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І. І. ОНИЩЕНКО 

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІТ-ПРОЕКТІВ 

Пропонується побудова когнітивної моделі ризиків проекту в галузі інформаційних технологій в рамках якісного аналізу ризиків, як метод 

додаткової оцінки рангу ризику, для визначення характеристик взаємозв‘язку між ними. Запропонована когнітивна модель відображає 

взаємозв‘язки між ризиками ІТ-проекту з проведенням оцінки негативного та позитивного впливу певних ризиків на решту ризиків проекту 

впровадження автоматизованої CRM-системи. 
Ключові слова: ризик, управління ризиками, когнітивна модель, якісний аналіз, ранжування, ІТ-проект. 

Вступ. В умовах глобалізації світової економіки 

та фінансової кризи, яка характеризується великим 

коливанням факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища проекту, загрозами його фінансових 

характеристик з боку окремих зацікавлених сторін, 

одним з актуальних напрямів діяльності проектного 

керівництва є забезпечення ефективного проактивного 

управління ризиками. 

Управління ризиками – це основа управління 

проектами. Невдале управління ризиками може мати 

згубні наслідки для проектів і програм. Докладання 

реальних зусиль на стадії планування може 

зекономити вкладені кошти і підвищити ймовірність 

успіху проекту. 

 

Постановка проблеми. Індустрія розробки, 

створення та впровадження інформаційних технологій 

(ІТ) є галуззю, котра в дійсній непростій економічній 

ситуації не лише підтримує свою стабільну 

життєдіяльність, а й забезпечує динамічний розвиток. 

ІТ-компанії функціонують в середовищі, що постійно 

змінюється під впливом внутрішніх та зовнішніх, 

позитивних та негативних факторів. Зміни стосуються 

як технологій, які використовуються в процесі 

реалізації проектів даної галузі, так і підходів до 

управління ІТ-проектами. Мінливе середовище 

породжує необхідність застосування більш гнучких 

інструментів проектного управління та приділяти 

значну увагу питанням управління ризиками. 

Специфіка даної галузі передбачає широке 

використання проектного підходу на всіх стадіях 

життєвого циклу програмного забезпечення. У зв‘язку 

з тим, що в проектах створення та впровадження 

інформаційних технологій присутній досить високий 

відсоток невизначеності, управління ризиками займає 

чільне місце в процесі управління проектом. 

Актуальність дослідження визначається тим, що 

для успішної реалізації ІТ-проектів відповідальні 

особи повинні своєчасно і адекватно реагувати на 

можливі несприятливі ситуації. Для підвищення 

ефективності управління проектними ризиками 

важлива робота над удосконаленням існуючих та 

розробкою нових інструментів управління ризиками 

на всіх етапах даного процесу. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Управління ризиками є достатньо дискусійною 

темою і широко розглядається в багатьох публікаціях 

як вітчизняних [1, 2, 3], так і закордонних вчених [4, 

5]. Увага приділяється як важливості управління 

ризиками в цілому [4, 5], так і методологічним 

підходам до організації даного процесу [6, 7, 8]. 

Питання застосування методу когнітивного 

моделювання стосовно управління ризиками, шляхом 

дослідження побудови моделі структури ризиків 

проекту активно розкривається в наукових роботах [9, 

10, 11]. Вихідним поняттям когнітивного 

моделювання складних систем є поняття когнітивної 

карти, яка представляє собою орієнтований зважений 

граф, вершини якого представлені факторами, а дуги – 

причинно-наслідковими ланцюгами, по яким 

розповсюджується вплив певних факторів на інші 

[12]. Когнітивна карта відображає лише структуру 

взаємозв‘язку між факторами, а розширення її 

інформацією про сутність та характеристики впливу, 

динаміку зміни під дією часу та ситуації, трансформує 

її в когнітивну модель. 
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Формулювання цілей статті. Метою даного 

дослідження є проведення якісного аналізу ризиків ІТ-

проекту шляхом побудови когнітивної моделі на 

основі дослідження взаємозв‘язків між ними. 

 

Виклад основного матеріалу. Спираючись на 

класичні методології управління проектами, 

управління проектними ризиками визначається як 

комплекс заходів, що включають ідентифікацію, 

якісний та кількісний аналіз ризиків, розробку та 

впровадження стратегій, направлених на зниження 

ймовірності та ступеню їхнього впливу на хід, 

результати та продукти цих проектів. 

В рамках аналізу ризиків проводиться їх 

деталізована якісна та кількісна оцінка з метою 

визначення міри ризику та прийняття рішення про 

розробку адекватних заходів реагування. В процесі 

якісного аналізу ризиків проекту проводиться 

визначення ймовірності їх реалізації, визначається 

ступінь впливу на хід та результати проекту, та 

обчислюється ранг ризику. 

Питання організації процесу якісного аналізу 

ризиків уже піднімалося автором в попередніх 

публікаціях [13, 14]. Основною задачею якісного 

аналізу є максимальне визначення джерел, 

характеристик та можливих наслідків від реалізації 

проектних ризиків з метою ранжування ризиків та для 

подальшого визначення стратегії управління ними. 

