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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
В БУДІВНИЦТВІ
Розглянуто теоретичні та методичні основи антикризового управління у будівництві та визначені основні завдання
антикризового управління будівельним підприємством. Визначено існування тісного зв’язку кризи та ризиків. Виявлені
фактори ризику, які характерні для підприємств будівельної галузі. Доведено, що створення системи ефективного антикризового управління будівельним підприємством базується на оцінці його вихідного (поточного) стану та стабільність
його роботи визначається такими основними факторами, як зростаючий обсяг реалізації продукції, стабільна прибутковість, фінансова стійкість.
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ВСТУП
На сучасному етапі розвиток і ефективність будівельного виробництва в значній мірі залежать
від оперативності структурної та внутрішньогалузевої перебудови, реформування відносин власності, поширення та поглиблення ринкових відносин між всіма суб’єктами господарювання. Однак багаторічний досвід управління підприємствами будівельної галузі свідчить о том, що сфера
будівництва максимально схильна до ризиків, джерелами яких є як зовнішнє середовище, так і
внутрішні параметри будівельного підприємства. Тому проблеми антикризового управління у
будівництві стоять достатньо гостро і потребують формування інструментарію управління ризиками на основі системного і комплексного розгляду проблем ринкового функціонування будівельних підприємств.
Питанням антикризового управління в будівництві присвячено багато робіт провідних вченихекономістів, таких як Л.І. Воротіної, В.Г. Герасимчука, В.Т. Долі, А.В. Крушевського, М.М. Мартиненка, В.О. Міхельса, О.І. Муравйова, В.І. Науменка, В.П. Ніколаєва, М.П. Педана, В.М. Огорельцева, З.І. Соколовської, С.А. Ушацького, А.Д. Шеремета, Е.Й. Шилова та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є розгляд теоретичних та методичних основ антикризового управління у будівництві та визначення основних завдань антикризового управління будівельним підприємством.
РЕЗУЛЬТАТИ
Будівництво та будівельна галузь є однією з провідних та системоутворюючих галузей національної економіки України, в який сьогодні працює велика кількість дрібних та крупних організацій: підрядні та субпідрядні будівельні організації; проектні інститути, інжинірингові фірми.
Безпосередньо впливаючи на створення економічного потенціалу і економічний розвиток країни,
будівельні підприємства, як активні суб’єкти ринку, мають постійно оцінювати ефективність своєї
господарської діяльності на фоні конкурентного середовища, вчасно знаходити і використовувати
сприятливі можливості, виявляти негативні тенденції й попереджувати їх наслідки. До основних
специфічних особливостей галузі можна віднести:
 відсутність серійного виробництва однотипової продукції і, як наслідок різноманітність
об’єктів, що зводяться;
 зведення на одному будівельному майданчику різних типів будівель і споруд, що обумовлює
різний склад матеріальних ресурсів необхідних для виконання робіт;
 змінення кількості асортименту матеріалів, що потребуються, виробів за окремими періодами в залежності від типів споруд;
 нерівномірність обсягів виконання будівельних робіт за періодами року під впливом кліматичних умов, внаслідок чого споживання матеріалів протягом року істотно різняться і т. ін.
Дослідження діяльності підприємств будівельної галузі довели, що на більшості будівельних
підприємств значно уповільнилося оновлення основних фондів. Виробничий термін тільки чверті
основних фондів не перевищує 10 років. Таку саму частину становлять і повністю зношені основні фонди.
