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Об’єктом дослідження є процес управління ризиками IT проектів. 

Предметом дослідження є моделі і методики управління ризиками, що 

виникають в проектах розробки програмного забезпечення. 

Мета дослідження – вивчення та застосування економіко-математичних 

моделей і методик управління ризиками, що супроводжують проекти розробки 

програмного забезпечення складних систем, для підвищення економічної 

ефективності впровадження програмного забезпечення. 

Наукова новизна дослідження полягає у обґрунтуванні та розробці 

економіко-математичного інструментарію з аналізу та оцінки ризиків в 

проектах розробки програмного забезпечення. 

При написанні роботи використовувалися методи дослідження: аналіз та 

синтез, метод імітаційного моделювання, системний підхід. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, проект, ризик, 

модель, програмне забезпечення, ітеративний проект. 
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ВСТУП 

 Актуальність теми дослідження. У сучасному світовому господарстві 

конкурентна позиція економіки визначається її здатністю створювати і 

застосовувати високі технології, виробляти конкурентоспроможну наукомістку 

продукцію, зокрема інформаційно-комунікаційні технології та програмне 

забезпечення. Дослідження проектів розробки програмного забезпечення 

показали, що в багатьох випадках вартість і тривалість їх реалізації значно 

перевищували передбачувані, а характеристики якості не відповідали 

необхідним, що завдавало шкоди замовникам, користувачам і розробникам. За 

статистикою тільки чверть всіх розпочатих проектів по розробці програмних 

засобів завершується своєчасно, чверть скасовується, і близько половини всіх 

проектів завершується з перевищенням бюджетних витрат або з запізненням. 

 Проблема дослідження ризиків в процесах розробки програмного 

забезпечення ускладняється внаслідок зростання різноманітності і складності 

розроблюваних програмних продуктів. Сучасні проекти створення програмного 

забезпечення характеризує неможливість чітко описати продукт проекту на 

початкових стадіях його реалізації. 

 Використання економіко-математичних моделей управління ризиками в 

сфері програмної інженерії є на сьогоднішній день важливим і недостатньо 

вивченою темою, що вказує на актуальність проведення дослідження з даної 

тематики. 

 Метою дослідження є вивчення та застосування економіко-

математичних моделей і методик управління ризиками, що супроводжують 

проекти розробки програмного забезпечення складних систем, для підвищення 

економічної ефективності впровадження програмного забезпечення. Для 

досягнення зазначеної мети в дипломній роботі поставлені наступні завдання: 

● проведення аналізу існуючих методів і інструментальних засобів для 

управління ризиками в проектах розробки ПЗ; 



 

 

● ідентифікація ризиків, що супроводжують проекти розробки програмного 

забезпечення, і виявлення специфічних чинників проектних ризиків в 

розробці ПЗ і опис їх властивостей; 

● прогнозування тривалості проекту розробки ПЗ; 

● оцінка ризиків, пов'язаних з організацією процесу розробки ПЗ; 

● розробка заходів для мінімізації ризиків в розробці ПЗ; 

● розрахунок економічної ефективності від використання методів 

управління ризиками в проекті. 

 Об'єктом дослідження є процес управління ризиками IT проектів. 

 Предметом дослідження є моделі і методики управління ризиками, що 

виникають в проектах розробки програмного забезпечення. 

 

  



 

 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗРОБКИ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РИЗИКАМИ В НИХ 

 

 

 1.1. Сучасні тенденції ринку інформаційно-комунікаційних 
технологій в світовій і національній економіці 

 

 На теперішній час інформаційно-комунікаційні технології (далі - ІКТ) 

стали невід'ємною частиною сучасного світу. Без них його існування вже 

немислимо. Завдяки комп'ютеризації інформаційний простір більш не 

обмежується територіальними рамками і набув глобального масштабу. ІКТ 

стали застосовуватися у всіх сферах діяльності людини, починаючи від 

повсякденності і закінчуючи забезпеченням банківської та фінансової 

діяльності країн, податкової системи, управління транспортом, промисловими 

підприємствами тощо. З появою електронної пошти і глобальної мережі 

Інтернет почалося формування нового стилю і способу життя, які все частіше 

сприймаються як частина природного середовища проживання [1]. 

 Глобальне використання ІКТ дозволяє досить швидко передавати 

величезні обсяги інформації (в тому числі аудіо- та відеоматеріали) незалежно 

від відстані та при дуже незначних витратах. Головною особливістю даних 

технологій є можливість формування глобального простору, що сприяє 

зростанню ефективності діяльності всіх економічних суб'єктів світової 

економіки. 

 У науковій літературі виділяються відмінні риси мережевої економіки: 

вона має глобальний характер і якісно інший вид. 

 Слід також зазначити, що саме завдяки мережевій економіці виникає 

можливість інтегруватися в світовий простір і витримувати при цьому жорстку 

конкурентну боротьбу, тому що рівень інформатизації суспільства є одним з 

істотних показників конкурентоспроможності держави. 



 

 

 Інформаційно-комунікаційні технології, використовувані в мережевій 

економіці, сприяють економічному зростанню і роблять сильний вплив на всі 

сторони людської діяльності - це широкосмуговий мобільний зв'язок, 

комп'ютери і високошвидкісний Інтернет. Вони поширюються і в Україні, але 

на сьогоднішній день наша держава і підприємства ще не в повній мірі готові 

до застосування інформаційних технологій, що позначається на відставанні 

країни від розвинених країн. 

 Сучасні тенденції розвитку ІКТ дозволяють зробити висновок про те, що 

їх значення в майбутньому не тільки не скоротиться, а зросте. 

 Інформаційні технології мають певні властивості, які зумовили їх роль в 

якості головної рушійної сили технологічного розвитку сучасного суспільства 

[20]. Зокрема, інформаційно-комунікаційні технології дозволяють: 

 • накопичувати і систематизувати інформацію, створену людством; 

 • оптимізувати створення і використання інформації, яка в даний час є 

важливим стратегічним ресурсом; 

 • сприяти розвитку взаємодії між людьми, зокрема - отримання та 

передача нових знань, необхідних для управління суспільними процесами, що 

дозволяє ефективніше використовувати матеріальні ресурси. 

 Важливою особливістю сучасних ІКТ є можливість швидкої обробки та 

передачі інформації як умова забезпечення прискорених темпів науково-

технічного прогресу (НТП). Значним фактором також є надійність сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що дають можливість зберегти 

інформацію в часі, з метою її подальшої обробки та використання, а також 

представляють інформацію високої точності та актуальності [20]. 

 Рис. 1.1 відображає загальну тенденцію, характерну для світового ринку 

ІКТ. 



 

 

 

 Рис. 1.1 Обсяг світового ринку ІКТ, млрд. Доларів [24] 

 Вітчизняний ринок інформаційних технологій перебуває на стадії 

активного становлення. Зокрема збільшується ринок комп’ютеризації 

підприємств, розширюється мережа доступу до Інтернет, зафіксовано відчутне 

збільшення експорту української програмної продукції та технологічних 

послуг. 

 Ключовими елементами ІТ-послуг в Україні, за даними фахівців 

PricewaterhouseCoopers [12], є такі:  

 • ІТ-підтримка та аутсорсинг – різноманітні послуги для підтримки, 

розміщення, оновлення, інтеграції та налаштовування ІТ-продуктів, 

розроблених третіми сторонами.   

 • Custom Application Development – послуги під час повного або частини 

циклу розробки програмного забезпечення, що дозволяють забезпечити 

додаткову вартість шляхом розробки продукту, хоча право на інтелектуальну 

власність повністю належить клієнтам. 

  • ІТ-консалтинг та оцифровування – частина CAD- або окремих сервісів, 

що складаються з послуг консалтингу.  

 • Аутсорсинг R&D бізнес-процесів – послуги з великою доданою 

вартістю, що представляють суміш ІТ-консалтингу та CAD, але з 

невизначеними межами та постійними повтореннями циклу розробки ПЗ.  



 

 

 Відповідно до опитування українських IT компаній абсолютна більшість 

доходів має саме іноземне походження (Рис. 1.2.). Понад половина надходить зі 

Сполучених Штатів, на другому місці — Велика Британія. Українські фірми 

також тривалий час співпрацюють із представниками Німеччини, Канади, 

Ізраїлю, Швеції, Швейцарії. Український ринок, незважаючи на позитивну 

динаміку, поки що не може похизуватися значною часткою замовлень. 

 

 Рис. 1.2 Країни-джерела доходів українського IT-сектору 

 Серед головних обмежень для ІТ індустрії в Україні слід виділити 

відсутність передбачуваного та послідовного оподаткування; повільні темпи й 

не завжди оптимальні реформи системи освіти; низький рівень захисту прав 

інтелектуальної власності; повільне вдосконалення ІТ- та телекомунікаційної 

інфраструктури. Також варто згадати неефективний захист від невідповідної 

практики державних органів влади та слабкий захист прав інвесторів.  

 Ще однією особливістю є те, що індустрію ІТ продуктів важко оцінити 

через існування в Україні в основному квазі-продуктових компаній, коли штаб-

квартира компанії та ринок збуту розміщені за кордоном, а все виробництво – в 

Україні.  

 Досліджуючи статистику в галузі інформаційних технологій, необхідно 

відмітити основні проблеми, пов’язані з удосконаленням методологічних 

підходів до її формування:  

 а) обмежений набір статистичних даних щодо IT-ринку. Так, на 

офіційному сайті Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov. ua) у 

рубриці ―Публікації‖ є розділ 8 ―Статистика ринкових нефінансових послуг, 



 

 

транспорту, зв’язку та ІКТ‖, в якому інформація власне про ІКТ відсутня [8; 

10]; 

 б) не вирішені завдання адаптації статистики сектору інформаційних 

технологій до міжнародних норм на базі статистики підприємств, з 

урахуванням деталізації відповідних статистичних даних за видами економічної 

діяльності, продукції і послуг з тим, щоб отримати необхідні дані;  

 в) не вирішені методологічні питання, пов’язані з удосконаленням 

статистичного аналізу використання інформаційних технологій у різних 

секторах економіки, соціальній сфері та домогосподарствах на систематичній 

основі й у синхронізації з міжнародною практикою;  

 г) існує необхідність постійного моніторингу інформаційного простору, 

що забезпечує підтримку розробки та реалізації державної політики щодо 

розвитку сфери ІКТ. 

 

 1.2. Сучасні напрямки управління процесом розробки програмного 
забезпечення  
 

 Довгий час розробка програмного забезпечення вважалася суто 

практичним питанням, що не вимагає спеціальних наукових підходів і розробки 

відповідних методологій. Але внаслідок швидкого зростання попиту на 

програмне забезпечення, так само як і зростаючої складності розробки ПО, 

стало очевидним, що для того, щоб підвищити ефективність подібних розробок 

і поліпшити якість створюваної продукції, необхідна методологічна основа 

управління виробництвом програмного забезпечення. 

 Найбільш ефективним методом, застосовуваним в управлінні розробкою 

програмного забезпечення, є проектний підхід, який передбачає організацію 

процесу створення ПЗ у вигляді окремого проекту. Цей напрямок є досить 

прогресивним і дозволяє використовувати всі існуючі методи менеджменту, що 

призвело до виділення проектного підходу в окрему галузь науки про 

управління. 



 

 

 Під проектом розуміється комплекс робіт, спрямований на досягнення 

конкретного результату, узгоджений за змістом, ресурсів, термінів, 

документації. Таким чином, управління проектом - це комплекс заходів, 

спрямованих на досягнення мети, поставленої в рамках конкретного проекту 

[7]. 

 Застосування сучасних методів управління, можливість ретельно 

спланувати всі етапи виконання робіт, відібрати найбільш підходящих 

учасників і виконати роботи в найкоротші терміни є безперечними перевагами 

проектного підходу. Крім того, кооперація між учасниками проекту сприяє 

обміну інформацією та навичками. 

 Оскільки проекти представляють собою складні динамічні системи з 

комплексним характером, то управління проектами відрізняється від інших 

видів управлінської діяльності. Управління проектами вимагає наявності 

специфічних знань не тільки про саму діяльність організації та про основи 

менеджменту, а й безпосередньо про способи побудови проектів, умінь 

координувати діяльність, здійснювану в рамках проектів, умінь за оцінкою 

ефективності і можливості бути реалізованим проектів [20]. 

 Основними аспектами управління проектами є [7]: 

 1. Розробка концепції проекту (структура, цілі, ресурси, документація). 

 2. Управління персоналом проекту (мотивації персоналу, контроль за 

виконанням членами команди своїх обов'язків). 

 3. Управління якістю в проекті. 

 4. Управління витратами в рамках проекту (складання кошторису, 

бюджету проекту, розрахунок нормативних показників, оцінка ефективності 

витрачання коштів у міру реалізації проекту).  

 5. Управління часом (контроль за виконанням завдання в строк, розбиття 

тривалості розробки спільного проекту на етапи, розрахунок тривалості 

кожного етапу). 

 6. Управління ризиками (розглядається далі більш детально). 

 При створенні складного програмного забезпечення потрібно чітко і 

грамотно організувати весь процес розробки програмного забезпечення - від 



 

 

написання технічного завдання до впровадження і подальшого розвитку цього 

програмного забезпечення. Як показує світовий досвід, для успішного 

створення програмного забезпечення необхідні апробовані сучасні методології, 

які спираються на потужні і зручні інструментальні засоби. Здійснення таких 

проектів в задані терміни з високою якістю неможливо без застосування 

інженерних методів автоматизації програмного виробництва, тобто без 

сучасних CASE- технологій. 

 Підходи до розробки програмного забезпечення визначають успіх 

проекту, адже без правильно підібраною методології складно досягти 

стабільності в роботі продукту, безпеки і стійкості функціональних 

особливостей. Керівники проекту намагаються знайти оптимальний варіант з 

безлічі.  

 Методологія розробки ПЗ - це система, яка визначає порядок виконання 

завдань, методи оцінки та контролю. Моделі розробки ПО вибирають, виходячи 

з напрямку проекту, його бюджету, термінів реалізації кінцевого продукту, а 

також увагу варто звернути й на характер і темперамент керівника проекту і 

його команди. Підходи розробки ПО відрізняються один від одного тим, як 

етапи життєвого циклу програмного забезпечення взаємопов'язані між собою 

всередині циклу розробки. 

 1. «Waterfall Model» (модель водоспаду) або каскадна модель (Рис. 1.3). У 

цій моделі розробка здійснюється поетапно: кожна наступна стадія починається 

тільки після того, як закінчується попередня. Якщо все робити правильно, 

«водоспад» буде найбільш швидкою і простою моделлю. Застосовується вже 

майже півстоліття, з 1970-х. 

 Перевагами «водоспаду» є: 

● Розробку просто контролювати. Замовник завжди знає, чим зараз зайняті 

програмісти, може керувати термінами і вартістю. 