Коректність визначення пріоритетів впливає в першу 

чергу на ефективність організації протидії ризикам 

проекту шляхом концентрації уваги на дійсно 

значущих ризиках і мінімізації невиправданих витрат 

шляхом застосування стратегії прийняття відносно 

ризиків з низькими показниками ймовірності 

реалізації та ступеня впливу. 

В процесі якісного аналізу для визначення 

числових значень ймовірності виникнення та ступеня 

впливу, зазвичай застосовується метод експертних 

оцінок. На їх основі визначається ранг ризику, як 

потенційний вплив ризику на проект, який оцінюється 

як добуток ймовірності виникнення та ступеню 

впливу [19]. 

 R P L   (1) 

де R – ранг ризику; P – ймовірність виникнення; 

L – ступінь впливу. 

Окрім оцінки ймовірності та ступеня впливу в 

процесі ранжування ризиків, варто звернути увагу на 

внутрішню взаємодію ризиків проекту. Так, досить 

очевидно, що реалізація одного ризику може стати 

стимулом для підвищення ймовірності або й прямим 

приводом реалізації іншого. Говорячи про проекти в 

галузі ІТ, дане питання постає в особливій 

актуальності у зв‘язку з тісним зв‘язком між 

об‘єктами впливу. 

Методи когнітивного моделювання уже досить 

тривалий час використовуються у галузі дослідження 

взаємозв‘язків між елементами економічних систем 

при вирішенні питань прийняття управлінських 

рішень. Застосування когнітивних моделей на етапі 

якісного аналізу ризиків сприяє кращому розумінню 

проблемних ситуацій, виявленню протирічь і 

коректному аналізу системи ризиків. 

Для того щоб зрозуміти і проаналізувати 

структуру взаємозв‘язків між ризиками ІТ-проекту 

можна побудувати структурну схему причинно-

наслідкового зв‘язку ризиків. Процес когнітивного 

моделювання в управлінні ризиками ІТ-проекту, в 

загальному, буде складатися з ряду етапів. В першу 

чергу необхідно визначити перелік ризиків, 

взаємозв‘язок яких необхідно дослідити. Тут варто 

зауважити, що увагу слід приділити всім поточним 

ризикам проекту в незалежності від ймовірності їх 

виникнення та ступеня впливу. Далі слід визначити 

всі зв‘язки між ризиками, що розглядаються. Самі 

ризики, в даному випадку будуть виступати 

вершинами (факторами) при побудові когнітивної 

карти, а зв‘язки – дугами. Для побудови повноцінної 

когнітивної моделі необхідно також визначити 

характер та силу впливу та взаємозв‘язку між 

ризиками. 

Для прикладу, побудуємо когнітивну модель 

ризиків проекту впровадження автоматизованої CRM-

системи з метою оптимізації бізнес-процесів 

підприємства. Реєстр ризиків проекту з визначеними 

експертами показниками ймовірності, ступеня впливу 

та обчисленим рангом ризику представлений у табл. 1. 

Таблиця 1 – Реєстр ризиків проекту впровадження автоматизованої CRM-системи 

ID Об‘єкт ризику Ризик P L R 

R1 Час Недотримання Виконавцем та Замовником календарних строків проекту 0,9 0,1 0,09 

R2 Час Зміна пріоритету проекту Замовником 0,5 0,8 0,4 

R3 Бюджет Виникнення незапланованих робіт по проекту 0,7 0,2 0,14 

R4 Технологія 

Недостовірна інформація про характеристики базового програмно-

апаратного комплексу Замовника або його значуща зміна в ході реалізації 

проекту 

0,5 0,4 0,2 

R5 Якість 
Невідповідність системи задачам бізнесу, грубі помилки в алгоритмах 

процесів, критичні збої системи 
0,1 0,4 0,04 

R6 

Трудові 

ресурси та їх 

кваліфікація 

Неможливість участі в запланованих роботах по проекту необхідних 

співробітників зі сторони Замовника і Виконавця у зв‘язку з відпусткою, 

відрядженням та ін. 

007 0,1 0,07 

R 7 Інтеграція 
Недостовірна інформація про зовнішні системи, з якими передбачена 

взаємодія в рамках проекту 
0,5 0,4 0,2 

R8 Ринок 
Розширення функціональних характеристик програмних продуктів, що 

вже використовуються Замовником в рамках цілей проекту 
0,1 0,05 

0,00

5 
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Для визначення вихідних даних для побудови 

моделі побудуємо матрицю взаємозв‘язку ризиків 

проекту (табл. 2).  

В заголовках стовбців вказуються унікальні 

ідентифікатори (ID) ризиків, що є суб‘єктами впливу у 

зв‘язку, який оцінюється, а в заголовках рядків – 

ризиків, що є об‘єктами такого впливу. На перетині 

вказується відмітка про наявність/відсутність впливу. 

Позитивна, якщо реалізація одного ризику підвищує 

ймовірність реалізації іншого, негативна, якщо 

знижує. 