У сучасній науковій літературі досі ще не усталилася полеміка щодо характерних рис і сутності економічної кризи. Чітким лише склалося уявлення про те, що вони властиві капіталістичному способу виробництва і мають виражений циклічний характер [1]. Входження України в ринкові умови господарювання на початку 90-х років минулого сторіччя переконливо довело, що
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чекати настання чергової, циклічної кризи не було необхідності, оскільки вона майже одразу наздогнала нашу економіку з причини впливу багатьох чинників, у тому числі непідготовленості та
невміння передбачати і попереджати руйнуючий вплив криз на макро- і мікроекономіку. Існує
тісний зв’язок кризи та ризиків, який в тій чи іншій мірі впливає на методику розробки будь-якого
управлінського рішення. Якщо виключити з нього очікування кризи, то зникне гострота сприйняття ризику, стануть несподіваними і від того ще більш гострими не тільки кризові ситуації, а й
цілком звичайні поточні проблеми господарювання підприємств.
Всі кризові явища в економіці можна класифікувати наступним чином:
1. За широтою охоплення: окремі (або поодинокі); локальні (або групові, що охоплюють лише
частину або групу явищ, процесів, суб’єктів господарювання) і системні (вражаючі хворобою
весь економічний організм у цілому, будь то підприємство, корпорація, галузь, економіка країни в
цілому);
2. За рівнями економіки: мікро; мезо; макро і світової;
3. За силою впливу: хворобливі; руйнівні і катастрофічні;
4. За часом впливу: короткострокові, середньострокові і довгострокові;
5. За джерелами походження: внутрішні; зовнішні; змішані, з внутрішніх і зовнішніх джерел;
стихійні (розвинулися самі по собі); штучні (свідомо створені тими чи іншими силами) і змішані
зі стихійних і штучних;
6. По можливості подолання: переборні за допомогою внутрішніх сил; переборні з зовнішньою допомогою або під зовнішнім впливом і непереборні [2].
Антикризове управління включає сукупність знань і результати аналізу практичного досвіду,
які спрямовані на оптимізацію механізмів регуляції систем, виявлення прихованих ресурсів, потенціалу розвитку на складному етапі розвитку. Специфіка антикризового управління пов’язана з
необхідністю прийняття складних управлінських рішень в умовах обмежених фінансових коштів,
великого ступеня невизначеності і ризику. Менеджер, який вирішає подібні завдання, стикається
з необхідністю діяти своєчасно і швидко, до того ж зростає рівень його відповідальності.
Питання про можливість виникнення кризи в діяльності окремих підприємств, тобто на рівні
мікроекономіки є риторичним, оскільки підприємства, будучи частиною макроекономіки, підпорядковані її законам і сполучені з закономірностями її розвитку. Отже, очевидно, що кризи не
тільки можливі, вони відображають власні ритми розвитку кожного окремого підприємства, які
не завжди збігаються з ритмами загального розвитку або розвитку інших господарських суб’єктів.
Приходимо до висновку про те, що підприємства мають свій потенціал розвитку, свої умови господарювання і, разом з тим, підкоряються закономірностям циклічного розвитку всієї соціально
— економічної системи на макрорівні, знаходяться в стані певного ставлення до загальних циклів
економіки, маючи при цьому власні внутрішні цикли розвитку [3].
Всі фактори, що зумовлюють виникнення кризових ситуацій поділяються на дві великі групи:
зовнішні і внутрішні фактори (рис. 1). Перша група чинників, яка може негативно вплинути на
можливості діяльності будівельного підприємства, пов’язана з усіма аспектами існуючого соціально-економічного ладу, а також і певною мірою з міжнародною ситуацією. Ці аспекти включають економічну, соціально-демографічну, політичну, ринкову, правову та міжнародну області життєдіяльності України.
Фактори виникнення криз у підприємства можуть бути різними. На будівельному підприємстві
факторами кризи можуть розглядатися зниження якості продукції, незадовільний маркетинг, порушення технологічної дисципліни, старіння технічних засобів, велика кредиторська заборгованість