● Вартість проекту визначається на початковому етапі. Всі кроки 

заплановані вже на етапі узгодження договору, ПО пишеться безперервно 

«від і до».  



 

 

● Не потрібно наймати тестувальників з серйозною технічною підготовкою. 

Тестувальники зможуть спиратися на детальну технічну документацію. 

 Недоліками каскадної моделі є: 

● Тестування починається на останніх етапах розробки. Якщо у вимогах до 

продукту була допущена помилка, то виправити її буде коштувати 

дорого. Тестувальники виявлять її, коли розробник вже написав код, а 

технічні письменники - документацію. 

● Замовник бачить готовий продукт в кінці розробки і тільки тоді може 

дати зворотний зв'язок. Велика ймовірність, що результат його не 

влаштує. 

● Розробники пишуть багато технічної документації, що затримує роботи. 

Чим ширший документація у проекту, тим більше змін потрібно вносити і 

довше їх узгоджувати. 

 «Водоспад» підходить для розробки проектів у медичній і космічної 

галузі, де вже сформована велика база документів, на основі яких можна 

написати вимоги до нового ПО. 

 При роботі з каскадної моделлю основне завдання - написати детальні 

вимоги до розробки. На етапі тестування не повинно з'ясуватися, що в них є 

помилка, яка впливає на весь продукт.  



 

 

 

 Рис. 1.3. Каскадна модель розробки ПЗ 

 2. V-образна модель або розробка через тестування (Рис. 1.4.). 

 Це вдосконалена каскадна модель, в якій замовник з командою 

програмістів одночасно складають вимоги до системи і описують, як будуть 

тестувати її на кожному етапі. Історія цієї моделі починається в 1980-х. 

 Переваги V-подібної моделі: 

● Кількість помилок в архітектурі ПО зводиться до мінімуму. 

 Недоліки V-подібної моделі: 

● Якщо при розробці архітектури була допущена помилка, то повернутися і 

виправити її буде коштувати дорого, як і в «водоспаді». 

 V-модель підходить для проектів, в яких важлива надійність і ціна 

помилки дуже висока. Наприклад, при розробці подушок безпеки для 

автомобілів або систем спостереження за пацієнтами в клініках. 



 

 

 

 Рис. 1.4. V-модель розробки ПЗ 

 

 1.3. Ризики в проектах розробки програмного забезпечення  
 

 Оцінки якості в життєвому циклі програмного забезпечення можуть 

проводитися з двох позицій: з позиції позитивної ефективності використання і 

безпосередньої адекватності його характеристик призначенням, цілям 

створення і застосування, а також з негативної позиції можливого при цьому 

збитку - ризику від використання та реалізації програмного забезпечення. В 

життєвому циклі програмного забезпечення не завжди вдається досягти 

необхідного позитивного ефекту і може проявлятися деякий збиток - ризик в 

створюваних системах, програмному забезпеченні та їх характеристиках. 

 У своїй монографії «Аналіз і скорочення ризиків проектів складних 

програмних засобів» [8] В.В. Липа зазначає, що характеристики якості і ризики 

об'єктів і процесів зазвичай тісно пов'язані, на них впливають подібні фактори, 

які з різних сторін відображаються у властивостях систем або комплексів 

програм. Характеристики якості переважно відображають особливості і 

позитивний ефект від застосування програмного забезпечення, і основне 

завдання проекту полягає в забезпеченні його високих значень якості. 



 

 

Підвищенню якості проекту зазвичай супроводжує зниження його ризиків і 

навпаки, скорочення ризиків сприяє поліпшенню характеристик якості, тому 

методи і системи управління якістю в життєвому циклі програмного 

забезпечення близькі до методів аналізу і скорочення ризиків проектів 

комплексів програм, вони повинні їх доповнювати і спільно сприяти 

вдосконаленню програмних продуктів і систем на їх основі. 

 Ризик проекту - це негативна подія непевного характеру, що негативно 

впливає на результат проекту. Величина ризику - це математичне очікування 

збитку. 

 Проблема дослідження і скорочення ризиків в процесі розробки ПЗ 

виникла і розвивається внаслідок зростання різноманітності, складності та 

відповідальності завдань його використання. Причинами виникнення і прояву 

ризиків можуть бути також зловмисні, активні дії зацікавлених осіб або 

випадкові негативні прояви дефектів зовнішнього середовища, системи, дій 

розробників або користувачів [8]. 

 У даній роботі не розглядаються фактори безпеки і ризики, характерні 

для багатьох складних інформаційних систем - доступність і конфіденційність 

інформаційних ресурсів, а також ряд типових процедур систем захисту - 

криптографічний підтримка, ідентифікація і аутентифікація, забезпечення 

захисту і збереження даних користувачів при навмисних атаках із зовнішнього 

середовища .  

 Управління ризиками передбачає необхідність чіткого розуміння 

внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на якість проекту розробки 

програмного забезпечення, які можуть привести до його провалу або великого 

збитку. В результаті аналізу слід створювати план вимірювання і відстеження 

зміни ризиків в життєвому циклі проекту, який повинен регулярно 

переглядатися й корегуватися. Головною метою управління ризиками, 

стверджує Липа [8], є виявлення, ідентифікація і контроль ситуаціями, що рідко 

зустрічаються, і факторами, які призводять до негативних - ризикових 

результатів проекту. Це повинно відбиватися на застосуванні регламентованих 



 

 

процесів, в яких фактори і загрози ризиків систематично ідентифікуються, 

оцінюються і скорочуються. 

 Для зниження можливих збитків ризиків застосовуються аналіз, оцінка та 

моніторинг ризиків, а також різні контрзаходи. Контрзаходи можуть усувати 

первинні причини - загрози, що викликали появу підсумкових реєстрованих 

ризиків, або зменшувати вразливість в деяких критичних ситуаціях реалізації 

компонентів програмного забезпечення і запобігати прояв ризиків. У деяких 

ситуаціях контрзаходи можуть впливати безпосередньо на результати прояви 

ризиків без усунення їх первинних причин. У проектах великих систем, що 

використовують комплекси програм, ризики можуть бути обумовлені 

дефектами функціональних характеристик самих систем, компонентів і їх 

життєвого циклу. Ризики можуть проявлятися в процесах проектування, 

розробки і супроводу комплексів програм. Це призводить до необхідності 

аналізу ризиків в різних умовах, що розрізняються джерелами і причинами 

загроз появи ризиків; ймовірністю прояву і величиною наслідків ризиків; 

можливими контрзаходами для скорочення ризиків [8]. 

 Управління ризиками в проектах розробки програмного забезпечення 

було визнано окремою галуззю досліджень, коли професор Баррі Боем 

опублікував першу в цій галузі книгу «Software Risk Management» [9]. На 

початку 90-х років були опубліковані кілька фундаментальних робіт Боема, 

Чареттом, Оулд і ін., які і заклали фундамент дисципліни. 

Варто відзначити особливу роль Інституту Програмної Інженерії США (SEI), 

тому що роботи його співробітників Ван Скоя, Карра, Сісті і Дороффі, видані в 

90-і, до сих пір використовуються в якості довідкової інформації для нових 

парадигм управління ризиками в проектах розробки ПЗ. 

 В області загального ризик-менеджменту варто відзначити роботи 

Вайдермана, Чонга і Прічарда, а також Чапмана, Кендрика і Молчані. В роботі 

Роппонена розглянуто вплив ризик-менеджменту на успішність проекту. 

 Огляд застосовуваних у світовій практиці методик оцінки проектних 

ризиків при розробці ПО показав, що більшість з них спирається на якісний 

спосіб оцінки за допомогою матриці ризиків, де експертно оцінюється 



 

 

ймовірність настання ризику і ступінь впливу на цілі проекту (незначний, 

середній і критичний збиток). Якісний аналіз ризиків включає в себе 

розстановку пріоритетів для ідентифікованих ризиків, результати якої 

використовуються згодом, наприклад, в ході кількісного аналізу ризиків або 

планування реагування на ризики. Організації можуть істотно підвищити 

ефективність виконання проекту, зосередивши зусилля на ризики, що 

володіють найвищим пріоритетом. При якісному аналізі ризиків визначаються 

пріоритети ідентифікованих ризиків на підставі ймовірності їх виникнення, їх 

впливу на досягнення цілей проекту в разі виникнення цих ризиків, а також з 

урахуванням ряду інших факторів (наприклад, тимчасових рамок і 

толерантності до ризику, закладеної в обмеженнях проекту за вартістю, 

розкладом, змісту та якості) [7]. 

 Кількісні технології [10] оцінюють ризики ґрунтуючись на застосуваннях 

методу Монте-Карло або байєсовских мережах довіри в зв'язці з методом 

критичного шляху, в основі якого лежить визначення найбільш тривалої 

послідовності завдань від початку проекту до його закінчення з урахуванням їх 

взаємозв'язку. Метод Монте-Карло - це загальна назва групи чисельних 

методів, заснованих на отриманні великого числа реалізацій стохастичного 

(випадкового) процесу, який формується таким чином, щоб його імовірнісні 

характеристики збігалися з аналогічними величинами розв'язуваної задачі. 

Байєсова мережа довіри - це імовірнісна модель, що представляє собою безліч 

змінних і їх імовірнісних залежностей. Формально, баєсова мережа - це 

орієнтований ациклічний граф, вершини якого представляють змінні, а ребра 

кодують умовні залежності між змінними. Вершини можуть представляти 

змінні будь-яких типів, бути зваженими параметрами, прихованими змінними 

або гіпотезами. Байєсовські мережі, які моделюють послідовності змінних, 

називають динамічними байесовськими мережами. Байєсовські мережі, в яких 

можуть бути присутніми як дискретні змінні, так і безперервні, називаються 

гібридними байєсовськими мережами. 

 Для окремого випадку оцінки ризику невиконання плану або бюджету 

проекту використовується методика побудови дерева рішень проекту, основним 



 

 

практичним обмеженням якого є вихідна передумова про те, що проект 

повинен мати доступне для огляду або розумне число варіантів розвитку. 

 Всі перераховані методи, так чи інакше, залежать від експертних оцінок 

ймовірності настання ризиків або тригерів ризиків, і тому не можуть бути 

об'єктивними. 

 

 Рис. 1.5. Методи оцінки проектних ризиків у сфері програмної інженерії 

 Існуючі програмні засоби підтримки ризик-менеджменту розрізняються в 

масштабі підтримки, способах використання, а також основоположної 

технологією. Більшість продуктів надають засоби автоматизації управління 

ризиками в проектах з можливістю ведення сховища ризиків, реєстрування, 

класифікації, пріоритетності та моніторингу ризиків в репозиторії, а також 

генерацією звітів. Серед програмних засобів слід згадати наступні: 

 1.  Essential ERM - зазначене нагородами спеціалізоване програмне 

забезпечення для управління ризиками підприємства з унікальною 

функціональністю «к, структурами і граничними значеннями апетиту до 

ризику, орієнтованим на стратегії ризиками, модулем звітності ради директорів, 

тепловими картами і багатьом іншим. 

 2. TeamMate + Audit являє собою комплексну систему управління 

аудитом, яка допомагає аудиторам і керівництву відділу аудиту управляти 

всіма аспектами процесу аудиту. TeamMate допомагає організаціям по всьому 

світу виявляти і оцінювати ризики, створювати і управляти аудитами, 

планувати проекти і розподіляти ресурси, управляти виправленням проблем, 



 

 

відстежувати і складати звіти про стан за допомогою повідомлень і 

інформаційних панелей. 

 3. KYC Portal - система повністю орієнтована на автоматизацію бек-

офісу. Вона починається з того аспекту, що дозволяє клієнту заповнювати і 

завантажувати всі необхідні документи, які стосуються всього процесу 

адаптації. KYCP також автоматизує розрахунок ризику на основі заздалегідь 

визначених динамічних параметрів, що дозволяє миттєво автоматизувати то, як 

слід обробляти додаток. KYC Portal - це повністю динамічна платформа 

управління життєвим циклом клієнтів з урахуванням ризиків. 

 4. AdaptiveGRC - платформа управління ризиками і дотримання 

нормативних вимог для строго регульованих галузей. AdaptiveGRC Enterprise 

Risk Manager - це потужний онлайн-інструмент для аналізу і візуалізації 

ризиків, призначений для підтримки чудовою ідентифікації, моніторингу та 

звітності ризиків. Основні характеристики: 

● Зберігає і керує реєстром ризиків клієнтів 

● Дотримується встановлених принципи управління ризиками, включаючи 

ISO 31000 

● Дозволяє власнику ризику мати кілька зацікавлених сторін, що вносять 
вклад в єдину запис ризику 

 5. TOPIA - це платформа управління ризиками, яка аналізує всю 

екосистему додатків і ОС організації для виявлення і визначення кожного 

ризику на основі пріоритету. Завдяки здатності відслідковувати взаємодії між 

додатком і ОС, TOPIA знижує ризик до того, як він може стати загрозою для 

цілісності організації. Платформа управління ризиками, яка дозволяє 

організаціям управляти ризиками в рамках унікального ландшафту додатків і 

операційних систем. 

 Основним обмеженням існуючих методик і програмних засобів є 

відсутність можливості кількісно оцінити ймовірність настання ризиків і 

розрахувати пов'язаний з ризиками можливий збиток. 



 

 

 Крім того, відсутні методи оцінки ризиків, пов'язаних з організацією 

ітеративного процесу розробки, а існуючі програмні продукти не враховують 

особливості організації ітеративного процесу створення ПО. Для управління 

ризиками в сфері розробки ПЗ ця функціональність є критичною, оскільки в 

основі методології управління проектом створення ПО лежить ітеративний 

процес розробки. 

 Управління ризиками в життєвому циклі програмних засобів 

регламентовано і міжнародними стандартами: «ISO 12207 - Процеси життєвого 

циклу програмних засобів» і «ISO 15504 - Оцінка і атестація зрілості процесів 

створення та супроводження програмних засобів та інформаційних систем», які 

доцільно використовувати при розробці комплексів програм. Стандарт ISO 

12207 найповніше на рівні міжнародних стандартів відображає життєвий цикл, 

технологію розробки і забезпечення якості складних програмних засобів. 

Життєвий цикл ПЗ представлений набором етапів, приватних робіт і операцій в 

послідовності їх виконання і взаємозв'язку, що регламентують ведення 

розробки на всіх стадіях від підготовки технічного завдання до завершення 

випробувань ряду версій і закінчення експлуатації ПЗ [13]. У стандарті ISO 

12207 вперше реалізований принцип структурної стандартизації життєвого 

циклу ПЗ на основі регламентації вимог до процесів, робіт і завдань, що 

входять в повну типову структуру життєвого циклу ПЗ [5]. 

