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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ “RISK MANAGEMENT”  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ 
 
Окреслено базові процеси, методи та інструменти управління ризиками проектів в сис-

темі знань Guide to the Project Management Body of Knowledge. Проаналізовано теоретико-
практичні підходи до управління ризиковими подіями, що впливають на вартість, терміни, 
якість виконання будівельних проектів. Запропоновано виокремлення ризик-компонентів як 
вагомої складової технологічної зрілості компанії-забудовника в управлінні будівельними прое-
ктами. Розроблено модель оцінки зрілості ризик-менеджменту в контексті розвитку управ-
ління ризиками будівельних проектів. Представлено математичний опис для оцінки п’яти рів-
нів зрілості ризик-менеджменту. Запропонований інструмент оцінювання може бути засто-
сований дирекціями і топ-менеджментом будівельних та девелоперських компаній для прове-
дення самооцінки прогресу у розвитку проектно-орієнтованого управління, а також вибору 
дій, необхідних для переходу на вищий рівень зрілості. 

Ключові слова: зрілість ризик-менеджменту, управління будівельними проектами, ком-
панія-забудовник.  

 
Постановка проблеми. На сьогодні 

проектний менеджмент застосовується для 
організаційно-технічного забезпечення систе-
ми управління будівельними проектами та 
дозволяє суттєво посилювати її потенціал, 
отримувати синергетичний ефект. У методо-
логії проектного менеджменту представлені 
підходи, моделі, інструменти для постійного 
організаційного удосконалення (проектно-
орієнтованого зростання). Втім, питання 
практичного їх застосування для конкретної 
галузі залишаються актуальними, у тому чис-
лі через існуючі ризики.  

Ризик-менеджмент є критично важли-
вою складовою управління будівельними про-
ектами, особливо в умовах турбулентного 
проектного середовища. Зокрема, в Україні 
часто спостерігаються симптоми низької ке-
рованості будівельних проектів: значна кіль-
кість об’єктів вводиться в експлуатацію з пе-
ревищенням запланованого терміну, бюджету 
тощо. Крім того існують ризики, пов’язані із 
удосконаленням самої системи проектного 
менеджменту.  

 

Аналіз останніх досліджень. Управ-
ління ризиками проектів окреслено системою 
знань Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (РМВОК) [1] і представлено сімо-
ма процесами: 

1. Планування управління ризиками – 
процес визначення, яким чином буде здійс-
нюватись управління ризиками в проекті. 

2. Ідентифікація ризиків – процес ви-
значення переліку ризиків, які можуть впли-
вати на проект, а також документування їх 
характеристик (здатність команди проекту 
передбачати можливі ризикові події).  

3. Якісний аналіз ризиків – процес вста-
новлення пріоритетів ризиків з метою пода-
льшого їх аналізу, оцінки вірогідності виник-
нення та розробки дій впливу. 

4. Кількісний аналіз ризиків – процес кі-
лькісного аналізу впливу ідентифікованих 
ризиків на цілі проекту у цілому. 

5. Планування реагування на ризики – 
процес розробки варіантів дій щодо розши-
рення сприятливих можливостей для скоро-
чення загроз цілям проекту. 

6. Імплементація впливу на ризики – 
процес підтвердження  що дії/заходи реагу-



Серія: Технічні науки 2/2018 

121 

вання на ризики виконуються відповідно до 
плану. 

7. Моніторинг ризиків – процес моніто-
рингу виконання планів реагування на ризики, 
відстеження виявлених ризиків, ідентифікація 

та аналіз нових ризиків, оцінка управління 
ризиками протягом усього проекту. 

Ефективне виконання процесів управ-
ління ризиками передбачає 15 видів “інстру-
ментів та методів” (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Матриця кореляції процесів управління ризиками  
з “інструментами та методами” їх реалізації 
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1. Планування 
управління 
ризиками 

 Х        Х  Х    

2. Ідентифікація 
ризиків 

Х Х        Х Х Х Х   

3. Якісний аналіз 
ризиків 

Х Х      Х Х Х Х Х    

4. Кількісний 
аналіз ризиків 

Х Х        Х Х Х    

5. Планування 
реагування  
на ризики 

Х Х  Х Х Х Х   Х Х   Х  

6. Імплементація 
впливу на ризики 

         Х Х    Х 

7. Моніторинг 
ризиків 

 Х Х         Х    

 

Х – методи та інструменти, які застосовуються для реалізації процесу 
 

Управлінню ризиками в будівельних 
проектах присвячено дослідження [2–7], авто-
ри яких акцентують увагу на окремі області 
знань управління проектами.  

