомагає виділити та формально описати визначальні, найсуттєвіші зв’язки
економічних змінних, об’єктів та факторів впливу на них, а також індуктивним
методом отримати нові знання про об’єкт. В таких моделях можуть
застосовуватися спрощення, припущення в обґрунтуванні залежності між
різними економічними показниками.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІТ-КОМПАНІЇ
В умовах динамічного розвитку технологій досить важливим
фактором для ІТ-компанії є здатність ефективно поєднувати та застосовувати
різні управлінські інструменти та механізми. Оскільки головне місце в такій
компанії займає інтелектуальний ресурс, то перед нами постає питання як
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забезпечити надійність інформаційних потоків в середині компанії та за її
межами. Метою діяльності будь-якого підприємства є, в першу чергу,
отримання максимального прибутку шляхом зміни форми наявних ресурсів по
ходу послідовної реалізації процесів, що взаємопов’язано функціонують
всередині підприємства, як цілісної системи [1-4].
Процесний підхід є одним з найефективніших підходів як до аналізу
стану організації, так і для ефективного управління нею. Одним з основних
процесів можна вважати процес управління проектами. Досить поширеним
явищем сьогодні є розрив в підходах управління підприємством в цілому, та
управління проектами, які воно реалізує, зокрема. Поширеними є такі
підходи:1) управління проектами стає домінуючим процесом в компанії і разом
з тим втрачається адекватний контроль та управління; 2) основний акцент
менеджмент компанії робить саме на процесах,розглядаючи управління
проектами як їх складову і не забезпечуючи належну увагу окремим
прикладним питанням, що можуть стати джерелом ризиків у майбутньому.
Управління ризиками має на увазі дії для досягнення цілей управління
ризиками. Для компаній цілями управління ризиками можуть бути підвищення
рентабельності бізнесу, підвищення конкурентоспроможності і т. П. У нашому
випадку - це виконання ІТ-проекту якісно, у встановлені терміни, в рамках
бюджету зі збереженням логічних рамок робіт. При цьому треба розуміти, що
процес цей далеко не лінійний. Практично всі його етапи пов'язані між собою, і
по завершенні майже будь-якого з них може виявитися необхідність
повернення до попереднього.
У першу чергу необхідно визначити ризики, які здатні вплинути на
проект, тобто їх ідентифікувати. При ідентифікації проектних ризиків можна
виділити групи управлінських ризиків, організаційних ризиків, технічних і
технологічних ризиків. Технічні ризики в ІТ-проекті хоча і трапляються, але з
ними майже завжди можна злагодити. Важче справитись з такими ризиками, як
«політичні ігри», «недостатнє фінансування». Після визначення ризиків слід
провести їх якісний і кількісний аналіз.
Якісна оцінка потрібна для розстановки пріоритетів ризиків за ступенем
їх впливу на результати проекту в розрізі його стадій. Така оцінка має
проводитися протягом усього ІТ-проекту. Вона базується на основі поточний
стан проекту, точності і надійності вихідної інформації, опитувальних списках
для оцінки ймовірності та наслідків ризиків. До методів якісної оцінки ризиків
відноситься, наприклад, ідентифікація ризиків за шкалою: дуже високі, високі,
помірні, низькі, дуже низькі.
88

VI Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків
“Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”
24-25вересня 2015 р., м. Вінниця

Результатами кількісного аналізу ризиків будуть перелік і оцінка
пріоритетних ризиків, імовірнісний аналіз (моделювання) проекту, ймовірності
порушення термінів і вартості проекту, необхідні страхові резерви.
Наступним аспектом системи управління ризиками є формування
моніторингу та звітності. На практиці можна назвати наступні форми
документування процесу управління ризиками ІТ-проекту: звіт менеджера
проекту, журнал ризиків проекту, журнал проблем, журнал вимог на зміну
проекту.
В ході реалізації проектів може виникнути ситуація, коли той чи інший
ризик одного проекту може бути притаманний іншому проекту, що реалізується
в портфелі компанії. Управління такими ризиками, а також тими,що можуть
виходити за рамки компетенцій проектного менеджера, та все зможуть мати
вплив на результати проекту, доцільно реалізовувати повністю або частково за
рамками проектів. Це дозволить максимально мобілізувати ресурси та
підвищити ефективність управління «спільними» ризиками [3-5].
Отже, основною перепоною до дійсно ефективного управління ризиками,
зазвичай, стає недостатність інформації про джерела, характеристики та
наслідки можливих ризиків. Комплексний підхід до управління ІТ-компанією
дозволить забезпечити інформаційну потребу не лише проектного менеджера, а
й вище керівництво компанії.
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