 У стандарті ISO 12207 вказується, що призначення процесу управління 

ризиком полягає в безперервній ідентифікації та зменшенні ризиків проекту 

протягом всього життєвого циклу проекту. В результаті успішного здійснення 

процесу повинні бути визначені сфера управління ризиком і належні стратегії 

управління ризиком. Крім ризиків проекту, обумовлених в стратегії управління 

ризиком проекту, повинні бути ідентифіковані ризики, що виникають в ході 

виконання проекту. Відповідно до процесу ризики повинні аналізуватися, і 

ресурси для моніторингу цих ризиків повинні виділятися відповідно до 

пріоритетів, які призначаються ризиків; методи моніторингу ризику повинні 

вибиратися таким чином, щоб була можливість виявляти зміни в стані ризику і 

контролювати дії з моніторингу [19]. Потрібно відзначити, що процесу 



 

 

управління ризиком не було серед процесів життєвого циклу в першій редакції 

стандарту ISO / IEC 12207: 1995, і його поява в проекті нової версії стандарту 

свідчить про визнання важливості проблеми управління ризиком проекту для 

розробки високоякісних систем. 

 У стандарті ISO 15504 міститься спеціальний розділ «Процес управління 

ризиками», призначенням якого є регламентування та планування процесів 

виявлення та усунення сукупності різних ризиків протягом всього життєвого 

циклу програмного засобу [18]. В результаті такого стандартизованого процесу, 

менеджером по управлінню ризиками повинні бути визначені: можливі джерела 

ризиків у вихідних вимогах до проекту, а також до характеристик якості; 

проаналізовані та визначені збалансовані пріоритети скорочення ризиків. На 

цій підставі повинні виділятися ресурси на виключення ризиків; визначені 

раціональні стратегії управління, методи і засоби зменшення ризиків в 

життєвому циклі ПЗ; скорочені до розумних меж ризики характеристик якості 

ПЗ. Поетапне, ієрархічне зниження інтегрального ризику проекту ПЗ при 

використанні обраної стратегії може зажадати її коригування в залежності від 

ефекту, що досягається і необхідних витрат на скорочення певних ризиків. Для 

вирішення цих завдань стандартом рекомендуються послідовні процедури: 

● виявлення та ідентифікація, що відносяться до проекту ризиків, як в 

початковому стані і вимогах до проекту, так і на послідовних етапах його 

виконання: за характеристиками якості, графіками, трудомісткості, 

ресурсів і технічних ризиків; 

● аналіз ймовірності прояви, причин, взаємозалежності видів і наслідків 

ризиків, щоб збалансувати і розподілити їх пріоритети, на підставі яких 

будуть відводитися ресурси на різні контрзаходи для зниження цих 

ризиків; 

● визначення доцільної стратегії і області управління кожним видом ризику 

або їх наборами в проекті, відповідно до політики на підприємстві, а 

також зі ступенем впливу, ймовірністю і типами ризиків, які повинні 

виявлятися і якими слід управляти; 



 

 

● для кожного виду ризику (або набору ризиків) визначення метрики, що 

відображають зміни в стані ризиків в залежності від діяльності по їх 

усуненню, які повинні характеризувати зміни в ймовірності прояви, 

наслідки та тимчасових діапазонах прояви ризиків; 

● реалізація розробленої стратегії управління ризиками, атестація 

результатів і оцінка успішності стратегії в контрольних точках життєвого 

циклу проекту ПЗ; 

● якщо не досягнуть, очікуваний успіх діяльності щодо зміни або усунення 

наслідків ризиків, застосування заходів для корекції або скорочення 

впливу найбільших ризиків, які, зокрема, можуть включати розробку і 

реалізацію нових відкоригованих вимог до ПЗ або зміна існуючих 

стратегій і ресурсів для усунення ризиків. 

 

 Висновки до розділу 1  
 

У першому розділі магістерської роботи було розглянуто особливості 

управління проектами розробки програмного забезпечення та ризиками в них. 

За результатами проведеного наукового дослідження були отримані наступні 

висновки: 

1. Охарактеризовано основні тенденції інформаційно-комунікаційних 

технологій в світі на Україні. Показано, що сучасні інформаційно-

комунікаційні технології з кожним роком мають все більшу тенденцію до 

зростання. Так у 2019 обсяг світового ринку ІКТ становив 5,069 млрд. доларів. 

Вітчизняний ринок інформаційних технологій також перебуває на стадії 

активного становлення. Зокрема збільшується ринок комп’ютеризації 

підприємств, розширюється мережа доступу до Інтернету, зафіксовано відчутне 

збільшення експорту української програмної продукції та технологічних 

послуг. 

 2. Проаналізовано сучасні напрямки управління процесов розробки 

програмного забезпечення. Показано, що найбільш ефективним методом, 



 

 

застосовуваним в управлінні розробкою програмного забезпечення, є 

проектний підхід, який передбачає організацію процесу створення ПЗ у вигляді 

окремого проекту. Аналіз підходів до управління проектами показав, що для 

підвищення якості процесу управління ризиками в проектах розробки ПЗ 

необхідно використовувати кількісні методи оцінки ймовірності настання 

ризиків і можливих збитків. 

 3. Проведено аналіз існуючих програмних засобів, що надають функції 

підтримки ризик-менеджменту в проектах розробки ПЗ, виявлені основні 

характеристики, сильні і слабкі сторони. Відзначено їх основний недолік, який 

полягає в тому, що жоден з продуктів не надає можливостей для оцінки 

ймовірності настання ризиків. 
  



 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 
ПРОЕКТАХ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

 2.1. Методи ідентифікації проектних ризиків 
 

 Ідентифікація ризиків - процес виявлення і фіксації ризиків, які можуть 

вплинути на успіх проекту.  

 Також, необхідно регулярно повторювати процес ідентифікації ризиків на 

всьому протязі життєвого циклу проекту, щоб виявити раніше не реалізовані 

ризики. 

 В.С. Ніколаєнко запропонував наступний алгоритм дій при ідентифікації 

ризиків в ІТ-проектах [6]: 

 1. Аналіз документації проекту. 

 2. Метод «блок-схема прийняття рішень» (Process Decision Program Chart, 

PDPC) [8]. 

 3. Опитувальні листи [3]. 

 4. Метод «мозкового штурму» [14]. Рекомендується залучити весь склад 

команди проекту. 

 5. Метод Дельфі. 

 6. Інтерв'ю з експертами. 

 7. Діаграма Ісікава. 

 8. SWOT-аналіз. 

 Розглянемо кожен з цих інструментів: 

 1. Аналіз документації по проекту. 

 Сюди входять: статут проекту, бачення проекту, список обмежень і вимог 

до проекту, розклад проекту, ієрархічна структура робіт (ІСР) - зафіксовані 

документально взаємопов'язані і вимірні частини проекту, план фінансових 

витрат, архіви попередніх проектів, розклад державних свят і відпусток - все це 

дозволить виявити ризики, пов'язані з планованими результатами, вимогами, 

термінами, бюджетом та ін., дасть можливість виявити раніше реалізовані в 



 

 

інших ІТ-проектах. Якість планів, їх узгодженість і їх відповідність вимогам і 

допущенням проекту можуть працювати показниками можливості ризиків в 

проекті. 

 2. Метод «блок-схема прийняття рішень» (Process Decision Program Chart, 

PDPC). Забезпечує детальне планування, показуючи черговість дій від 

постановки завдання до її вирішення. Для реалізації необхідна команда 

фахівців, які володіють питаннями в темі обговорення. 

 3. Для застосування методу опитувальних листів необхідна наступна 

підготовка: по-перше, розробити анкети негативних і позитивних ризиків, 

характерних для ІТ-проектів; по-друге, провести опитування учасників ІТ-

проекту для виявлення негативних і позитивних ризиків. [11] Може бути більш 

ефективний на початку організації системи управління ризиками. 

 4. Метод «мозкового штурму». Метод, що полягає в генерації 

різноманітних ідей і записsd, а потім виборі найбільш підходящих з наявного 

списку, в наступних обговореннях підключаючи критичне мислення, 

врівноважуючи креативне мислення, яке використовується в фазі генерації 

ідей; 

 Метод спрямований на заохочення образного мислення учасників і 

застосуємо на всіх стадіях процесу ризик-менеджменту і всіх стадіях життєвого 

циклу системи. Даний метод може бути використаний для загального 

обговорення, коли проблеми тільки ідентифіковані, для більш детального 

аналізу і для конкретних проблем. При використанні методу "мозкового 

штурму" важливе значення надається можливості учасників прогнозувати 

ситуацію, а також відсутності критики. [11] 

 5. Метод Дельфі. За допомогою опитувального листа менеджер проекту 

збирає ідеї про важливі ризики проекту. Думка експертів з'ясовується анонімно. 

Складаються основні тези відповідей, які до експертів повертаються для 

подальших коментарів. Згода може бути досягнута після декількох повторів 

даного процесу. Метод Дельфі сприяє подоланню необ'єктивності в оцінці 

даних і допомагає уникнути тиск окремих особистостей на результат 

опитування; 



 

 

 6. Експертна оцінка. Ті, хто має відповідний досвід у подібних проектах 

або сферах бізнесу експерти можуть бути запрошені для розгляду всіх аспектів 

проекту і визначення ризиків. Такі експерти визначаються і запрошуються 

менеджером проекту. Вони можуть повідомити про ймовірні ризики на основі 

свого попереднього досвіду і областей компетенції. Однак, при цьому, слід 

враховувати необ'єктивність експертів. 

 7. Діаграма Ісікава, в адаптованому до ІТ-проектів варіанті. Класичний 

алгоритм використання причинно-наслідкового діаграми Ісікава не в повній 

мірі відповідає вимогам, що пред'являються до процедури аналізу ризиків в ІТ-

проектах [6] 

 Метод, адаптований для ІТ-проектів буде включати в себе групи, 

представлені в таблиці 2.1: 

Таблиця 2.1 

Група причин для причинно-наслідкової діаграми 

Група причин Опис 

Персонал Причиною виникнення ризику є учасники проектної 

команди. Джерелами ризикових подій можуть бути 

відсутність необхідних професійних навичок або досвіду, 

низький рівень комунікації і довіри між учасниками, 

конфлікти і т.п. 

Обладнання Причиною ризику є, наприклад, програмне забезпечення, 

що використовуються, поломка сервера, відсутність 

інтернету і т.п. 

Інформація Причиною ризику є, зокрема, відсутність проектної 

документації, необхідної для розробки ІТ-продукту і т.п. 

Зовнішнє 

середовище 

Причиною ризику є зовнішнє середовище ІТ-проекту, до 

якої відносяться організація, де реалізується проект, а 

також субпідрядники тощо. 



 

 

Контроль Причиною виникнення ризику є стиль управління 

менеджера ІТ-проекту (демократичний, авторитарний, 

ліберальний) 

Технологія Причиною виникнення ризику є використовувана в 

реалізації ІТ-проекту модель життєвого циклу: каскадна 

модель, V-подібна модель, спіральна модель, модель 

швидкої розробки додатків RAD, Agile. 

 

 8. SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін можливостей і ризиків) 

формує наявний і можливий стан організації або проекту в залежності від 

виявлених слабких і сильних сторін і зовнішніх можливостей і ризиків. 

Дозволяє організації знайти зовнішні можливості і ризики і зіставити їх своїм 

сильним і слабким сторонам. Метод дає можливість ідентифікувати одночасно 

негативні і позитивні ризики. SWOT-аналіз може стати основою для 

встановлення стратегій і цілей. 

 На підставі отриманої інформації переходимо до процесу аналізу і оцінки 

виявлених раніше ризиків. 

 В результаті процесу ідентифікації ризиків - отримуємо початкові записи 

в реєстрі ризиків. Підготовка та заповнення інформацією самих реєстрів 

ризиків відбувається ще в процесі ідентифікації ризиків. Інформація з реєстрів 

ризиків стає доступною при здійсненні інших процесів, що відносяться до 

управління проектом і ризик-менеджменту проекту. Реєстр складається з: 

 - Списку ризиків, ідентифікованих в процесі застосування перерахованих 

вище та інших відповідних методів; 

 - Списку доступних дій реагування. Заходи реагування, коли вони 

визначені під час цього процесу, можуть послужити основою процесу 

планування реагування на ризики. 

 Кожен з ризиків в реєстрі повинен бути детально описаний. Форма 

зразкового опису ризику показана в таблиці 2.2 



 

 

Таблиця 2.2  

Форма опису ризику 

Елемент Призначення 

Ідентифікатор ризику Унікальне ім'я ризику (використовується для 

моніторингу та звітності) 

Джерело ризику Загальна вказівка на вихідний фактор ризику 

(використовується для пошуку першопричин) 

Умова виникнення 

ризику 

Опис існуючої умови / причини потенційного збитку 

(перша частина формулювання ризику) 

Наслідок ризику Опис негативного ефекту, що виникає при реалізації 

ризику (друга частина формулювання ризику) 

Імовірність ризику Імовірнісна величина більше 0, але менше 100%, що 

вказує на "шанси" реалізації ризику 

Класифікація загрози 

ризику 

Загальна характеристика типу впливу, який може 

надати ризик 

Загроза ризику Кількісна міра загрози ризику. Може являти собою 

як грошову величину, так і просто значення з деякої 

прийнятої шкали оцінки загрози 

Очікувана величина 

ризику 

Загальна міра важливості ризику, яка бере до уваги 

як ймовірність ризику, так і його загрозу 

Контекст ризику Додаткова інформація, яка прояснює природу ризику 

і пов'язані з ним обставини 

 

 Якісний аналіз ризиків 



 

 

 Це процес розстановки пріоритетів між ризиками для подальшого аналізу 

або дії із застосуванням оцінки і підсумовування ймовірності їх походження та 

впливу. 

 Для використання даного методу потрібні: 

 1. Реєстр ризиків. 

 2. Елементи плану управління ризиками: 

 - розподіл ролей; 

 - розподіл відповідальності в управлінні ризиками; 

 - заплановані діями по управлінню ризиками; 

 - бюджет; 

 - категорії ризиків; 

 - визначення ймовірності виникнення і впливу; 

 - матриця ймовірності і впливу; 

 - уточнення у зацікавлених осіб проекту готовність приймати ризики. 

 3. Виклад змісту проекту, для зниження ступеня його невизначеності. 

 4. Активи процесів організації. 

 У якісному аналізі застосовуються: 

 

 1. Метод експертних оцінок 

 У своїх роботах Т. ДеМарко і Т. Лістер навели приклад застосування 

якісного методу «діаграма невизначеності», за допомогою якого можна на 

підставі експертної оцінки виявити ймовірність настання ризикової події. 

Використовуючи метод оцінки PERT (project evaluation and review technique), Т. 

ДеМарко і Т. Лістер демонструють процес прогнозування фінальної дати 

завершення проекту. Математичний вид PERT, формула 1:                      (1) 

 де: 

     - прогнозований результат, 

       - реальний результат, 



 

 

      - песимістичний результат, 

     - оптимістичний результат. 