Зокрема, у роботах [2–3] розглядаються 
фінансові ризики інвестиційно-будівельних 
проектів та враховується функціональне при-
значення будівлі. Так, зменшення ризиків по 
вкладених інвестиціях у проекти житлового 
будівництва найбільш оптимальним вбачаєть-
ся шляхом застосування фондів фінансування 
будівництва та випуск безпроцентних (цільо-
вих) облігацій забудовниками [2]. Для удо-
сконалення управління бюджетними ризика-
ми проектів будівництва складних енергетич-
них об’єктів авторами роботи [3] запропоно-
вано “протиризиковий метод управління бю-
джетуванням”, що передбачає створення фі-

нансових та інформаційних резервів з періо-
дичним проведенням аналізу “план-факт” та 
перерахунку бюджету.  

Автори робіт [4–5] досліджують ризи-
кові події, що впливають на терміни виконан-
ня будівельних робіт. Для усунення ризиків 
зриву термінів реалізації будівельних проектів 
пропонується в методиці розрахунку ризиків 
шляхом вводити показник виробітку праців-
ників у минулих періодах [4], а також засто-
совувати нечітку логіку на етапі розробки 
календарного плану [5]. 

Управління ризикованими подіями, які 
пов’язані зі якістю та змістом будівельного 
проекту, автори [6–7] пропонують розглядати 
в контексті “надійності”. Також дослідники 
аналізують управління ризиками в контексті 
формування портфеля інвестиційно-
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будівельних проектів [8], творчого підходу 
команди для управління девелоперського 
проекту [9]. 

Разом з тим, відмічається значимість 
ризик-менеджменту для організаційного роз-
витку компаній [10]. Слід зазначити, що базо-
ві параметри ризик-менеджменту у проектній 
діяльності окреслені у моделі зрілого управ-
ління проектами Project Management Maturity 
Model (PMMM) [11]. 

Для того, щоб управління будівельними 
проектами якісно покращило свою організа-
ційно-технічну систему, необхідно сформува-
ти реальну підтримку вищого керівництва і 
виконавців та запровадити у роботу команди 
проекту інструменти/засоби розвитку зрілості 
ризик-менеджменту компанії забудовника. 

Метою даної роботи є розробка рішен-
ня щодо оцінки зрілості системи управління 
будівельними проектами (компанії-
забудовника) в контексті Risk Management. 

Виклад основного матеріалу. У моделі 
PMMM визначені ризик-контексти для кож-
ного із п’яти рівнів зрілості проектного мене-
джменту: 

на рівні 1 – термінологія –  ризики (се-
реднього ступеня) розглядаються у контексті 
можливих проявів “опору” змінам в організа-
ційній структурі та повноваженнях команди 
проекту; 

на рівні 2 – загальні процеси –  ризики 
(середнього ступеня) розглядаються у залеж-
ності від підтримки керівництва у розробці 

методології управління ризиками в проектах, 
опору змінам (ризиковим подіям), створення 
сталої корпоративної культури; 

на рівні 3 – єдина методологія – управ-
ління проектами здійснюється в умовах “ви-
соких” ризиків. Розглядаються ситуації, коли 
під час запровадження єдиних стандартів про-
ектного менеджменту для усієї компанії мо-
жуть виникати “слабкі місця” на рівні окре-
мих організаційно-технічних структур; 

на рівні 4 – бенчмаркінг –  відбувається 
удосконалення процесів, процедур, операцій, 
моделей, методик й інструментів проектної 
діяльності. Формуються також умови для 
створення продукту проекту високої якості, 
унікальності, оптимальними ресурсами. Така 
ситуація характеризується “низьким” ризи-
ком; 

на рівні 5 – безперервне удосконален-
ня – організація оцінює інформацію, отрима-
ну під час бенчмаркінгу, і приймає рішення 
про те, чи буде ця інформація включена до 
єдиної методології. Цей рівень також марку-
ється як “низько-ризиковий”.  