На основі приведених в табл. 2 даних можна вже 

зробити висновки, що ризики R3 та R7 мають вплив 

на більшість ризиків проекту, а R1 та R2 – найбільше 

піддаються такому впливу.  

Дані таблиці слугують основою для побудови 

когнітивної карти, яка представлена на рис. 1 і є 

орієнтованим графом, що відображає факт 

присутності зв‘язку між факторами. В ній не 

відображається ні детальний характер впливу, ні 

динаміка зміни впливу в залежності від зміни ситуації, 

ні зміна факторів у часі. Врахування даної інформації 

потребує переходу на наступний рівень структуризації 

даних, тобто до побудови когнітивної моделі. 

Таблиця 2 – Матриця взаємозв‘язку ризиків проекту 

      впровадження автоматизованої CRM-системи 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

R1 0 + + + + + + 0 

R2 + 0 + + + 0 + + 

R3 - 0 0 + + 0 + - 

R4 0 + 0 0 0 0 0 0 

R5 + 0 + + 0 + + 0 

R6 + 0 + 0 0 0 + 0 

R7 0 0 + 0 + + 0 0 

R8 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рис. 1 – Когнітивна карта ризиків проекту впровадження  

автоматизованої CRM-системи (орієнтований граф) 

Формально когнітивна модель ризиків може 

також бути представлена графом, але кожна дуга 

представлятиме уже не лише наявність зв‘язку, а й 

деяку функціональну залежність між відповідними 

факторами. Для розширення когнітивної карти 

перетворимо її на функціональний граф шляхом 

представлення більш детальної інформації про 

характер взаємозв‘язку між ризиками. 

Розширимо матрицю взаємозв‘язку ризиків 

проекту проставивши коефіцієнти впливу визначені 

експертним методом або за допомогою інших 

аналітичних та економічних інструментів. Для 

наведеного прикладу побудована табл. 3. 

Таблиця 3 – Матриця взаємозв‘язку ризиків проекту 

впровадження автоматизованої CRM-системи з 

коефіцієнтами впливу 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

R1 0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0 

R2 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0,2 

R3 -0,8 0 0 0,3 0,4 0 0,3 -0,9 

R4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

R5 0,3 0 0,3 0,3 0 0,2 0,2 0 

R6 0,2 0 0,2 0 0 0 0,1 0 

R7 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 

R8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Враховуючи даний коефіцієнт при розрахунку 

рангу ризику в ході якісного аналізу можна підвищити 

ефективність процесу управління проектними 

ризиками в цілому. 

У разі відсутності впливу одного ризику на 

інший, коефіцієнт буде дорівнювати 0; >0 – якщо 

реалізація одного ризику підвищує ймовірність 

реалізації іншого; <0  якщо знижує. Наступним 

кроком буде визначення середнього показника для 

суб‘єкта впливу шляхам визначення середнього 

арифметичного значення його коефіцієнтів впливу на 

решту ризиків. Застосувавши формулу (2) можна 

отримати скорегований показник рангу ризику з 

врахуванням здатності даного ризику впливати на 

інші ризики проекту. 

 1 (1 )R R K    (2) 

де 1R  – скорегований ранг ризику; 

R – ранг ризику; 

К – середнє значення коефіцієнту впливу; 

На рис. 2 представлена когнітивна модель 

ризиків проекту впровадження автоматизованої CRM-

системи у вигляді функціонального графу. 

Побудована модель може бути застосована не 

лише на етапі якісного аналізу в процесі ранжування 
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ризику. Також доцільним буде її застосування в 

процесі розробки комплексу заходів по управлінню 

ризиками ІТ-проекту. Шляхом розширення моделі 

включенням відповідних додаткових факторів впливу 

можна дослідити ефективність тих чи інших 

запланованих заходів. Крім того, побудована 

когнітивна модель, може успішно застосовуватися в 

процесі моніторингу ризиків для дослідження 

ефективності процесу управління і поточних 

характеристик ризиків проекту на момент проведення 

аналізу. 

Наглядна візуалізація структури ризиків у формі 

когнітивної моделі робить її зручним інструментом 

для опису та дослідження її поточного стану та 

динаміки зміни у часі та під впливом незалежних або 

впроваджених факторів. 

 

Висновки. В статті на прикладі проекту 

впровадження автоматизованої CRM-системи 

продемонстровано можливість та особливості 

застосування когнітивного моделювання в процесі 

якісного аналізу ризиків проекту з метою визначення 

їх додаткових характеристик. 
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Рис. 2 – Когнітивна модель ризиків проекту впровадження  

автоматизованої CRM-системи (орієнтований граф) 

Здатність ризику впливати на факт виникнення 

інших проектних ризиків може підвищити пріоритет 

ризику з низьким ступенем впливу на результати 

проекту за рахунок його зв‘язку з іншими проектними 

ризиками. Тому можна зробити висновки про 

важливість дослідження такої здатності на етапі 

ранжування ризиків з метою забезпечення розробки 

адекватних заходів управління такими ризиками. 

Питання когнітивного моделювання в галузі 

управління ризиками ІТ-проектів має перспективи для 

подальшого дослідження. 
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