
Тема 21. Управление риском  
1. Сущность управления риском и его функции 
2. Классификация рисков. 

1. Сущность управления риском и его функции 
Формальные методы определения, анализа, оценки, предупреждение возникновения,

принятие мероприятий по снижению степени риска 
Риск - влияние на проект и его элементы непредвиденных событий, которые могут

нанести определенные убытки и препятствовать достижению целей проекта. Риск
характеризуется тремя факторами: 
1. событиями, которые отрицательно влияют на проект; 
2. вероятностью появления таких событий; 
3. оценка убытков, нанесенных такими событиями. 

Подфункции управление риском: 
- выявление риска; 
- снижение меры риска. 

Выявление риска: 
1.выявление внешних непредусмотренных событий; 
2.выявление внешних предвиденных, но  неопределенных событий; 
3. выявление внутренних нетехнических событий; 
4.выявление внутренних технических факторов; 
5. юридические и правовые факторы. 

Снижение меры риска: 
- страхование риска; 
- анализ влияния; 
- планирование реагирования на рискованные события; 
- система реагирования на рискованные события; 
- использование информации по рискам. 
Риску склонны прежде всего финансовые, технический, организационный и

социально-политический аспекты проекта. Управление риском применяется, если мера
риска есть довольно высокой. 

Слайд !!! 
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