 2. Оцінка ймовірності виникнення та впливу ризиків 

 Імовірність виникнення ризику можна визначити за допомогою 

якісних методів оцінки ризику: розраховується співвідношення числа 

випадків настання ризикових подій до загальної кількості 

ідентифікованих ризиків, виявлених в минулих проектах. 

 Ступінь впливу ризику визначається, як витрати, необхідні для 

посилення або ослаблення ризикової події, з метою завершення 

проекту успішно. 

 При якісній оцінці ступеня впливу ризику на успіх ІТ-проекту 

використовуються коефіцієнти, представлені в таблиці 2.3: 

Таблиця 2.3 

Коефіцієнти впливу ризику 

Коефіцієнт впливу Визначення 

0,8 Дуже високий вплив ризикової події 

0,4 Високий вплив ризикової події 

0,2 Помірний вплив ризикової події 

0,1 Низький вплив ризикової події 

0,05 Дуже низький вплив ризикової події 

 

 Таким же способом вагові коефіцієнти застосовуються із метою описати 

ймовірність настання ризикової події. Коефіцієнти наведені в Таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4  

Таблиця коефіцієнтів ймовірності настання ризикової події 



 

 

Коефіцієнт імовірності Визначення 

0,8 Дуже висока імовірність настання ризикової 

події 

0,4 Висока імовірність настання ризикової події 

0,2 Помірна імовірність настання ризикової 

події 

0,1 Низька імовірність настання ризикової події 

0,05 Дуже низька імовірність настання ризикової 

події 

 

 Для виявлення ризиків, що вимагають від менеджера оперативного 

реагування, розраховують схильність до ризику формулою (2):              (2) 

 де: 

    (risk exposure) - схильність до ризику; 

    - ймовірність настання ризикової події (Probability); 

    - вплив ризикової події (Impact). 

 3. Матриця ймовірності і впливу. 

 Розрахунок схильності до ризику дає можливість проводити ранжування 

ризиків і оформляти у вигляді матриці ймовірності і впливу. Застосовуючи таку 

матрицю, менеджер ІТ-проекту виявляє вагомі ризики, які вимагають 

невідкладних заходів, на відміну від незначних прийнятних ризиків, які можна 

не враховувати. 

 Т. Мірна і Ф. аль-Тані в своїх працях також проводять ранжування 

ризиків, що мають вагові коефіцієнти, для того щоб привласнити 

пріоритетність ризиків, які вимагають заведення картки ризику, куди вноситься 

вся інформація, необхідна для управління ризиком. 



 

 

 Об'єднані в реєстр ризики оцінюються на етапах якісного і кількісного 

аналізу ризиків проекту. У реєстрі, зазвичай групи ризиків класифікуються за 

джерелами ризиків; етапам життєвого циклу проекту; етапам життєвого циклу 

продукту; типу ризику. 

 Як правило, оцінка ризиків проходить по основним трьом факторам: 

ймовірність виникнення, ступінь впливу і вплив на терміни виконання проекту. 

Комплексно, оцінку жорсткості ризику можна зробити твором коефіцієнтів 

ймовірності, впливу і терміновості. 

 Схема рейтингів ризиків сформована у вигляді матриці впливу і 

допомагає керувати проектом реагуванням на ризики. Наприклад, для ризиків, 

що роблять негативний вплив на цілі проекту, в разі їх настання необхідні 

превентивні дії і активна стратегія реагування. Для загроз в зоні низького 

ризику досить розміщення в список для спостереження або додавання в резерв 

на можливі втрати. 

 Те ж і щодо сприятливих можливостей: тим, які обіцяють найбільшу 

вигоду і легко досяжні, слід привласнити найвищий пріоритет. Спостереження 

встановлюється за сприятливими можливостями в зоні низького ризику. При 

роботі з виявленими ризиками на етапі реагування на ризики, 

використовуються наступні стратегії (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Стратегії реагування на ризики 

Спосіб Опис 

Уникнення ризиків Вибрати таке проектне рішення або 

альтернативу, яке виключить 

ризикову подія, наприклад, внести в 

контракт положення, які дозволять 

створити більш сприятливі умови 

виконання проекту. 



 

 

Передача ризиків Передати ризикову подія через 

контракт, наприклад, третій стороні. 

Страхування ризикових подій в 

страхових компаніях. 

Пом'якшення ризиків Вжити заходів, щоб знизити 

ймовірність ризику і / або зменшити 

ступінь його впливу. 

Прийняття ризиків Заходи, що вживаються щодо одних 

ризиків, можуть впливати на інші і 

навіть породжувати нові, тому 

необхідно проводити аналіз взаємодії 

ризиків і заходів реагування на них. 

На підставі зроблених висновків 

формується план заходів щодо 

зниження ймовірності ризику або 

його несприятливого впливу на 

проект. Далі визначаються точки 

доцільного моніторингу ризику та 

критерії ефективності проведеного 

заходу. 

 

 Здійснюючи процес контролю, проводять аналіз результатів виконання 

заходів, запланованих по кожному ризику, вплив на ризик і весь ІТ-проект в 

цілому. 

 Розглянемо процеси управління ризиками в контексті управління ІТ-

проектом. 

 Які види ризиків слід розглянути в кожній роботі? 

 - Ризик порушення термінів 

 - Ризик дефіциту ресурсів 



 

 

 - Предметні, технічні ризики (змістовний ризик) 

 - Фінансові ризики 

 - Договірні ризики 

 - Ризики, обумовлені зовнішнім середовищем 

 Характерні для будь-яких проектів ризики, виражаються в недотриманні 

термінів виконання проекту, перевищенні бюджету і не дотримання параметрів 

якості. Але, головна причина виникнення цих ризиків, саме для ІТ-проектів - в 

неготовності організації до реалізації подібних проектів. 

 Кілька найбільш типових причин цього явища: 

 1. Топ-менеджмент не готовий до змін в бізнес-процесах підприємства і 

організаційної структури. 

 2. Керівники основних підрозділів і їх прямі підлеглі не зацікавлені в 

проекті. 

 3. Зміна менеджера проекту в процесі реалізації проекту. 

 4. Недостатня компетенція менеджера проекту і відповідальних 

виконавців. 

 Основні ризики ІТ-проекту на підприємстві можна сформулювати таким 

чином: 

 - немає системного аналітика для постановки задачі управління на 

підприємстві; 

 - опір співробітників; 

 - збільшення навантаження під час реалізації проекту; 

 - відсутність лідера і кваліфікованої команди; 

 - зміна цілей в процесі реалізації проекту. 

 

 2.2. Модель оцінки тривалості ітеративного проекту 
 

 Незважаючи на значний прогрес в процесах і методах розробки, оцінка та 

аналіз ризиків все ще сильно залежать від експертних оцінок. На відміну від 

існуючих підходів застосування ризик-менеджменту як окремої паралельної 

активності всього процесу розробки ПО, у дипломній роботі пропонується 



 

 

включити в ітеративний процес використання описаної в цьому розділі моделі, 

яка дозволяє прогнозувати його тривалість і оцінити ризик незавершення 

проекту в термін. 

 У розробленій моделі час, необхідний для виконання проекту, 

приймається за випадкову величину, що має трипараметричний розподіл 

Вейбулла-Гнеденко. Функція розподілу Вейбулла-Гнеденко представлена 

наступним чином: 

  ( )   *                                      ( )         [  ( ) ]      ( )       ( )        

де: 

•   - досліджувана випадкова величина, в нашому випадку це час, необхідний 
для виконання проекту; 

•   - параметр форми; 

•   - параметр масштабу; 

•   - параметр положення. 

 

 Рис. 2.1. Вигляд функції розподілу Вейбулла-Гнеденко  

 Функція щільності розподілу Вейбулла-Гнеденко з тими ж параметрами 

представлена наступним чином:  (       )   *                                           (   )      [ (    ) ]            



 

 

 

 

 Рис. 2.2. Вид функції щільності розподілу Вейбулла-Гнеденко 

 Графік функції щільності розподілу має такі властивості: 

 • при зменшенні   збільшується ширина піку графіка щільності; 

 • при збільшенні   графік щільності розтягується щодо осі х; 

 • при збільшенні   графік щільності зсувається вправо. 

 Параметр а моделює додаткову роботу, ініційовану змінами в технічному 

завданні. Висловимо загальну кількість вимог в технічному завданні змінної 

TREQ, а кількість запитів на зміну функціональності, що надійшли за поточну 

ітерацію, змінної CR. Оскільки на підсумковий час виконання проекту 

впливають тільки ті підзадачі, які знаходяться на критичному шляху, то при 

розрахунку TREQ і CR тут будемо враховувати тільки ту функціональність, яка 

відноситься до критичного шляху проекту. Ставлення TREQ і CR визначатиме 

ступінь волатильності вимог до розроблюваної системі. 

 Варто відзначити, що в циклі розробки ПЗ найбільш схильні до помилок і 

ризиків стадії розробки вимог і дизайн-специфікацій. Ця проблема особливо 

актуальна в проектах за участю декількох зацікавлених осіб, що мають різні 

точки зору на проект. Покладемо параметр а рівним ступеня волатильності 

вимог до системи:             

 Параметр   моделює ефективність роботи персоналу проекту. При 

побудові метрики оцінки ефективності персоналу автором використовуються 



 

 

фактори витрат масштабу, що застосовуються e  Конструктивній Моделі 

Вартості (СОСОМО), розробленої в 70-х роках Баррі Боемом [21, 22]. Ці 

фактори необхідно враховувати, оскільки великі проекти вимагають 

координації між великою кількістю груп, яким доводиться спілкуватися між 

собою. З ростом розміру проекту число комунікаційних зв’язків між 

співробітниками зростає в квадратичної залежності від кількості учасників 

проекту за формулою:          (    )  

де    - кількість зв'язків,   - кількість співробітників. 

Таблиця 2.6.  

Опис факторів масштабу 

Фактор Значення  Опис 

Передбачуваність PREC Відображає наявність у 
організації досвіду в 
проектах такого типу. 
Низький рівень означає, 
що досвід відсутній. 
Надвисокий - що дана 
область є повністю 
знайомої для організації. 

Пов’язаність команди  TEAM Відображає 
згуртованість групи 
розробників, що 
працюють над проектом. 
Дуже низький рівень 
означає, що взаємодії 
між розробниками дуже 
важкі, надвисокий - 
згуртовану групу, без 
проблем у взаємодії. 

Зрілість процесу РМАТ Відображає зрілість 
процесів в організації 
відповідно до моделі 
СММ. 
Обчислення цього 



 

 

фактора виконується по 
запитальника СММ з 
розрахунку зваженого 
середнього значення. 

 

 Висловимо ефективність персоналу через кількість реалізованих задач     (для поточної ітерації), кількості запланованих завдань     (для поточної 

ітерації) і факторів витрат масштабу (     - передбачуваність,       - 

зв'язність команди,      - зрілість процесів, все приймають значення від 0 до 

1):                           (            ) 

 

 Дослідження показали, що існує прямий зв'язок між складністю ПЗ, що 

розробляється,  і кількістю рядків програмного коду. В умовах, коли 

програмний код ще не доступний, оцінку складності має сенс проводити на 

основі специфікацій. Введемо метрику    , яка виражає складність системи у 

вигляді добутку кількості сценаріїв використання системи (  ) на кількість 

класів (в сенсі об'єктно-орієнтованого програмування), на яке була 

декомпозирована система ( ):               
 

 Параметр   моделює складність системи, відому на етапі оцінки, і тому 

може бути виражений через метрику    . Для визначення обсягів робіт при 

розробки ПЗ скористаємося Конструктивною Моделлю Вартості СОСОМО. 

Модель встановлює відповідність між розміром системи в тисячах умовних 

рядків коду і «класом» проекту, з одного боку, і трудомісткістю розробки 

системи, з іншого боку. СОСОМО враховує такі класи проекту: природний 

(відносно невеликі і розробляються командами, знайомими з прикладної 

областю), напівінтегрований (системи середнього розміру і складності, що 

розробляються групами розробників з різним досвідом) і «вбудовані системи» 



 

 

(виконуються при значних апаратних, програмних і організаційних 

обмеженнях ) [21, 22]. 

 За допомогою Конструктивною Моделі Вартості складність проекту 

можна висловити як: 

         [                 ]   ∏     

              ∑    
    

 

 де     - мультиплікатори моделі СОСОМО (такі як, необхідна надійність 

програмного забезпечення, розмір бази даних, необхідну повторне 

використання коду, плинність персоналу, використання програмних утиліт і 

т.д.),    - фактори, що становлять об'єднаний фактор витрат масштабу 

(передбачуваність, гнучкість середовища розробки, ризик архітектури, 

зв'язність команди, зрілість процесу). 

 Іншими аналогічними методами оцінки вартості, є: 

 1. Feature Points [23], розроблений Кейперсом Джонсом; 

 2. Метод функціональних точок МК II [7], який використовує більш 

сучасну термінологією і єдине поняття транзакції, що має вхід, обробку і вихід. 

 Таким чином, було розглянуто розподіл випадкової величини тривалості 

проекту, яке виражається через представлені формули. Всі параметри, які 

використовуються при розрахунках, є об'єктивними параметрами процесу, що 

дозволяє автоматизувати оцінку ризику незавершення проекту в термін. 

 

 2.3. Модель оцінки процесних ризиків ітеративного проекту 
 

 Модель оцінки процесних ризиків проекту розробки ПЗ дозволяє 

автоматизувати оцінку процесних ризиків, що надає менеджеру проекту 

своєчасно попереджати ризикові ситуації в процесі розробки ПЗ. 



 

 

 За елементи моделі, як основні сутності процесу, були взяті елементи 

мета-моделі процесу розробки ПЗ SРЕМ [121]: 

 • процес розробки ПО; 

 • завдання - атомарне завдання з тих, на які декомпозований процес 

(складання технічної специфікації, проектування ПО, розробка ПО, тестування 

і т.п.); 

 • артефакт - кінцевий або проміжний робочий продукт, який 

виробляються і використовуються під час проекту. Артефакти 

використовуються для збору і передачі інформації в проекті; 

 • роль - абстрактне визначення сукупності представлених завдань і 

артефактів. Самі ролі не є особистостями, вони описують поведінку і обов'язки 

цих особистостей в бізнесі. Індекс продуктивності ролі - характеристика 

чинного суб'єкта, виконавця. Серед факторів, що впливають на індекс можна 

виділити: знання (практичні і теоретичні), інтелектуальні та фізичні здібності, 

навички, компетенція і т.п. 