та ін. Причиною можуть бути фінансово — економічні прорахунки, загальне положення економіки, низька кваліфікація персоналу, недоліки системи мотивування і т. д. Симптоми кризи на
підприємстві — поява перших ознак негативних тенденцій, стійкість цих тенденцій, ділові конфлікти, наростання фінансових проблем та ін.
Дуже важливо своєчасно визначити симптоми кризового розвитку, щоб мати можливість реалізувати адекватні міри — від самих м’яких, щадних і адаптивних — до найжорсткіших методів
хірургічного втручання.
Швидкість і методи подолання кризи багато в чому залежать від того, які причини її виникнення і як швидко вона буде виявлена. Вихід з кризи можливий тільки при усуненні причин її появи.
Для цього необхідно провести ретельний і всебічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища економічного суб’єкта, виділити ті компоненти, які дійсно мають пріоритетне значення,
зібрати інформацію по кожному компоненту, а також оцінити реальний стан підприємства [4].
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Основними
ФАКТОРИ ВПЛИВУ
завданнями антикризового управління на будівельному підЗОВНІШНІ
ВНУТРІШНІ
приємстві є:
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діагностика приІнфляція
Стратегія підприємства
чин виникнення кризових сиНауково-технічна поліРівень безробіття
туацій;
тика підприємства
 аналіз зовнішнього сереКупівельна спроможність
довища і потенНауково-технічний понаселення
ціалу конкуренттенціал підприємства
них переваг
підприємства
Економічна політика дердля вибору страОрганізаційножави
тегії розвитку;
управлінський потенціал
 бізнес-плапідприємства
Соціально-демографічна
нування підвиситуація
щення конкуОрганізаційна та корпоративна культура
рентних переваг
та фінансового
Політична стабільність
оздоровлення
Інноваційний клімат
підприємства;
 розробка
Іноземні інвестиції
заходів фінанМотивація праці
сового оздоровлення;
Рівень розвитку
Рівень маркетингових
 реалізація
науки и техніки
досліджень
програм антикризового упРис. 1. Фактори впливу на виникнення кризових ситуацій на будівельних
равління та конпідприємствах України (Розроблено автором)
троль за їх проведенням.
Як вже вказувалося раніше, існує тісний зв’язок кризи та ризиків. Фактори ризику, які характерні для підприємств будівельної галузі слід розглядати у такий площині:
 специфіка ринку підрядних робіт;
 специфіка будівельної продукції;
 специфіка будівельного виробництва;
 специфіка бізнес-процесів;
 специфіка конкуренції будівельної продукції.
Особливу увагу для подолання кризових явищ та ефективного антикризового управління слід
приділяти менеджменту. Причинами кризового положення економічного суб’єкта можуть стати
недосконалість в реалізації функцій і завдань фінансового менеджменту, недостатній досвід комерційної роботи, слабка орієнтація керівництва у правових питаннях і ін. Якщо будівельне
підприємство працює стабільно, без великих зривів навіть у нестабільній обстановці, у великій
мірі це є наслідком раціональної організаційної структури, грамотного керівництва та управління
ресурсами підприємства [5]. Міри щодо управління ризиками теж слід розглядати у розрізі функцій
управління (табл. 1).
У розумінні кризи велике значення мають не тільки його причини, але й різноманітні наслідки:
можливе оновлення або руйнування соціально-економічної системи, оздоровлення або виникнення нової кризи. Наслідки кризи можуть вести до різких змін чи м’якого тривалого і послідовного
виходу на новий етап розвитку економічного суб’єкта. Різні наслідки кризи визначаються не тільки
його характером , а й політикою та технологією антикризового управління.
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Таблиця 1. Напрями ризик-менеджменту за функціями управління *