Визначення зрілості “Risk Management” 
в системі управління будівельними проектами 
(компанії-забудовника) ґрунтується на оцінці 
рівня наявності характеристик управління 
ризиками (табл. 2). Пропонується наступна 
шкала оцінювання: «1» – відповідність крите-
рію в повній мірі; «0» – невідповідність кри-
терію (критерій відсутній); «-1» – критерій 
має значну регресійну тенденцію.  

 
Таблиця 2 

Оцінка зрілості “Risk Management” в системі управління будівельними проектами 
(компанії-забудовника) 

Рівні  
зрілості  Характеристика зрілості “Risk Management” 

Рівень І:  
Термінологія 

Визначення термінів: 
 “Сприятливі можливості” – можливості, які мають позитивний вплив у майбут-

ньому. 
 “Ризики” – несприятливі події або результати у майбутньому. 
 “Управління ризиками проекту” – функція зменшення невизначеності та втрат. 
 “Аналіз чутливості” – оцінка зміни одного параметру проекту на весь проект у ці-

лому. 
 “Ідентифікація ризиків” – процес вивчення ситуації, виявлення і класифікація об-

ластей ризику. 
 “Кількісний аналіз ризиків” – визначення вірогідності виникнення ризикових по-

дій та їх наслідків. 
 “Реагування на ризик” – техніки та методи, що застосовуються для зменшення або 

контролю ризиків. 
Розуміння та прийняття значень: 
 Надійність прийняття рішень щодо управління ризиками оцінюється за трьома 

категоріями: визначеність, ризик і невизначеність. 
 Найбільша невизначеність відбувається на фазі “прийняття концепції проекту”. 
 Головна мета управління ризиками – зменшити наслідки ризикових подій. 
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Продовження табл. 2 
Рівні  

зрілості  Характеристика зрілості “Risk Management” 

Рівень ІІ: 
Загальні 
процеси 

Визнання вигід від реалізації та удосконалення процесів управління ризиками: 
− планування управління ризиками; 
− ідентифікація ризиків; 
− якісний аналіз ризиків; 
− кількісний аналіз ризиків; 
− планування реагування на ризики 
− імплементація впливу на ризики; 
− моніторинг ризиків. 

Рівень ІІІ: 
Єдина мето-

дологія 

3.1. Застосування процесів управління ризиками здійснюється паралельно з інжинірин-
гом та загальним управлінням якістю. 
3.2. Усі проекти ведуться із застосуванням “інструментів та методів” управління ризи-
ками (табл. 1). 
3.3. Процес управління ризиками в компанії-забудовника здійснюється з урахуванням 
фінансових, технічних та тимчасових ризиків. 
3.4. Методологія управління ризиками в компанії-забудовника заснована на структур-
ній методології, що підтримується на політиці, процедурах і стандартних формах для 
заповнення. 
3.5. Для компанії-забудовника найбільш важливими є навички інтеграції та управління 
ризиками. 
3.6. Заохочення менеджерів проектів за прийняття “ризикових рішень”  

Рівень IV: 
Бенчмаркінг 

4.1. Під час бенчмаркінгу виявлено, що для удосконалення управління ризиками необ-
хідна більша деталізація/декомпозиція ієрархічної структури робіт. 
4.2. Під час бенчмаркінгу досліджується, яким чином інші компанії-забудовники залу-
чають своїх клієнтів (користувачів) до управління ризиками будівельного проекту. 
4.3. Під час бенчмаркінгу досліджується, яким чином інші компанії-забудовники залу-
чають своїх працівників до прийняття та застосування єдиної методології управління 
ризиками будівельних проектів, збільшуючи їх ефективність. 
4.4. Під час бенчмаркінгу досліджується, яким чином інші компанії-забудовники 
управляють технічними ризиками. 
4.5. Під час бенчмаркінгу досліджується, яким чином інші компанії-забудовники здійс-
нюють “інструменти та методи” управління ризиками (табл. 1) в процесі паралельного 
інжинірингу. 