 Величина ризику (як математичного очікування збитку) завдання А 

відповідно оцінюється як відношення твору поправочного коефіцієнта k і 

кількості інших завдань процесу, для яких вхідними артефактами є вихідні 

артефакти завдання А (   ), до твору індексу продуктивності ролей (     (       )) відповідають за завдання (ґрунтуючись на статистичних 

даних декількох проектів, було визначено величину поправочного коефіцієнта 

як 2735).  ( )             (        

 Величина ризику артефакту AR відповідно до формули визначається як 

відношення твору поправочного коефіцієнту до кількості завдань, в яких 

артефакт є вхідним (   ), до добутку кількості атрибутів артефакту (   ) та 

індексу продуктивності ролей, що відповідають за артефакт (     (       )).  (  )                   (       ) 
 



 

 

 Величина ризику ролі W відповідно обчислюється як відношення твору 

поправочного коефіцієнту до  кількості завдань, в яких роль бере участь (   ), 

до твору продуктивності ролі (     ( ) ). Чим більше кількість завдань, в яких 

задіяна роль, тим більше артефактів і завдань будуть схильні до ризику в разі 

збою ролі.   ( )              ( ) 
 

 Величина ризику всього процесу S відповідно обчислюється як сума 

ризиків всіх завдань процесу, артефактів процесу і ролей, задіяних в процесі: 

 ( )   ∑  (   )    
    ∑  (   )    

    ∑  (  )   
    

 

 де   - процес,    - завдання, траса - загальна кількість завдань в процесі,    - артефакт,      - загальна кількість артефактів в процесі,   - роль,     - 

загальна кількість ролей в процесі. 

 Дана модель оцінки процесних ризиків дозволяє на автоматичній основі в 

реальному часі проводити розрахунки процесних ризиків по ходу проекту і в 

кожній ітерації в окремо, що дозволяє вчасно попереджати і реагувати на 

виникаючі ризики. 

 Модель оцінки процесних ризиків і модель оцінки тривалості проекту, 

описана у розділі 2.2, є незалежними і можуть застосовуватися паралельно. 

 

 2.4. Особливості розробки заходів системи управління ризиками в 
проекті 
 

 Після ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків потрібно скласти план 

управління ризиками, здійснювати моніторинг і застосовувати відповідні 

контрзаходи. Для процесу планування ризиків необхідна наявність: 

 • списку ідентифікованих ризиків (упорядкованих по пріоритету); 



 

 

 • опису «контексту» кожного з ризиків: інформація про умови, 

обмеження, припущеннях щодо ризику. Для зберігання подібного роду 

інформації слід сформувати базу ризиків. 

 • проектних метрик, наприклад, «продуктивність», «волатильність вимог» 

і т.п. 

 Результатом процесу планування будуть сценарії ризиків і план 

застосування контрзаходів. Сценарій ризику - це проекція подій і умов, які 

можуть призвести до виникнення ризику. Сценарії повинні бути розроблені для 

всіх ризиків, які можуть завдати шкоди проекту. Сценарій може бути 

представлений як твердження про те, що трапилося ризик і списку подій, які 

призвели до ризику. Як приклад можна розглянути сценарій «Програмний код 

розроблений без трасування (простежуваності) до вимог». Наступні події є 

тригерами для цього сценарію: 

 1. При рецензуванні дизайн-специфікацій увагу було приділено лише 

потоку даних. 

 2. Програмний код не підкріплений вимогами. 

 3. Програмні тести не базуються на проектних специфікаціях.  

 Наступні події збільшують вірогідність виникнення, ризику: 

 1. Процес не документований. 

 2. Відсутні автоматизовані системи управління вимогами. 

 3. Неформальне рецензування дизайн-специфікацій. 

 При плануванні також необхідно розробити контрзаходи для кожного з 

ризиків. 

 Ослаблення впливу ризиків може бути досягнуто кількома шляхами. Для 

уникнення ризику усуваються його джерела. У разі критичних ризиків їх 

джерела можуть бути заміщені на рішення з меншим рівнем ризику. 

Контролювання ризику має на увазі ослаблення ризику, не усуваючи його 

джерело, наприклад, паралельна розробка декількох версій системи, рання 

розробка альфа- і бета-версій продукту. У разі перенесення ризику відбувається 

його перерозподіл від однієї частини системи в іншу, або між командами 

проекту. Прийняття ризику означає визнання ризикової ситуації без будь-яких 



 

 

спеціальних дій по ослабленню ризику, що характерно в основному для 

незначних ризиків. 

 Підсумковий план описує підхід і способи для вирішення ризику. 

Подібного роду плани містять опис дій, які необхідно вжити, якщо ризик 

настане. 

 В якості вхідних даних цього етапу можна розглядати стратегію 

управління ризиками в проекті і перелік ризиків. Як вихідних - плани щодо 

пом'якшення впливу ризиків і з відпрацювання наступили ризиків. План 

повинен містити наступну інформацію: 

● відповідальна особа; 

● необхідні ресурси; 

● час початку дії; 

● діяльність (підзадачі); 

● час кінця дії; 

● вжиті заходи; 

● досягнуті результати; 

 Оскільки план управління ризиками розробляється на початку проекту, 

менеджеру проекту необхідно визначити порогові величини для попередження 

про ризикової ситуації. Перехід спостережуваного фактору за порогову 

величину є сигналом для застосування протидій ризику. Цими факторами 

можуть бути відсоток кадрової плинності, обсяги зміни вимог, зрушення планів 

і т.п. Граничні умови, що встановлюють прийнятність або неприйнятність 

ризиків, встановлення пріоритетів і приведення в дію відповідних заходів 

можуть фіксуватися як для всього проекту, так і для окремих фаз його 

життєвого циклу. Наприклад, для всього проекту можна оцінювати 

перевищення витрат у порівнянні з плановими, невиконання планових 

показників, таких як індекс досягнення вартості проекту (Cost Performance 

Index, CPI) і індекс виконання графіка проекту (Schedule Performance Index, SPI) 

[16]. 



 

 

 Моніторинг ризиків, який необхідно проводити безперервно на всьому 

протязі проекту, полягає в спостереженні за індикаторами ризиків для 

прийняття рішень щодо застосування плану дозволу ризиків. Ключовим 

фактором успішного ризик-менеджменту є своєчасне застосування 

контрзаходів. Вхідними даними для процесу моніторингу є сценарії ризиків, 

порогові значення і поточний статус поточних ризиків. У процесі моніторингу 

постійно порівнюються спостерігаються чинники з граничними значеннями, 

визначеними в ході планування, і в разі перевищення факторами своїх 

порогових значень необхідно інформувати про це співробітників, 

відповідальних за план дозволу ризику. 

 У процесі моніторингу і управління ризиками використовуються різні 

методики, наприклад, аналіз трендів і відхилень, для виконання яких необхідні 

дані про виконання, зібрані в процесі виконання проекту. Моніторинг, також як 

і інші процеси управління ризиками, є безперервним процесом, що відбувається 

на протязі всього життєвого циклу проекту [7]. 

 У процесі моніторингу і управління ризиками часто виникає необхідність 

в проведенні ідентифікації нових ризиків, і перегляд відомих ризиків з 

використанням процесів, описаних в цьому розділі. Перегляд ризиків повинен 

проводитися регулярно, відповідно до розкладу. Управління ризиками проекту 

має бути одним з пунктів порядку денного всіх нарад команди проекту. Обсяг і 

ступінь деталізації повторень залежать від ходу виконання проекту по 

відношенню до поставлених цілей. Наприклад, якщо виникає ризик, відсутній в 

реєстрі ризиків або в списку ризиків, що підлягають спостереженню, або якщо 

його наслідки на цілі проекту відрізняються від очікуваних, то планові заходи з 

реагування на ризики можуть виявитися недостатніми. В цьому випадку для 

управління ризиком потрібно провести додаткове планування заходів з 

реагування на ризики. Суть процесу дозволу ризику полягає в зниженні ризику 

до прийнятного рівня. Вхідними даними для цього процесу є плани, 

підготовлені для кожного з ризиків. 



 

 

 

 

 Рис. 2.3. Методика управління ризиками в ітеративному проекті 

створення програмного забезпечення. 

 На початку проекту створюється план управління проектом і план 

управління ризиками, які доповнюються на кожній ітерації. План може бути 

скоректований за результатами моделювання тривалості ітерацій проекту, а 

також оцінки процесних ризиків. На кожній з ітерацій готуються необхідні для 

розробки специфікації вимог і проектні специфікації. На основі цих документів 

можуть бути уточнені терміни ітерацій і план управління ризиками. 
 

 

 Висновки до розділу 2 

 

 У другому розділі магістерської роботи були розглянуті методи і моделі 

управління ризиками в проектах створення програмного забезпечення. За 

результатами проведення наукового дослідження можна зробити наступні 

висновки:  

1. Визначено специфічні ризики для галузі розробки програмного 

забезпечення, описано чинники ризиків і їх властивості. Показано, що 

характерні ризики для проектів розробки програмного забезпечення 



 

 

виражаються в недотриманні термінів виконання проекту, перевищенні 

бюджету і не дотримання параметрів якості. 

2. Була розглянута модель оцінки ймовірності завершення проекту в 

термін, заснована на системі базових елементів процесу розробки програмного 

забезпечення. Дана модель дозволяють автоматизувати оцінку ризиків на 

ранніх стадіях проекту і скоротити залежність від експертних оцінок. 

3. Охарактеризовано модель оцінки процесних ризиків. Дана модель  

дозволяє на автоматичній основі в реальному часі проводити розрахунки 

процесних ризиків по ходу проекту і в кожній ітерації в окремо, що дозволяє 

вчасно попереджати і реагувати на виникаючі ризики 

 4. Описано процеси планування управління ризиками та моніторингу 

ризиків. Сформульовано способи ослаблення впливу ризиків. Завдяки 

розглянутим економіко-математичним моделям можна побудувати методику 

управління ризиками в ітеративному проекті розробки ПЗ. 
  



 

 

РОЗДІЛ 3. АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 
ПРОЕКТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “ENERGY 

MARKET MANAGEMENT SYSTEM” 

 

 

 3.1. Характеристика проекту розробки програмного забезпечення 
“Energy Market Management System”  

 

 В якості прикладу для апробації розглянутих методів і моделей 

управління ризиками розглянемо конкретний проект розробки програмного 

забезпечення в галузі системи управління ринком електроенергії ―Energy 

Market Management System‖. 

Програмне забезпечення для управління ринком електроенергії включає 

управління ринком балансування, ринком допоміжних послуг, здійснення 

розрахунків на цих ринках, отримання та обробку даних вимірюваної енергії в 

для майбутнього ринку електроенергії. 

Дане програмне забезпечення дозволяє використовувати та 

автоматизувати наступні функції: 

• Реєстрація учасників ринку; 

• Управління балансуючим ринком та ринком допоміжних послуг; 

• Врегулювання ринку небалансу та ринку допоміжних послуг; 

 У цьому розділі розглядається застосування методик і моделей 

управління ризиками в розробці системи управління ринку електроенергії. 

Завдання полягає в: 

 • побудові архітектури процесу розробки ПО продукту, включаючи 

процес управління ризиками; 

 • виявленні критичних областей проекту, для того щоб прийняти 

своєчасні попереджувальні заходи; 



 

 

 • застосування розглянутих в дослідженні методик для оцінки тривалості 

проекту, що дозволить ефективно спланувати процес розробки. 

 У даному проекті застосовується процес RUP. Проект розбитий на 4 фази, 

що складаються з ітерацій, кожна з яких в свою чергу складається з 

підпроцесів: моделювання бізнес-процесів, управління вимогами, аналіз і 

проектування, реалізація, тестування, розгортання (введення в дію), 

конфігураційне управління, управління проектом та управління середовищем 

(підтримка середовища розробки). Варто зазначити, що кількість ітерацій в 

кожної з фаз не регламентується процесом RUP, не є константною величиною, 

а завжди залежить від специфіки проекту. 

 Відповідно до процесу RUP керівництвом проекту ―MMS‖ було прийнято 

рішення розбити процес розробки проекту на 4 фази наступним чином: 

 1. Фаза розробки технічного завдання 

  1.1. Ітерація № 1: Розробка технічного завдання і макета сервісу 

 2. Фаза розробки технічного проекту 

  2.1. Ітерація №2: Розробка технічного проекту і горизонтального  

 прототипу сервісу 

 3. Фаза розробки системи 

  3.1. Ітерація №3: Розробка вертикального прототипу (альфа-версії) 

  сервісу 

  3.2. Ітерація №4: Розробка бета-версії сервісу 

 4. Фаза впровадження системи 

  4.1. Ітерація №5: Розробка публічної версії сервісу 

  4.2. Ітерація №6: Впровадження високопродуктивної версії сервісу 

 Розглянемо більш докладно кожну з фаз. 

 Фаза розробки технічного завдання повинна забезпечити узгодженість 

зацікавлених осіб на всіх етапах життєвого циклу проекту. Особливу 

значущість вона має, коли перш за все вирішуються питання ефективності 

бізнесу і окреслюються рамки ризиків. 

 Первинні цілі фази розробки технічного завдання (відповідно до процесу 

RUP [25]): 



 

 

● Визначити функції створюваного програмного забезпечення та 

граничні умови, включаючи концепцію функціонування, критерії 

приймання і, передбачувані можливості кінцевого продукту, 

● Виявити основні сценарії використання системи та основні сценарії 

операцій, які слугуватимуть керівництвом при виборі основного 

напрямку проектування. 

● Оцінити повну вартість і скласти план робіт за проектом з більш 

детальною оцінкою для наступної фази розробки технічного 

проекту. 

● Оцінити потенційні ризики із зазначенням причин 

непрогнозованих ризиків. 

● Підготувати відповідне середовище для роботи над проектом. 

 Першочергові завдання: 

● Формулювання змісту проекту, що включає контекст і найбільш важливі 

вимоги до параметрів, на яких будуть засновані критерії приймання 

кінцевого продукту. 

● Планування і підготовка економічного обґрунтування проекту: оцінка 

альтернативних рішень з управління ризиком, кадрового забезпечення, 

планам проекту і вибору прийнятного співвідношення вартість / план / 

рентабельність, 

● Вибір варіанту архітектури. Мета полягає в тому, що різними способами, 

шляхом розгляду відповідних концепцій, показати здійсненність проекту 

різними способами. Це можна зробити за допомогою моделювання або на 

вихідному прототипі, запрограмувавши варіант з високим ризиком. 

Використання прототипу в фазі розробки технічного завдання має бути 

обмежене: потрібно лише упевнитися в тому, що пропоноване рішення 

можливо в принципі при реалізації в фазах розробки технічного проекту і 

створення системи. 



 

 

● Підготовка середовища підтримки розробки проекту, оцінка проекту та 

організації, вибір інструментальних засобів, визначення того, які частини 

процесу вимагають удосконалення. 

 У контрольній точці фази розробки технічного завдання визначаються 

основні показники життєздатності проекту. 

 Дана фаза складається з однієї ітерації, результатом якої є вимоги до 

сервісу, а також початковий макет інтерфейсу сервісу. 

 Фаза розробки технічного проекту. У фазі розробки технічного проекту 

команда повинна отримати базову версію архітектури системи. Від того, 

наскільки вона буде обґрунтована, залежить ефективність процесів 

«Проектування» та «Реалізація», виконуваних в фазі розробки системи. 