Функції
управління
1. Організація

2. Мотивація

3. Планування

4. Контроль

Джерела проблем

Напрями ризик-менеджменту

1. Нестійкі формальні зв'язки.
2. Інформаційні зв'язки підсистем
не визначились.
3. Ділова репутація відсутня.
4. Сегмент ринку не визначено.
5. Керованість персоналу низька.
6.
Структура
надзвичайно
централізована.
1. Організаційна культура не сформована.
2. Неадекватна винагорода за
працю.
1. Відсутня система планування.
2. Низьке інформаційне забезпечення.
3. Не визначені організаційні
одиниці, які планують.

1. Бізнес-планування.
2. Організаційне регламентування.
3. Налагодження довгострокових
зв’язків з постачальниками та субконтракторами.

1. Розробка мотиваційного механізму.
2. Відкритість прийняття управлінських рішень.
1. Бізнес-планування.
2. Створення планово-економічних
служб.
3. Формування систем інформаційного забезпечення плану.
4. Розробка систем внутрішньо фірмових стандартів.
1. Контроль є безсистемним і не- 1. Впровадження систем моніторисистематичним.
нгу строків, кошторисів і якості.
2. Немає системи критеріїв конт- 2. Створення організаційної систеролю.
ми контролю.
3. Немає методик ідентифікації
самої фази життєвого циклу.

* [6]

Політика антикризового управління на будівельному підприємстві повинна бути частиною загальної виробничо-господарчої та фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і «включення» механізмів фінансового оздоровлення підприємства, які забезпечують його вихід з кризового стану.
До основних етапів формування та проведення політики антикризового управління будівельним підприємством відносяться:
 моніторинг фінансового стану підприємства з метою виявлення ознак кризового стану;
 визначення масштабів кризового стану підприємства;
 дослідження основних факторів, що обумовлюють кризовий розвиток підприємства;
 формування системи цілей виведення підприємства з кризового стану;
 вибір і використання дієвих внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства, що
відповідають масштабам його кризового фінансового стану;
 забезпечення контролю за результатами розроблених заходів щодо виведення підприємства з
фінансової кризи [7].
Технологія антикризового управління — це комплекс послідовно здійснюваних заходів попередження, профілактики, подолання кризи, зниження рівня її негативних наслідків. Вона допускає як
велику дослідницько-аналітичну роботу, так і соціально організовану діяльність. Не можна технологію антикризового управління зводити тільки для пошуку варіантів поведінки. Це технологія активної управлінської діяльності в повному комплексі всіх її функцій, ролей й повноважень [8].
Глибокі зміни в умовах господарювання, загострення конкуренції, глобалізація економіки спонукають провідні підприємства будівельної галузі переглядати свою стратегію, яка в свою чергу,
кардинально змінює організаційно-управлінські підходи, структуру і стан підприємств. У кризо-
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вих умовах у будівельного підприємства велика ймовірність опинитися банкрутом, у зв’язку з
чим персоналу потрібне вміння в ризик-ситуаціях, з одного боку, уникати невиправданих втрат, з
іншого — діяти сміливо і ініціативно. Менеджер повинен вміти ризикувати, тобто виважено, не
перебільшуючи небезпеки, домагатися намічених цілей, природно, при дотриманні меж правомірності ризику.
Практичне значення антикризового управління на підприємствах будівельної галузі полягає в
наступному:
 оцінка пріоритетності проблем, що виникають у діяльності будівельних підприємств;
 засіб виживання у важкий період;
 зниження ризику банкрутства і ліквідації суб’єкта господарювання;
 координація діяльності підприємства в цілому;
 раціональне використання всіх наявних ресурсів;
 подолання невизначеності ринкового середовища.
ВИСНОВКИ
Створення системи ефективного антикризового управління будівельним підприємством базується на оцінці його вихідного (поточного) стану, що включає: аналіз фінансового стану підприємства; оцінку вартості підприємства. В даний час антикризове управління будівельним підприємством, тобто стабільність його роботи визначається такими основними факторами, як зростаючий обсяг реалізації продукції, стабільна прибутковість, фінансова стійкість. У більшості випадків
погіршується становище підприємств пов’язано з неефективною системою управління ними, неекономічним і нетехнологічним виробництвом, слабким урахуванням ринкових умов господарювання в усіх аспектах (кон’юнктура, ціноутворення, ризики).
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