Рівень V:  
Безперервне 

удоскона-
лення 

5.1. Удосконалення методології управління ризиками дозволяє компанії-забудовнику 
підвищити рівень клієнт-орієнтованості []. 
5.2. Удосконалення програмного забезпечення для управління ризиками будівельних 
проектів. 
5.3. Зміни умов роботи (залежно від специфіки об’єкту будівництва) забезпечу-
ють/підвищують раціональність методології ризик-менеджменту. 
5.4. Зміни у взаємодії із клієнтами, користувачами приводять до змін в управлінні ризи-
ками проекту. 
5.5. У зв’язку зі змінами вимог будівельних проектів змінюються й “інструменти та 
методи” управління ризиками (табл. 1). 

 
Цільова функція, що описує зрілість 

“Risk Management” в системі управління буді-
вельними проектами (компанії-забудовника), 
набуває вигляду (1)–(10): 
 

∆𝐵𝑅𝑀 = ���������(𝐼𝑑 +
𝑔′

𝑔

𝑧′

𝑧

𝑎′

𝑎

𝑚′

𝑚

𝑛′

𝑛

𝑗′

𝑗

𝑢′

𝑢

𝑖′

𝑖

𝑑′

𝑑

 

+𝑆𝑖 + 𝑇𝑢 + 𝐶𝑗 + 𝑄𝑛 + 𝑅𝑚 + 𝑀𝑎 + 
+𝑃𝑧 + 𝐻𝑔) → 𝑜𝑝𝑡,   (1) 

 

𝐼 = {𝐼1, 𝐼2, … , 𝐼𝑑}, 𝑑 = 1,𝑑′������,  (2) 
𝑆 = {𝑆1,𝑆2, … , 𝑆𝑖}, 𝑖 = 1, 𝚤′�����,    (3) 

 
𝑇 = {𝑇1,𝑇2, … ,𝑇𝑢}, 𝑢 = 1,𝑢′�����,      (4) 

 
𝐶 = �𝐶1,𝐶2, … ,𝐶𝑗�, 𝑗 = 1, 𝚥′�����,  (5) 

 
𝑄 = {𝑄1,𝑄2, … ,𝑄𝑛}, 𝑛 = 1,𝑛′�����,  (6) 

 
𝑅 = {𝑅1,𝑅2, … ,𝑅𝑚}, 𝑚 = 1,𝑚′������, (7) 
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𝑀 = {𝑀1,𝑀2, … ,𝑀𝑎}, 𝑎 = 1,𝑎′�����, (8) 
 

𝑃 = {𝑃1,𝑃2, … ,𝑃𝑧}, 𝑧 = 1, 𝑧′�����,  (9) 
 

𝐻 = �𝐻1,𝐻2, … ,𝐻𝑔�, 𝑔 = 1,𝑔′������,  (10) 
 
де Іd – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними з інтеграцією будівельних проек-
тів, d – кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника (В) управляти ризиками, 
пов’язаними з інтеграцією проектів, 𝑑 = 1;𝑑′������, 
𝑑′ – експертна бальна оцінка компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з інтеграцією будівельних 
 проектів; 

Si – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними зі змістом будівельних проектів, 
i – кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними зі змістом проектів, 𝑖 = 1; 𝚤′�����, 𝑖′ – 
експертна бальна оцінка компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними зі змістом будівельних проектів; 

Tu – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними з розкладом будівельних проек-
тів, u – кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника управляти розкладом проектів, 
𝑢 = 1;𝑢′������, 𝑢′ – експертна бальна оцінка компа-
нії-забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з розкладом будівельних  
проектів; 

Cj – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними з вартістю будівельних проектів, 
j – кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з вартістю проектів, 𝑗 = 1; 𝚥′�����, 𝑗′ – 
експертна бальна оцінка компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з вартістю будівельних проектів; 

Qn – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними з якістю будівельних проектів, n 
– кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з якістю, 𝑛 = 1;𝑛′������, 𝑛′ – експертна 
бальна оцінка компанії-забудовника управля-
ти ризиками, пов’язаними з якістю будівель-
них проектів; 