Архітектура визначає найбільш значущі вимоги, тобто мають найбільший 

вплив на неї, і ризики. Для обґрунтування базової версії можуть знадобитися 

кілька прототипів архітектури. 

 Первинні цілі фази розробки технічного проекту (відповідно до процесу 

RUP [25]): 

● Обґрунтувати архітектуру, вимоги та плани, значно знизити ризики 

з тим, щоб надалі спрогнозувати ціну і побудувати план-графік 

розробки. Подолання цього етапу означає перехід від «бажаних» 

ясних, швидких і мало ризикованих операцій до розробки, яка 

визначається високою вартістю і ризиком, а також значною 

організаційною інертністю. 

● Визначити всі ризики, які можуть вплинути на архітектуру проекту. 

● Визначити базову версію архітектури, розглянувши найбільш 

виразні сценарії реалізації, максимально розкривають ризики 

проекту. 

● Послідовним вдосконаленням отримати прототипи компонентів 

задовільних за якістю і по можливості провести їх дослідження. 

Необхідно також застосувати використовувати прототипи 



 

 

одноразового використання для зниження таких специфічних 

ризиків, як: 

o невідповідність результатів розробки; 

o неможливість повторного використання компонентів; 

o неможливість виконання роботи або її демонстрації  

результатів інвесторам, замовникам і кінцевим користувачам. 

● Показати, що базова версія архітектури задовольняє вимоги, що 

пред'являються до системи, при обґрунтованих значеннях вартості і 

часу виконання. 

● Забезпечити підтримку середовища розробки. 

Першочергові завдання фази (відповідно до процесу RUP [25]): 

● По можливості швидке визначення, обґрунтування і формування 

базової версії архітектури. 

● Удосконалення концепції системи на підставі нової інформації, 

отриманої протягом фази розробки технічного проекту, виявлення 

найбільш критичних факторів, що впливають на архітектурні 

рішення і рішення про планування. 

● Створення і закріплення в якості базової версії детального плану 

ітерацій для фази розробки технічного проекту. 

● Удосконалення процесу розробки проекту і забезпечення 

відповідного середовища розробки, включаючи процес її 

підтримки, інструментальні засоби, а також необхідні для роботи 

засоби автоматизації. 

● Удосконалення архітектури і вибір компонентів. Відбираються 

потенційно необхідні компоненти, і приймається рішення про 

доцільність їх покупки, використання вже наявних або виконання 

нової розробки для визначення вартості робіт на стадії побудови 

системи. Вибрані архітектурні компоненти збираються і 

оцінюються щодо початкового сценарію. Отримані результати 



 

 

можуть бути ефективно використані при перепроектуванні 

архітектури, при розгляді альтернативних проектів або зміні вимог. 

 У контрольній точці фази «Життєвий цикл архітектури» встановлюється 

базова версія архітектури системи, а команда, яка працює над проектом 

визначає масштаби робіт для фази розробки системи. 

 Дана фаза складається з однієї ітерації, результатом якої є технічний 

проект сервісу, що включає архітектуру і проекти підсистем архітектури, 

уточнені з урахуванням архітектури вимоги до проекту, а також 

горизонтальний прототип сервісу, який дозволяє проводити тестування 

зручності інтерфейсу і поверхнево оцінити функціональність розробляється 

сервісу (горизонтальний прототип не припускав роботи з реальними даними). 

 Фаза розробки системи. Мета робіт в фазі розробки системи - це 

визначення решти вимог і завершення побудови системи на основі базової 

версії архітектури [25]. Фаза виготовлення системи являє собою процес 

виготовлення, де основна увага приділяється управлінню ресурсами і 

регулюванням операцій для оптимізації вартості, плану робіт і якості. Тут 

функції управління переносяться з інтелектуальної області - фаз розробки 

технічного завдання і технічного проекту, до практичних дій з розробки 

продуктів протягом фаз розробки системи і впровадження. 

 Головні цілі фази розробки системи (відповідно до процесу RUP [25]): 

 - Мінімізація вартості розробки за рахунок оптимізації ресурсів і 

виключення зайвих робіт і переробок. 

 - Досягнення якості адекватного швидкості роботи. 

 - Проведення альфа, бета і інших видів тестування в можливо короткі 

терміни. 

 - Завершення процесів аналізу, проектування і тестування всіх 

виконуваних функцій, 

 - Ітераційна розробка готового продукту. Це передбачає опис відсутніх 

сценаріїв використання та інших вимог, які конкретизують проект, завершують 

виконання і тестування програмного забезпечення. 



 

 

 - Забезпечення певного рівня паралелізму в роботі команд розробників. 

Однак слід зазначити, що з одного боку паралелізм прискорює розробку, а з 

іншого збільшує складність управління ресурсами і синхронізацію робіт. Для 

досягнення паралелізму в роботі необхідна ясна і незмінна архітектура. 

 Найважливіші завдання (відповідно до процесу RUP [25]): 

 - Управління ресурсами, регулювання та оптимізація процесу. 

 - Завершення розробки тестування компонентів системи. 

 - Оцінка релізу відповідно до критеріїв приймання, викладеними в 

концепції продукту. 

 У контрольній точці фази «Початкова готовність до експлуатації» 

визначається готовність продукту до бета-тестування. 

 Виходячи зі специфіки продукту раціонально розбити цю фазу проекту на 

дві ітерації з кодовими назвами «альфа-версія» і «бета-версія». 

 Результатом ітерації «альфа-версія» є уточнена архітектура і розроблений 

вертикальний прототип сервісу, який дозволяє провести тестування по всій 

«вертикалі» архітектури, оцінивши спільну роботу всіх компонентів 

архітектури: від призначеного для користувача інтерфейсу «нагорі» до бази 

даних «внизу». 

 Результатом ітерації «бета-версія» є розроблений сервіс, готовий до 

тестування з реальними даними, але при обмеженій аудиторії. Це тестування 

дозволить оцінити ефективність архітектури та її нефункціональні властивості, 

такі як: продуктивність, масштабованість, стійкість до високих навантажень і 

т.п. На ітерації «бета-версія» основна функціональність сервісу повинна бути 

визначена і зафіксована. 

 Фаза впровадження системи. Основна увага в фазі впровадження 

системи зосереджена на просуванні програмного забезпечення до кінцевого 

користувача. Фаза впровадження системи може виконуватися в декілька 

ітерацій, і включає в себе процеси тестування продукту для випуску релізу, і 

незначні виправлення за зауваженнями користувача. На цій стадії життєвого 

циклу основне завдання зворотного зв'язку з користувачем полягає в 

налаштуванні продукту, його конфігурації, інсталяції та забезпеченні простоти 



 

 

в експлуатації, тому що всі основні структурні питання повинні бути вирішені 

на більш ранніх етапах життєвого циклу. 

 В кінці фази впровадження системи повинні бути досягнуті всі поставлені 

цілі, і проект повинен перебувати в стані закриття. У випадку з проектом MMS 

закінчення одного життєвого циклу є початком наступного аналогічного циклу 

створення продукту, результатом якого буде нова версія продукту. Але варто 

зазначити, що для інших проектів закінчення фази впровадження системи може 

означати завершення процесу поставки артефактів третій особі, відповідальній 

за роботу, підтримку і модернізацію переданої системи. 

 Завдання, що виконуються на фазі впровадження системи, залежать від 

поставленої мети. Наприклад, такими завданнями можуть бути локалізація 

дефекту, виконання програми і тестування. Якщо необхідне включення нової 

можливості, тоді кожна ітерація стає подібною ітерації на фазі розробки 

системи, що вимагає виконання процесу «Аналіз і проектування» і т. д. 

 Перехід до фази впровадження системи виконується, коли стан базової 

версії такий, що вона може бути розгорнута в робочому середовищі кінцевого 

користувача. Це передбачає, що даний варіант системи виконаний з 

прийнятним рівнем якості і призначена для користувача документація достатня 

для роботи з високим результатом при першій-ліпшій нагоді експлуатації. 

 Головні цілі фази впровадження системи: 

● проведення бета-тестування для підтвердження 

користувачем очікуваних результатів від нової системи; 

● бета-тестування і паралельна робота замінної (успадковане) 

системи; 

● конвертація операційних баз даних; 

● перехід до маркетингових досліджень, дистрибуції та 

продажу; 

● рішення задач по налаштуванню: локалізація дефектів, 

модернізація з метою поліпшення експлуатаційних якостей і 

простоти використання; 



 

 

● оцінка результатів розгортання базової версії на 

відповідність концепції системи і критеріям приймання 

товару; 

● отримання згоди зацікавлених осіб про відповідність 

розгорнутої базової версії критеріям оцінки, закладеним в 

концепції системи. 

Основні завдання: 

● виконання плану розгортання; 

● тестування поставленого товару в середовищі розробки; 

● створення релізу продукту; 

● встановлення зворотного зв'язку з користувачем; 

● остаточна настройка продукту з використанням зворотного 

зв'язку з користувачем; 

● отримання якості продукту, відповідного вимогам 

користувача. 

Дана фаза складається з двох ітерацій: розробка публічної версії і 

впровадження високопродуктивної версії. 

Результатом першої ітерації є безпосередньо публічна версія сервісу, що 

працює на реальних даних і без обмежень по доступу. Метою ітерації є 

перевірка працездатності сервісу в реальних умовах. 

На основі отриманих даних з першої ітерації про продуктивність і 

швидкодії сервісу в другій ітерації повинна бути прорецензувати кластерна 

архітектура сервісу з можливим включенням додаткового обладнання для 

підвищення продуктивності. Метою другої ітерації є розробка повного рішення, 

готового працювати з прийнятною продуктивністю, швидкодією і стійкістю до 

відмов. 

 Розглянемо докладніше підпроцеси проекту, ролі і артефакти. 

 Моделювання бізнес-процесів. Цілі моделювання діяльності організації: 

зрозуміти структуру і динаміку організації, в якій повинна бути розгорнута 



 

 

система (цільової організації); зрозуміти поточні проблеми цільової організації 

і визначити потенційні можливості вдосконалення; забезпечити загальне 

розуміння цільової організації замовниками, кінцевими користувачами і 

розробниками; виведення системних вимог, необхідних для підтримки цільової 

організації. 

 Для досягнення цих цілей процес моделювання діяльності організації 

описує, як розробити представлення нової цільової організації, а потім на 

підставі цього подання визначити в моделях бізнес-процесів і бізнес-об'єктів 

процеси, ролі і обов'язки всередині організації. 

 

 Рис. 3.2. Моделювання бізнес-процесів 

 У підпроцесі моделювання бізнес-процесів задіяні такі ролі: 

 • Аналітик бізнес-процесу - виконує та координує роботу по 

моделювання бізнес-процесу. Для цього він створює начерк організації, що 

моделюється, і виконує її розмежування (наприклад, шляхом ідентифікації 



 

 

існуючих бізнес-акторів, бізнес-сценаріїв і їх взаємодії). У сферу його 

відповідальності потрапляє вся бізнес-архітектура, тому, як показано нижче, в 

неї входить і Артефакт: Модель бізнес-об'єктів, хоча відповідальність за 

створення і ведення основних напрямів лежить на проектувальника бізнес-

процесів. 

 • Проектувальник бізнес-процесу - описуючи потік операцій в одному або 

декількох бізнес-сценаріях, він визначає ділової ролі і бізнес-об'єкти, необхідні 

для реалізації бізнес-сценарію, і розподіляє по ним його поведінку. При цьому 

він визначає обов'язки, операції, атрибути та зв'язки однієї або декількох бізнес-

ролей або бізнес-об'єктів. 

 • Рецензент бізнес-моделі - бере участь у формальних перевірках моделей 

бізнес-сценаріїв і бізнес-об'єктів. 

Таблиця 3.1. 

Завдання в підпроцесі моделювання бізнес-процесів 

Завдання Роль 

Визначення та коригування мети Аналітик бізнес-процесу 

Підтримка бізнес-правил 

Формування загального бізнес-

словника 

Виявлення бізнес-акторів і бізнес-

сценаріїв 

Структуризація моделі бізнес-

сценаріїв 

Деталізація бізнес-сценаріїв Проектувальник бізнес-процесу 

Виявлення ролей і об'єктів організації 

Визначення вимог до автоматизації 



 

 

бізнес-процесів 

Рецензування моделі бізнес-сценаріїв Рецензент бізнес-моделі 

Рецензування об'єктної моделі 

організації 

 

Таблиця 3.2.  

Артефакти в підпроцесі моделювання бізнес-процесів 

Артефакт Роль 

Глосарій предметної області Аналітик бізнес-процесу 

Бізнес-правила 

Модель бізнес-сценаріїв 

Модель бізнес-об'єктів 

Концепція розвитку організації 

Додаткові вимоги до діяльності 

організації 

Реалізація бізнес-сценарію Проектувальник бізнес-процесу 

 

 Управління вимогами. Цілі: встановити і підтримати угоду з клієнтами 

та іншими зацікавленими особами на те, що система повинна робити; 

забезпечувати розробників системи кращим розумінням вимог до системи; 

визначити функціональні межі системи; забезпечити базис для планування 

технічного змісту стадій; забезпечити базис для оцінки вартості і часу при 

розробці системи; визначити інтерфейси користувачів системи, з урахуванням 

їх потреб і цілей. 



 

 

 

 

 Рис. 3.3. Управління вимогами 

 У підпроцесі управління вимогами задіяні такі ролі: 

• Системний аналітик - керує і координує виявлення вимог і 

моделювання сценаріїв використання, виділяючи функціональності 

і кордони системи; наприклад, встановлюючи, які існують актори і 

сценарії використання і як вони взаємодіють. 

• Архітектор системи - керує і координує технічні завдання і 

артефакти за проектом, встановлює загальну структуру для 

кожного уявлення архітектури: декомпозиції уявлень, угруповання 

елементів, інтерфейсу між головними угрупованнями. Таким 

чином, у порівнянні з іншими ролями, погляд архітектора системи 

більше спрямований в широту розгляду, ніж в глибину. 

• Проектувальник інтерфейсу користувача - виконує та координує 

прототипи і проектування призначеного для користувача 

інтерфейсу. 



 

 

• Рецензент вимог - планує і проводить формальне рецензування 

моделі сценарію використання. 

Таблиця 3.3  

Завдання в підпроцесі управління вимогами 

Завдання Роль 

Розробка плану управління вимогами Системний аналітик 

Розробка концепції системи 

Виявлення запитів зацікавленої особи 

Формування загального словника 

Виявлення бізнес-акторів і бізнес-

сценаріїв 

Управління залежностями 

Структурування моделі сценаріїв 

використання 

Моделювання інтерфейсу користувача Проектувальник інтерфейсу 

користувача 
Прототип інтерфейсу користувача 

Рецензування вимог Рецензент вимог 

 

Таблиця 3.4  

Артефакти в підпроцесі управління вимогами 

Артефакт Роль 

План управління вимогами Системний аналітик 



 

 

Запити зацікавленої особи 

Словник проекту 

Концепція системи 

Додаткові технічні вимоги 

Атрибути вимог 

Прототип інтерфейсу користувача Проектувальник інтерфейсу 

користувача 
Деталізований опис використання 

 

 Аналіз і проектування. Цілями є: трансформування управління 

вимогами в проектування системи; виявлення трудомісткою архітектури 

системи; адаптування проектування до відповідної реалізації підтримки 

середовища розробки, проектування для виконання 

.  

