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ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК ПУР Й РИЗИКІВ УПРАВЛІНСКИХ РІШЕНЬ ПРИ 

КЕРУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ 

Інвестиційно-будівельні проекти (ІБП), формують умови проживання 

сучасної людини.  Успіх ІБП – не просто прибуток інвестора. Успіх або 

невдача ІБП надзвичайно сильно впливають на соціальні та економічні 

аспекти життя громади. Тому забезпечення успішної реалізацію ІБП є 

надзвичайно важливим. 

Сучасна статистика успішності ІБП доволі невтішна: 10%  проектів 

успішно завершені без перевищення інвестицій, 62% – завершені з 

перевищенням, 18%  – не досягли поставленої мети, 10% – закриті [1].  

У 2012 році Pricewaterhouseсoopers в своєму дослідженні «Insights and 

trends: Current Portfolio, Programm, and Project Management Practices, 2012» 

сформувала основні фактори що впливають на невдачу проектів [2]. 

Найцікавішими у розрізі наших досліджень для нас є такі фактори як: 1) 

неточна оцінка; 2) некоректне визначення мети; 3) зміна змісту в процесі; 4) 

неефективні комунікації; 5) неадекватне ризик-планування. Всі ці фактори 

формують невизначеність в процесі управління ІБП, а згідно з PMBoK, 

причинами виникнення ризиків в проектах є саме невизначеність [3]. Але 

виділенні нами 1-4 фактори впливають не тільки на ризики, вони також 



негативно відображаються на процесі прийняття управлінських рішень і їх 

бажаній якості. 

Метою управління ризиками проекту є зменшення негативного впливу 

на проект й підвищення позитивно бажаного. Метою кожного менеджеру 

проекту є забезпечення успішної його реалізації. Так, у своїй статті 

«Інтерпретація і використання принципу невизначеності в управлінні 

проектами» Ю.Н.Тесля чітко формулює, що ми ніколи не зможемо отримати 

повну інформацію по проекту [4], що завжди буде створювати деяку 

невизначеність при прийнятті управлінського рішення. Тому прийняття 

управлінських рішень (УР) завжди пов’язано з ризиком.  

Кожне реалізоване УР буде мати наслідки. Тобто, перед тим як 

остаточно впровадити рішення у життя, потрібно ідентифікувати ризики, 

якісно й кількісно їх оцінити, й вже зважаючи на отриманий результат 

починати процес його впровадження. 

Прийняття будь-якого УР відбувається на підставі наявної інформації. 

Ця ж сама інформація  використовується й для аналізу та оцінки ризиків. 

Якщо з самого початку вихідна інформація по альтернативі була неякісною, 

то прийняте управлінське рішення й оцінка ризиків не також може бути 

якісною. 

Якість інформації – це сукупність усіх її властивостей, що відображає 

ступінь практичної придатності інформації для досягнення поставленої мети 

[5,6]. Відомо, що кожне управлінське рішення має певний «потенціал 

успішності» ще до початку процесу його впровадження, який залежить від 

якості інформації. В свою чергу ризики також залежать від якості інформації. 

У зв’язку з чим вельми актуально зрозуміти, як само потенціал успішності 

рішення (ПУР) пов’язаний з ризиками від рішення при його впровадженні у 

життя. 

ПУР – відображає ймовірність досягнення бажаного результату в 

межах встановлених обмежень, що зможе задовольнити очікування 



зацікавлених сторін, на підставі наявної інформації з урахуванням чинника її 

якості на момент його прийняття. 

Тобто, чим якісніша інформація використовується в процесі прийняття 

рішення, тим більший ПУР. Чим якісніша інформація, тим менше 

невизначеність, тобто зменшується й імовірна кількість пов’язаних з цим 

ризиків. Отже, чим більший потенціал успішності рішення, тим менша 

кількість імовірних ризиків.  

Використання критерію ПУР при обранні УР не тільки дає змогу 

обрати рішення з більшим потенціалом успішності, а ще й таке, що буде мати 

мінімальну кількість не визначених ризиків в порівнянні з іншими очікувано 

бажаними альтернативними варіантами. 
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