Rm – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними з ресурсами будівельних проек-
тів, m – кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з ресурсами проектів, 𝑚 = 1;𝑚′������, 
𝑚′ – експертна бальна оцінка компанії-

забудовника управляти ризиками, пов’язаними 
з ресурсами будівельних проектів; 

Ma – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними з комунікаціями будівельних 
проектів, a – кількісна оцінка здатності ком-
панії-забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з комунікаціями проектів, 
𝑎 = 1;𝑎′������, 𝑎′ – експертна бальна оцінка компа-
нії-забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними з комунікаціями будівельних 
проектів; 

Рz – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними із закупівлями будівельних про-
ектів, z – кількісна оцінка здатності компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними із закупівлями проектів, 𝑧 = 1; 𝑧′�����, 
𝑧′ – експертна бальна оцінка компанії-
забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними із закупівлями будівельних про-
ектів; 

Нg – оцінка управління ризиками, 
пов’язаними із стейкхолдерами будівельних 
проектів, g – кількісна оцінка здатності ком-
панії-забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними із стейкхолдерами проектів, 
𝑔 = 1;𝑔′������, 𝑔′ – експертна бальна оцінка компа-
нії-забудовника управляти ризиками, 
пов’язаними із стейкхолдерами будівельних 
проектів. 

Обмеження цільової функції зрілості 
“Risk Management” компанії-забудовника 
представлені в табл. 3, а математична модель 
(1)–(10) набуває вигляду: 
 

∆𝐵𝑅𝑀 = ���������(𝐼𝑑 +
𝑔′

𝑔

𝑧′

𝑧

𝑎′

𝑎

𝑚′

𝑚

𝑛′

𝑛

𝑗′

𝑗

𝑢′

𝑢

𝑖′

𝑖

𝑑′

𝑑

 

+𝑆𝑖 + 𝑇𝑢 + 𝐶𝑗 + 𝑄𝑛 + 𝑅𝑚 + 𝑀𝑎 + 
+𝑃𝑧 + 𝐻𝑔) → 𝑜𝑝𝑡,    

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑀𝐼 ∈ 𝑆 ∪ 𝑇 ∪ 𝐶 ∪ 𝑄 ∪ 𝑅 ∪ 𝐻,
𝑀𝐼𝐼 ∈ 𝐴 ∪ 𝑆 ∪ 𝑇 ∪ 𝐶 ∪ 𝑄 ∪ 𝑅 ∪𝑀 ∪ 𝑃 ∪ 𝐻,
𝑀𝐼𝐼𝐼 ∈ 𝐴 ∪ 𝑆 ∪ 𝑇 ∪ 𝐶 ∪ 𝑄 ∪ 𝑅 ∪𝑀 ∪ 𝑃 ∪ 𝐻,
𝑀𝐼𝑉 ∈ 𝐴 ∪ 𝑆 ∪ 𝑇 ∪ 𝐶 ∪ 𝑄 ∪ 𝑅 ∪𝑀 ∪ 𝑃 ∪ 𝐻,
𝑀𝑉 ∈ 𝐴 ∪ 𝑆 ∪ 𝑇 ∪ 𝐶 ∪ 𝑄 ∪ 𝑅 ∪𝑀 ∪ 𝑃 ∪ 𝐻.

      

(11) 

 
Траєкторія розвитку зрілості ризик-

менеджменту компанії-забудовника матиме 
наступний вигляд: 

 
𝑁 ∈ 𝑀𝐼 ∪ 𝑀𝐼𝐼 ∪ 𝑀𝐼𝐼𝐼 ∪ 𝑀𝐼𝑉 ∪ 𝑀𝑉. (12) 
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Таблиця 3 
Обмеження цільової функції зрілості “Risk Management” компанії-забудовника 

 

Управління ризиками, 
пов’язаними з областями знань 

проектного менеджменту 

Рівні зрілості “Risk Management” 