  Рис. 3.4. Аналіз та проектування 

 

 У підпроцесі аналізу і проектування задіяні такі ролі: 



 

 

• Архітектор системи - керує і координує технічні завдання і 

артефакти за проектом, встановлює загальну структуру для 

кожного уявлення архітектури: декомпозиції уявлень, угруповання 

елементів, інтерфейсу між головними угрупованнями. Погляд 

архітектора системи більше спрямований в широту розгляду, ніж в 

глибину. 

• Проектувальник (дизайнер) - визначає відповідальності, операції, 

атрибути, відносини одного або декількох класів і ті методи, за 

допомогою яких вони будуть пристосовані до реалізації 

середовища розробки. 

• Проектувальник бази даних - визначає таблиці, індекси, 

представлення даних, обмеження на дані, тригерні схеми і 

процедури. 

• Рецензент архітектури - планує і проводить формальний огляд 

архітектури системи в цілому. 

• Рецензент дизайн-моделі - планує і проводить формальний огляд 

артефакту: дизайн-модель. 

Таблиця 3.5 

Завдання в підпроцесі аналізу і проектування 

 

Завдання Роль 

Оцінка життєздатності архітектурної 

концепції системи 

Архітектор системи 

Архітектурний аналіз 

Ідентифікація механізмів дизайн-

моделі 

Ідентифікація елементів дизайн-моделі 



 

 

Створення архітектурної концепції 

Включення існуючих елементів в 

дизайн-модель 

Опис розподіленої архітектури 

Рецензування архітектури Рецензент архітектури 

Аналіз сценаріїв використання Проектувальник 

Проектування сценаріїв використання 

Проектування підсистем 

Проектування класів 

Проектування бази даних Проектувальник бази даних 

Рецензування дизайн-моделі Рецензент дизайн-моделі 

 

Таблиця 3.6 

Артефакти в підпроцесі аналізу і проектування 

Артефакт Роль 

Модель розгортання системи Архітектор системи 

Документ «Архітектура системи» 

Дизайн-модель 

Концепція архітектури системи 

Реалізація сценаріїв використання Проектувальник 

Підсистеми дизайн-моделі 

Модель даних Проектувальник бази даних 

 



 

 

 Реалізація. Цілі: визначення структури коду на основі реалізованих 

підсистем, організованих за рівнями; реалізація класів і об'єктів в вигляді 

компонентів (вихідних, довічних, виконуваних файлів і ін.); модульне 

тестування розроблених компонентів; інтеграція результатів роботи окремих 

програмістів (або груп) в робочу систему. 

 

 Рис. 3.5. Реалізація 

 У підпроцесі реалізації задіяні такі ролі: 

• Архітектор системи - див. вище. 

• Програміст - відповідає за розробку і тестування відповідно до 

прийнятих стандартів компонентів, призначених для подальшої 

інтеграції в більші підсистеми. Якщо для підтримки тестування 

створюються тестові драйвери або заглушки, в сферу його 

відповідальності входить також розробка і перевірка цих 

компонентів. 

• Інтегратор - несе відповідальність за планування інтеграції, що 

проводиться на рівнях підсистем і всієї системи, кожна з яких має 

своє окреме інтеграційне робочий простір. 



 

 

• Інспектор коду - несе відповідальність за будь-які, що містять 

рекомендації про необхідність доопрацювання. 

Таблиця 3.7 

Завдання в підпроцесі реалізації 

Завдання Роль 

Структурування моделі компонент Архітектор систем 

Програмування компонент Програміст 

Виправлення помилок 

Автономне тестування модуля 

Планування інтеграції системи Інтегратор 

Інтегрування системи 

Інспектування коду Інспектор коду 

Таблиця 3.7 

Артефакти в підпроцесі реалізації 

Артефакт Роль 

Модель компонент Архітектор системи 

План складання системи Інтегратор 

Збірка продукту 

 Тестування. Цілі: перевірити взаємодію між об'єктами; перевірити 

коректну інтеграцію всіх компонент системи; перевірити, що всі вимоги були 



 

 

коректно реалізовані; ідентифікувати дефекти і переконатися, що вони 

визначені до розгортання системи. 

 

 Рис. 3.6. Тестування 

 У підпроцесі тестування задіяні такі ролі: 

• Проектувальник тестів - є основною роллю в тестуванні і 

відповідальний за планування, проектування, реалізацію і 

проведення оцінки тестування. 

• Тестувальник - відповідає за настройку і виконання тестування, 

проведення оцінки виконання тестування, звільнення системи від 

помилок. 

• Проектувальник - див. вище. 

Таблиця 3.8  

Завдання в підпроцесі тестування 



 

 

Завдання Роль 

Планування тестування Проектувальник тестів 

Проектування тестів 

Реалізація тестів 

Оцінка результатів тестування 

Виконання тестів Тестувальник 

Проектування тестових пакетів і 

класів 

Проектувальник 

 

Таблиця 3.9 

Артефакти в підпроцесі тестування 

Артефакт Роль 

План тестування Проектувальник тестів 

Документ «Аналіз робочого 
навантаження» 

Тестовий сценарій 

Тестовий скрипт 

Зведена оцінка результатів 

тестування 

Результати тестування Тестувальник 

Тестовий пакет Проектувальник 

 

 Розгортання. Процес введення в дію програмного продукту може 

виконуватися по одній з трьох моделей: інсталяція у замовника (Custom install), 

передача програмного продукту в стислому вигляді, доступ до програмного 

продукту через інтернет. 
 

 



 

 

 

 Рис. 3.7. Розгортання 

 У підпроцесі розгортання задіяні такі ролі: 

• Менеджер по розгортанню - планує процеси передачі в 

експлуатацію в середовищі користувача версії програмних засобів і 

здійснює документування виконання цих процесів. 

• Технічний редактор - розробляє документацію підтримки кінцевого 

користувача таку, як керівництва користувача, інструкції, тексти, 

рекламу і т.д. 

Таблиця 3.10.  

Завдання в підпроцесі розгортання 

●  

Завдання Роль 

Розробка плану розгортання 

 

Менеджер по розгортанню 

Проведення приймально-здавальних 
випробувань 



 

 

Забезпечення доступу до служби 

підтримки 

Формування списку версій 

компонент, що увійшли в продукт 

Проведення бета-тестування 

Передача продукту у виробництво 

Створення опису релізу 

Розробка інсталяційних артефактів Програміст 

Художнє оформлення продукту Художник 

Розробка матеріалів технічної 

підтримки 

Технічний редактор 

 

Таблиця 3.11.  

Артефакти в підпроцесі розгортання 

Артефакт Роль 

План розгортання Менеджер по розгортанню 

Список компонент, що увійшли в 

продукт 

Опис продукту 

Продукт 

Опис продукту Програміст 

Документація Технічний редактор 

Інсталяційний пакет Менеджер по конфігураційному 

управління 



 

 

Дизайн продукту Художник 
●  

 Конфігураційне управління і управління змінами включає: 

ідентифікацію об'єктів конфігураційного управління (ОКУ); обмеження 

можливості зміни цих об'єктів; аудит змін, вироблених з об'єктами 

конфігураційного управління; визначення конфігурацій ОКУ і управління цими 

конфігураціями. 

 Методи, процеси та інструментальні засоби, що використовуються для 

забезпечення конфігураційного управління і управління змінами в організації, 

можуть розглядатися як система конфігураційного управління організації. 

Система конфігураційного управління проекту містить ключову інформацію 

про процеси розробки продукту, його просуванні, розгортанні та впровадженні, 

і зберігає придатні для повторного використання артефакти, одержувані в ході 

перерахованих вище процесів. 

 

 

 Рис. 3.8. Конфігураційне управління 

 У підпроцесі конфігураційного управління задіяні такі ролі: 



 

 

• Менеджер по конфігураційному управління - займається повним 

забезпеченням інфраструктури конфігураційного управління і 

середовища для розробки продукту. 

• Менеджер з управління змінами - в обов'язки ролі менеджера з 

управління змінами входить спостереження за процесом 

управління змінами. 

• Інтегратор - несе відповідальність за планування інтеграції, що 

проводиться на рівнях підсистем і всієї системи, кожна з яких має 

своє окреме інтеграційне робочий простір. 

Таблиця 3.12.  

Завдання в підпроцесі конфігураційного управління 

Завдання Роль 

Розгортання середовища 

конфігураційного управління 

Менеджер з конфігураційного 

управління 

Створення плану управління 

конфігурацією 

Створення інсталяційного пакета 

Введення в дію процесу контролю за 

змінами 

Менеджер з управління змінами 

Рецензування запиту на зміну 

Створення інтеграційного робочого 

простору 

Інтегратор 

Створення базової версії 

Верифікація змін в зібраному релізі 

Таблиця 3.13.  



 

 

Артефакти в підпроцесі конфігураційного управління. 

Артефакт Роль 

Результати аудиту конфігурації Менеджер з конфігураційного 

управління 
План конфігураційного управління 

Репозиторій проекту 

Запит на зміну Менеджер з управління змінами 

Робочий простір (інтеграція) Інтегратор 

 Управління проектом. Основні завдання управління проектом: 

створення структури управління програмно-насиченими проектами; 

дотримання основних принципів планування, управління персоналом, 

виконання робіт і поточного контролю; створення структури управління 

ризиками. У підпроцесі управління проектом задіяні такі ролі: 

• Керівник проекту - призначає співробітникам завдання, визначає 

пріоритети, координує взаємодію з замовниками і користувачами і 

в кінцевому підсумку веде групу до досягнення наміченої мети. 

Крім того, він впроваджує методи роботи, які забезпечують 

узгодженість і високу якість проекту. 

Таблиця 3.14. 

Завдання в підпроцесі управління проектом 

Завдання Роль 

Ініціювання проекту Керівник проекту 

Виявлення та оцінка ризиків 

Визначення процесів моніторингу та 

контролю 

Планування фаз і ітерацій 



 

 

Складання плану контролю метрик 

проекту 

Визначення організаційної структури 
проекту та набір персоналу 

Розробка плану контролю якості 

Розробка плану прийому продукту  

Розробка плану управління ризиками 

Розробка плану контролю за станом 
проекту 

Розробка плану ітерації 

Розробка плану проекту 

Таблиця 3.15. 

Артефакти в підпроцесі управління проектом 

Артефакт Роль 

План розробки продукту Керівник проекту 

План ітерації 

Оцінка ітерації 

План вирішення проблем 

План управління ризиками 

Список ризиків 

План приймання товару 

План контролю метрик проекту 

План забезпечення якості 

 

 Управління середовищем. Підпроцес включає в себе завдання, 

необхідні для «прив'язки» інших процесів до проекту. У завданнях описуються 

правила розробки керівних матеріалів, що визначають вимоги до технології 

виконання проекту. Призначення підтримки середовища розробки - 

забезпечення організації, яка веде розробку програмних засобів, необхідними 



 

 

правилами організації середовища цієї розробки, що включають в себе вимоги 

до складу технологічних процесів і інструментальних засобів. 

 

 Рис. 3.9. Управління середовищем 

 У підпроцесі управління середовищем задіяні такі ролі: 

• Інженер процесу - роль інженера процесу визначає 

відповідальність за процес розробки продукту як такої. 

• Спеціаліст по інструментального засобу - несе відповідальність за 

вибір, придбання і забезпечення роботи інструментів підтримки 

проекту. 

• Системний адміністратор - підтримує апаратну і програмну середу 

розробки, здійснює адміністрування системи, проводить резервне 

копіювання даних і т. д. 

Таблиця 3.16.  

Завдання в підпроцесі управління середовищем 

Завдання Роль 

Визначення процесу розробки Інженер процесу 

Розробка шаблонів Інженер процесу 



 

 

Вибір інструментальних засобів Спеціаліст по інструментальному 

засобу 

Підтримка розробки Системний адміністратор 

Таблиця 3.17. 

Артефакти в підпроцесі управління середовищем 

Артефакт Роль 

Опис процесу розробки проекту Інженер процесу 

Опис регламентів і процесів 
організації 

Шаблони, специфічні для проекту 

Інструментальні засоби Спеціаліст по інструментального 
засобу 

Інфраструктура розробки Системний адміністратор 

Після планування проекту менеджер проекту спільно з ризик-менеджером 

ідентифікують ризики, а також проводять їх класифікацію. Перед початком 

процедури ідентифікації ризиків готується звіт про всіх припущеннях і 

припущеннях, зроблених при плануванні проекту. 

Цю інформацію потім використовують як вихідну для проведення 

«мозкового штурму» по кожній категорії ризиків. У підсумку в результаті 

ідентифікації визначаються ризики і умови ризиків. За результатами 

ідентифікації ризиків, можуть знадобитися коригування в розроблених планах. 

Результатом ідентифікації ризиків повинен стати документ «План 

управління ризиками». Після ідентифікації ризиків план необхідно доповнити 

оцінкою процесних ризиків за всіма елементами процесу розробки. Для цього 

використовується модель, описана в розділі 2.3. 

Попередня оцінка тривалості ітерацій робиться на основі прогнозованих 

даних, виходячи з плану проекту. 



 

 

На основі отриманої інформації, менеджер проекту планує ітерації 

розробки. 

Варто відзначити, що після розробки проектної специфікації повинна 

бути проведена уточнююча оцінка ризиків проекту за моделлю, описаною в 

розділі 2.2 (на основі проектної специфікації можна отримати найточніші дані, 

необхідні для оцінки тривалості розробки). 
 

3.2. Ідентифікація та оцінка ризиків проекту “Energy Market 
Management System” 

 

 На основі процесу і розглянутої в даній роботі методології побудуємо 

модель оцінки ризиків для проекту ―Energy Market Management System‖. 

 Для того щоб оцінити необхідний час на розробку проекту, 

скористаємося моделлю, описаною в розділі 2.2. Для цього спочатку необхідно 

зібрати наступні вихідні дані по кожній ітерації:  

● кількість запланованих завдань,  

● кількість реалізованих завдань,  

● величини факторів масштабу,  

● кількість запланованих вимог,  

● кількість запитів на зміну,  

● коефіцієнт складності розроблюваної системи. 

 В ході проекту були отримані наступні оцінки параметрів. 

