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Розглянута

задача

прогнозування

ризиків

для

стартап-

проекту. Побудована математична модель задачі визначення
слабких місць в плані проекту, що мають найбільший негативний
вплив та вимагають найбільшої уваги. Описаний метод, що
дозволяє розумно керувати ризиками та мінімізувати проблеми, які
можуть виникнути при ведені проекту.
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ризиками, прогнозування ризиків.
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Рассмотрена задача прогнозирования рисков для стартаппроекта. Построена математическая модель задачи определения
слабых мест в плане проекта, которые имеют негативное
влияние и

требуют наибольшего внимания. Описан

метод,

который позволяет разумно управлять рисками и минимизировать
проблемы, которые могут возникнуть при ведении проекта.
Ключевые слова: старап-проект, риски проекта, управление
рисками, прогнозирование рисков.
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Kravchenko E. I. Algorithm for the task of risk prediction for startup
projects / National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute", Ukraine, Kiev.
The task of risk prediction for a startup project is considered. A
mathematical model of the problem of determining weak spots for the
project plan has been constructed. The weak spots must have the
negative influence and require the most attention. A method is described
that allows rational management of risks and minimization of problems
that may arise during project management.
Key words: startup-project, project risks, management of risks, risk
prediction.

Вступ. В умовах розвитку онлайн-цивілізації, створити компанію
стає дедалі простіше, а розробити свій проект так і взагалі не складає
ніякого ускладнення. У вирі цих подій стало популярне таке поняття
як «стартап», яке означає компанію на початковій стадії, зазвичай, у
сфері ІТ. Та за статистикою, 92% стартапів гинуть на перших місяцях
свого існування. У чому же справа такої сумної цифри. Одна з
головних причин – невміння управляти ризиками, приймати їх та
запобігати появі.
Управління ризиками – важливий аспект у планування та веденні
бізнесу. Від цього найбільше залежить, чи буде користуватися
продуктом

суспільство,

і

як

наслідок,

прибутковість

компанії.

Управління ризиками – це виявлення слабких місць, прийняття
рішень, вжиття запобіжних заходів, які спрямовані на мінімізацію
ризиків під час розвитку компанії.
Постановка проблеми. Експерти визначають, що виявлення усіх
ризиків позитивно впливатиме на розвиток компанії. Дивлячись на
статистику, бачимо, що більшість авторів проекту не вміє правильно
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його планувати через

відсутність досвіду, низьку кваліфікацію,

неприйняття деяких факторів та інше. Ще беремо до уваги швидкий
та динамічний розвиток сфери ІТ, і ось результат – ще один невдалий
стартап. Тому постає явна проблема – як збільшити шанс успіху
проекту, зменшити кількість проблем, які його застануть під час
розробки, та попередити стартапера про можливі слабкі сторони,
тобто, змогти спрогнозувати ризики проекту до початку роботи над
ним.
Формулювання цілей статті. Метою цієї роботи є обґрунтування
доцільності автоматизації процесу виявлення ризиків, які можуть
виникнути при веденні стартап-проекту, мінімізація їх та запобігання
появі за допомогою веб-застосування, цілями якого є:
 полегшення формування ризиків для стартапу;
 оптимізація етапу планування при створенні проекту;
 полегшення управління ризиками стартапу.
Ці цілі пропонується досягти, вирішуючи такі задачі: ідентифікація
ризиків, класифікація їх на групи та категорії; аналіз ідеї та бізнесплану проекту; формування наявних слабких місць цього стартапу.
Постановка задачі. Управління ризиками – складова частина
планування та ведення будь-якого проекту, не залежно від сфери
діяльності. Виділимо 5 основних груп ризиків, які можуть траплятися
при створенні компанії: фінансові, часові, менеджмент та команда,
сфера

діяльності,

якість

продукту.

Кожна

з

наведених

груп

складається з певної кількості критеріїв. Зараз уявимо людину, у якої
з’являється ідея, яку можна реалізувати як стартап. Вона ретельно
складає бізнес-план і після цього вирішує скористатися веб-додатком,
щоб виявити слабкі місця в її спланованому проекті. В процесі роботи
з додатком людині пропонується відповісти на запитання з метою
виявлення слабких сторін проекту на основі аналізу кожної групи
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ризиків. Якщо людина не склала бізнес-план, то ці питання також
допоможуть їй поглянути на ідею з потрібних ракурсів. Коли отримані
усі необхідні відповіді, кожному запитанню присвоюється деяка вага в
залежності від відповіді, по кожній групі підсумовуються ваги запитань
групи і розраховується бал. Отже, на основі усіх балів можна
прорахувати,

які

процеси

у

створенні

компанії

є

найбільш

небезпечними і як їх можливо уникнути.
Припустимо, що

– групи ризиків, де

рогзглядаємо 5 груп);

(у даному випадку

– критерії груп (самі ризики), де

– групи

ризиків, – критерії ризиків у певній групі.
Після отримання усіх відповідей та нарахування балів можна
розрахувати оцінку по групах ризиків, що буде множиною чисел
для груп ризиків відповідно
Для порівняння балів з кожної групи необхідно їх привести до
нормалізованого

вигляду.

Для

цього

використаємо

функцію

належності (1):

, (1)

де n – множина мінімальних балів з кожної групи S, m – множина
максимальних балів з кожної групи S,
для введеного проекту, де

– множина отриманих балів
– кількість груп ризиків, що

розглядаються. Для множини отриманих значень позначимо цю
функцію як

.

Введемо поняття бажаної величини оцінки ризиків для кожної
групи і позначимо їх R

. Для кожного значення

обчислюємо функцію належності (1), яку позначимо як

.
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Отже, маємо множини груп ризиків {Si}, вагові оцінки ризиків по
кожній групі {si}, множини значень функції належності {zi}, множини
бажаних оцінок ризиків {ri}, множини значень функції належності при
бажаних значення оцінок ризиків { }. Необхідно визначити ризики, які
несуть максимальну загрозу проекту.
Опис алгоритму.

Для визначення ризиків, до яких слід

застосовувати організаційні заходи щодо їх усунення та зменшення їх
впливу,

пропонується

визначати

інтервали,

в

межах

яких

знаходитимуться значення оцінок ризиків. Позначимо множину цих
інтервалів через {pi} і визначимо для кожного з них такі функції
належності:
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
Обираємо функцію залежно від того, у який числовий чнтервал
входить оцінка ризику по групі, і обчислюємо її відносно {pi} введеного
стартапу. Кожна змінна з цієї множини буде відповідати деяким
поняттям та опису. Це дасть розуміння якості проекту та його слабких
сторін.
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Реалізація алгоритму. Для ідентифікації, оцінки та прогнозу
впливу ризиків на успішність стартап-проекту розроблене вебзастосування. Воно забезпечує супровід основних етапів розробки
стартап-проекту (рис. 1)

Рисунок 1. Етапи розробки стартап-проекту

Висновки.

Проведені

дослідження

та

розроблене

веб-

застосування довели обгрунтованість підходу до аналізу та прогнозу
ризиків на базі їх вагових оцінок. Практичне застосування розглянутої

ЖУРНАЛ НАУКОВИЙ ОГЛЯД № 9(62), 2019

математичної моделі та алгоритму її розв’язання здійснюється на
прикладі інтелектуальної системи підтримки та супроводу стараппроектів.
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