I (МІ) II (МІІ) III (MIII) IV (MIV) V (MV) 
Управління інтеграцією (I) 0 0,3 0,8 0,9 1 
Управління змістом (S) 0,25 0,5 0,8 0,9 1 
Управління термінами (T) 0,2 0,5 0,8 0,9 1 
Управління вартістю (C) 0,2 0,5 0,8 0,9 1 
Управління якістю (Q) 0,2 0,5 0,8 0,9 1 
Управління ресурсами (R) 0,2 0,5 0,8 0,9 1 
Управління комунікаціями (M) 0 0,3 0,8 0,9 1 
Управління закупівлями (P) 0 0,3 0,8 0,9 1 
Управління стейкхолдерами (H) 0,25 0,5 0,8 0,9 1 
 

Оптимальний рівень зрілості ризик-
менеджменту компанії-забудовника визнача-
ється: 

 
𝑜𝑝𝑡 =

𝜕𝐵𝑅𝑀𝑥+1
𝜕𝐵𝑅𝑀𝑥

,  (13) 
 

де 𝐵𝑅𝑀𝑥 – складна організаційно-технічна 
система управління проектами і програмами 
компанії-забудовника, що знаходиться на х 
рівні зрілості з ризик-менеджменту; 

𝐵𝑅𝑀𝑥+1 – складна організаційно-
технічна система управління проектами і про-
грамами компанії-забудовника, що перейшла 
на наступний (х+1) рівень зрілості з ризик-
менеджменту. 

Глобальний критерій розглядається як 
вимір зрілості компанії-забудовника з ризик-
менеджменту і визначається: 

 
𝑀𝑅𝑀𝑥 = ∑ 𝛼𝑖∀𝑖 × 𝑣𝑖, (13) 

 
де αі – вагові коефіцієнти,  (9 – кіль-
кість областей знань управління проектами); 

i∀  – сума обмежень цільової функції зрілості 
РМОG (табл. 3). 

Розроблені інструменти оцінювання 
зрілості ризик-менеджменту компанії-
забудовника є важливими для удосконалення 
системи моніторингу і аналізу проектно-
орієнтованого (ризик-сталого) управління 
будівельними проектами. Застосування роз-
робленого аналітичного інструментарію буде 
корисним у проектній діяльності будівельних 
та девелоперських компаній, а також струк-
тур капітального будівництва в органах міс-

цевого самоврядування, які виконують буді-
вельні проекти та програми. Авторський під-
хід потребує подальшого науково-
практичного розвитку у напрямі роботи з 
конкретними даними. 

Висновки. Розроблено матрицю оцінки 
зрілості “Risk Management” в системі управ-
ління будівельними проектами (компанії-
забудовника), яка представлена характеристи-
ками здійснення ризик-менеджменту. Встано-
влено, що застосування цієї моделі дозволить 
дирекціям компаній-забудовників і топ-
менеджменту організацій, які реалізують бу-
дівельні проекти і програми, проводити само-
оцінку прогресу у розвитку управління ризи-
ками проектів та обирати дії, необхідні для 
переходу на вищий рівень зрілості. 
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MODELING OF “RISK MANAGEMENT” ASSESSMENT  

IN THE CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT SYSTEM 
 

The basic processes, methods and tools of the project risk management in the knowledge system 
“Guide to the Project Management Body of Knowledge” outlined. The theoretical and practical 
approaches to managing risk events affecting the cost, terms, quality of construction projects 
analysed. The correlation matrix of risk management processes to “tools and methods” of their 
implementation compiled. 

It is proposed to highlight the risk components as an important condition for the developer’s 
technological maturity in construction projects, programs, portfolio management. The risk manage-
ment maturity model for the context of construction project risk management is developed. The math-
ematical description for the evaluation of five maturity levels of risk management presented. The re-
strictions of the target function of maturity “Risk Management” for each of the levels defined. 

The developed assessment tool is applicable for the work of top management of construction 
and development companies. It will be useful to self-assess progress in the development of risk-
sustainable management. It is effective in choosing the actions necessary to move to a higher level of 
maturity. It is noted that the author's approach requires further scientific and practical development in 
the direction of operations with specific data. 

Keywords: risk management maturity, construction project management, construction 
developer company. 
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