 Таблиця 3.18  

Параметри моделі 

Параметр  Ітерація 

№1 

Ітерація 

№2 

Ітерація 

№3 

Ітерація 

№4 

Ітерація 

№5 

Ітерація 

№6 

PFQ 28 40 55 57 43 15 



 

 

(заплановані 
завдання) 
TFQ 

(реалізовані 
завдання) 

24 35 49 52 41 14 

PREC 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 

TEAM 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

РМАТ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

TREQ 

(кількість 

запланованих 

вимог) 

81 235 82 64 4 6 

CR (кількість 

запитів на 

зміну) 

21 44 11 2 2 1 

СРХ 

(складність 

проекту) 

486 486 498 186 68 45 

  (параметр 

форми 

розподілу) 

1,68 1,73 1,85 1,89 1,75 1,73 

  (параметр 

масштабу 

розподілу) 

5,86 4,67 3,25 2,59 1,07 0,33 

  (параметр 

положення 

розподілу) 

6,18 6,15 6,40 3,20 2,32 2,12 



 

 

Величина 

ймовірності 

закінчити 

проект за 12 

місяців 

0,75 0,85 0,85 0,099 0,99 0,99 

Величина   має сильний перепад з третьої на четверту ітерацію, що 

пов'язано з тим, що на момент оцінки параметрів для четвертої ітерації частина 

заявленої функціональності вже була розроблена і тому не розглядалася при 

оцінці СРХ. 

 Використовуючи отримані дані, можна спланувати розробку проекту 

наступним чином. 

 Таблиця 3.19  

Запланований час на ітерації 

Фаза Ітерація  Виділений час (місяць) 

Фаза розробки 

технічного завдання 

Ітерація №1 1 

Фаза розробки 

технічного проекту 

Ітерація №2 2 

Фаза розробки системи Ітерація №3 4 

Ітерація №4  2 

Фаза впровадження 

системи 

Ітерація №5 2 

Ітерація №6 1 

Нехай R (  ), де i [1; 4] - це ризик фази /. Оскільки кожна фаза 

складається з ітерацій, які в свою чергу складаються з підпроцесів, то 

справедливим є твердження: 



 

 

 ( )  ∑  (    )  ∑ ∑  (        )  ∑ ∑ ∑  (            )    
     

    
     

 
     

    
    

 
     

 
      

де 

 phs - це індекс фази; 

 itr - це індекс ітерації в цій фазі; 

 mitr - це максимальна кількість ітерацій в цій фазі; 

 spr - це індекс підпроцеса; 

 mspr - це максимальна кількість підпроцесів в даній ітерації; 

 R (P) - це величина ризику всього процесу; 

  (    ) - це величина ризику phs-тієї фази процесу; 

  (        ) - це величина ризику itr-тій ітерації phs-тієї фази 

процесу; 

  (            ) – це  величина ризику spr-того підпроцесу itr-тій 

ітерації phs-тієї фази процесу. 

Величина ризику підпроцесу може бути виражений як сума ризиків всіх 

завдань, ролей і артефактів подпроцесса, згідно з формулою. 

У відповідності з архітектурою процесу дана фаза розробки технічного 

завдання має тільки одну ітерацію, і величину ризику цієї фази можна виразити 

як:  (  )   (    )   (       )   (       )   (       )   (        )   (         )   (         )  (       )   (       )   (       ) 
  



 

 

 

Рис. 3.10. Величина  ризиків підпроцесів ітерації №1 

В силу того, що основний упор в першій ітерації робиться на виявлення 

та уточнення вимог, то основні ризики процесу пов'язані з бізнес-

моделюванням та управлінням вимог. 

Розглянемо ризик фази розробки технічного проекту. 
  (  )   (    )   (       )   (       )   (       )   (        )   (         )   (         )  (       )   (       )   (       ) 

 

Рис. 3.11. Величина ризиків підпроцесів ітерації №2 
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У другій ітерації проекту основне завдання полягає в складанні 

технічного проекту і уточнення вимог, з чим і пов'язані основні процесні 

ризики. 

Розглянемо ризик фази розробки системи. 

 (  )  ∑  (      ) 
      ∑[ (       )   (       )   (       )   (        )   (         )   (         ) 

     (       )   (       )   (       )]  
 

 

Рис. 3.12. Величина ризиків підпроцесів ітерації №3 

Третя ітерація є початком інтенсивної розробки продукту, тому основні 

ризики процесу припадають на уточнення вимог, складання проектної 

специфікації і безпосередньо розробку програмного коду. 

Основні процесні ризики в четвертій ітерації пов'язані з розробкою 

програмного коду і його тестуванням. 
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Рис. 3.13. Величина ризиків підпроцесів ітерації №4 

Розглянемо ризик фази впровадження системи. 

 (  )  ∑  (      ) 
      ∑[ (       )   (       )   (       )   (        )   (         )   (         ) 

     (       )   (       )   (       )]  
Основні процесні ризики в п'ятій ітерації пов'язані з тестуванням 

програмного коду, виправленням помилок (розробка), впровадженням 

програмного продукту і управлінням вимог. 
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Рис. 3.14. Величина ризиків підпроцесів ітерації №5 

Процесні ризики шостий ітерації в основному пов'язані з впровадженням 

та управлінням проектом. 
 

 

Рис. 3.15. Величина ризиків підпроцесів ітерації №6 

На Рис. 3.16. представлені отримані в ході дослідження оцінки процесних 

ризиків по кожній з ітерацій проекту. 
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Рис. 3.16. Величина ітераційних ризиків 

Таким чином, при використанні моделі оцінки процесних ризиків були 

оцінені ризики проекту по кожній ітерації і по кожному елементу процесу 

(роль, завдання, артефакт), що дозволить визначити найбільш критичні 

елементи процесу і своєчасно вжити запобіжні заходи. 

3.3. Розробка заходів для мінімізації ризиків проекту “Energy Market 
Management System” та оцінка їх ефективності 
 

 Згідно проведеного наукового дослідження для проекту розробки 

програмного забезпечення ―Energy Market Management System‖ було 

ідентифіковано наступні ризики:  

Таблиця 3.20  

Ідентифіковані ризики 

  

Ризик Імовірність Втрати, 

тис. грн. 

Величина 

ризику, тис. 

грн. 

Некоректний план (терміни) 0,65 270 175,5 

Неповні вимоги (сценарії 0,5 213 106,5 
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використання) 

Концепція архітектури системи, що 

не масштабується  

0,5 110 55 

Неправильна модель даних 0,35 267 93,45 

Апаратні обмеження 0,4 130 52 

Незадовільна продуктивність 0,5 200 100 

Невідповідність інтеграційних 
інтерфейсів 

0,3 72 21,6 

Зрив розробки модуля обробки 
даних 

0,5 68 34 

Непідготовлені автоматичні 
інсталяційні артефакти 

0,6 33 19,8 

Розсинхронізація вимог і реалізації 0,8 65 52 

Сумарна величина ризиків 710 

 

Таблиця 3.21  

Контрзаходи 

Ризик Контрзахід Витрати на 
контрзахід 

тис. 
грн. 

Імовірність 
після 

обробки, 
тис. грн. 

Втрати 
після 

обробки, 
тис. грн. 

Величина 
ризику 
після 

обробки, 
тис. грн. 

Некоректний 

план (терміни) 

Коригування 

плану. Додаткові 

ресурси. 

120 0,1 78 7,8 

Неповні вимоги 

(сценарії 

використання) 

Проведення 

додаткових 

маркетингових і 

60 0,2 280 56 



 

 

соціологічних 

досліджень ринку 

Концепція 

архітектури 

системи, що не 

масштабується 

Наймання 

додаткового 

архітектора на 

відрядних умовах 

оплати праці 

50 0,2 136 27,2 

Неправильна 

модель даних 

Консультаційні 

послуги з 

проектування бази 

даних і 

оптимізації 

процесів 

50 0,3 140 42 

Апаратні 

обмеження 

Додаткове 

попереднє 

тестування 

апаратних 

платформ 

10 0,07 43 3,01 

Незадовільна 

продуктивність 

Розробка 

додаткових 

прототипів 

високопродуктивн

ої архітектури. 

Додаткове 

тестування 

40 0,15 69 10,35 



 

 

навантаження в 

процесі розробки 

Невідповідність 

інтеграційних 

інтерфейсів 

Розробка 

модульної 

архітектури, що 

дозволяє з 

мінімальними 

витратами 

включити 

підтримку нового 

інтерфейсу 

10 0,15 36 5,4 

Зрив розробки 

модуля обробки 

даних 

Додаткові ресурси 30 0,2 36 7,2 

Непідготовлені 

автоматичні 

інсталяційні 

артефакти 

Розробка RPM-

інсталятора 

15 0,03 20 0,6 

Розсинхронізаці

я вимог і 

реалізації 

Впровадження 

процесу 

управління 

змінами, вибір 

інструментарію 

30 0,2 40 8 

 

Як бачимо з Таблиці 3.20 використання моделей оцінки ризиків в даному 

проекті дозволило виявити критичні області проекту і прийняти своєчасні 

попереджувальні заходи. Крім того, використання моделі оцінки тривалості 



 

 

проекту дозволило правильно виділити час на кожну ітерацію і ефективно 

спланувати процес розробки. Важливою перевагою застосовуваних моделей 

стало те, що вони практично повністю елімінують залежність від експертних 

оцінок факторів ризику і дозволяють оцінювати ризики, ґрунтуючись на 

об'єктивних даних, зібраних автоматично в ході проекту. 

Визначимо результат управління ризиком    (прогнозоване зниження 

ступеня впливу на хід реалізації проекту ідентифікованого i-го ризику як 

кінцевий підсумок його обробки):           
 де: 

•    - ймовірні втрати від прояву i-го необробленого 

ідентифікованого ризику; 

•    - ймовірні втрати від прояву i-го обробленого ідентифікованого 

ризику. 

 Ймовірні втрати    від прояву i-го ризику виражаються як: 

          
 

 де: 

•    - ймовірність матеріалізації i-го ризику; 

•    - економічний збиток від матеріалізації ризику. 

 Економічний ефект Е характеризує перевищення результатів управління 

ризиками над витратами в процесі управління: 

  ∑(   ∑    ) 
    

 де: 

•   - економічний ефект впровадження методик управління 

ризиками; 

• N - число ідентифікованих оброблених ризиків; 



 

 

• М - результат управління i-тим ризиком; 

•     - кількість фактичні витрати на обробку i-го ідентифікованого 

ризику. 

Таким чином, для проекту були виявлені ризики з імовірним збитком 710 

тис. грн. Для кожного серйозного ризику були розроблені контрзаходи, сумарні 

витрати на виконання яких складають 368 тис. грн. Ймовірний збиток ризиків 

після їх обробки (застосування контрзаходів) був оцінений в 250 тис. грн. 

Використовуючи вищезазначені формули  можна розрахувати економічний 

ефект застосування методики управління ризиками в даному проекті, який 

складає 312 тис. грн. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі магістерської роботи було проведено апробацію 

обраної методики та економіко математичних моделей на проекті розробки 

програмного забезпечення.  За результатами проведеного наукового 

дослідження були отримані наступні висновки: 

1. Побудовано архітектуру процесу розробки продукту, включаючи 

процес управління ризику. Процес розробки проекту було поділено на 4 фази, 

що дало змогу оцінити ризики кожної фази. Виявлені критичні області проекту, 

для того щоб прийняти своєчасні попереджувальні заходи. 

2. Застосовано модель оцінки процесних ризиків. Були оцінені ризики 

проекту по кожній ітерації і по кожному елементу процесу (роль, завдання, 

артефакт), що дозволяє менеджеру проекту визначити найбільш критичні 

елементи процесу і своєчасно вжити запобіжні заходи. 

Застосовано економіко-математичну модель оцінки ймовірності 

завершення проекту в термін, яка дозволяє здійснювати оцінку ризиків на 

ранніх стадіях проекту і скоротити залежність від експертних оцінок. Завдяки 



 

 

застосуванню моделі було сплановано оптимальний час виконання кожної 

ітерації розробки проекту ПЗ, що загалом склав 12 місяців.  

3. Для проекту були виявлені ризики з імовірним збитком 710 тис. грн. 

Для кожного серйозного ризику були розроблені контрзаходи, сумарні витрати 

на виконання яких складають 368 тис. грн. Було розраховано економічний 

ефект від впровадження методики управління ризиками в загальний процес 

управління проектом, що склав 312 тис. грн. 

 

 

 

 

  



 

 

ВИСНОВКИ 
 

Магістерську дипломну роботу присвячено дослідженню питань 

управління ризиками в проектах розробки програмного забезпечення. Для 

вирішення даного завдання в рамках дослідження розглянуті методи і моделі 

управління ризиками, що супроводжують проекти розробки програмного 

забезпечення. 

Основні результати і висновки дипломної роботи полягають у 

наступному: 

1. Розглянуто та проаналізовано основні сучасні економіко-організаційні 

аспекти розробки програмного забезпечення складних комплексних завдань. 

Показано, що для підвищення якості процесу управління ризиками в проекті 

розробки ПЗ необхідно розробити кількісні методи оцінки ймовірності 

настання ризиків і можливих збитків. Проведено аналіз існуючих програмних 

засобів, що надають функції підтримки ризик-менеджменту в проектах 

розробки ПЗ, виявлені основні характеристики, сильні і слабкі сторони. 

Відзначено їх основний недолік, який полягає в тому, що жоден з продуктів не 

надає можливостей для оцінки ймовірності настання ризиків. 

2. Описано методи ідентифікації ризиків. Розглянуто класифікацію 

ризиків. Описано чинники ризиків і їх властивості. Визначено специфічні 

ризики для галузі розробки програмного забезпечення. 

3. Розглянуто економіко-математичну модель оцінки ймовірності 

завершення проекту в термін, яка дозволяє здійснювати оцінку ризиків на 

ранніх стадіях проекту і скоротити залежність від експертних оцінок. 

Застосування моделі надало можливість більш точно прогнозувати тривалість 

виконання проекту і на ранніх стадіях. Завдяки застосуванню моделі було 

сплановано оптимальний час виконання кожної ітерації розробки проекту ПЗ, 

що загалом склав 14 місяців. 

4. Застосовано економіко-математичну модель оцінки процесних ризиків, 

засновану на системі базових елементів процесу розробки програмного 



 

 

забезпечення. За допомогою моделі розрахувалися такі види ризиків проекту, 

як процесні ризики завдань, ролей і артефактів.  

5. Проведено ідентифікацію ризиків проекту розробки програмного 

забезпечення. Завдяки наявним ймовірності виникнення ризику та втрати від 

настання ризику, було розраховано величину кожного ризику. Задля мінімізації 

встрат для кожного ризику були запропоновані контрзаходи, що значно 

зменшили загальну суму збитків від настання ризиків. 

6. Для проекту були виявлені ризики з імовірним збитком 710 тис. грн. 

Для кожного серйозного ризику були розроблені контрзаходи, сумарні витрати 

на виконання яких складають 368 тис. грн. Було розраховано економічний 

ефект від впровадження методики управління ризиками в загальний процес 

управління проектом, що склав 312 тис. грн. 
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