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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИЦИКЛІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВНИЦТВА
Анотація. Уточнено економічну сутність понять "економічний цикл", "індикатори зміни фаз
економічного циклу", "антициклічне управління", "механізм управління фінансовою стійкістю
будівництва в умовах економічної циклічності". На основі аналізу літературних джерел встанов
лено, що економічний цикл  це періодичне коливання ділової активності, який має піки та спади,
а антициклічне управління  процес планування, організації, приведення в дію та контролю дія
льності будівельного підприємства з метою пом'якшення негативної дії циклічності під час
спаду, та виявлення потенційних можливостей під час підйому економіки. Даний підхід є теоре
тичною основою для побудови механізму управління фінансовою стійкістю будівництва в умо
вах економічної циклічності як сукупності засобів і методів, які використовуються в процесі
антициклічного управління та спрямовані на створення умов підвищення фінансової стійкості
в умовах коливань ділової активності.
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Постановка проблеми. Сьогодні для будівни1
цтва надзвичайно актуальною є потреба пошуку шл1
яхів зменшення негативного впливу економічних
циклів на фінансову стійкість, розробки ефективних
методів прогнозування зміни фаз економічного
циклу, упереджувальних заходів зі зменшення нега1
тивного впливу коливань ділової активності, а також
використання можливих резервів розвитку у разі по1
зитивного впливу циклічності.
З огляду на нестійку економічну ситуацію в бу1
дівельній галузі, сьогодні існує потреба в розробці
механізму управління фінансовою стійкістю будів1
ництва в умовах економічної циклічності, під яким
будемо розуміти сукупність засобів і методів, які ви1
користовуються в процесі антициклічного управлін1
ня та спрямовані на створення умов підвищення фі1
нансової стійкості в умовах коливань ділової активно1
сті. У рамках механізму потрібен інструментарій,
призначений для моніторингу циклічних коливань
на макро1, мезо1 та мікро рівнях, прогнозування
розвитку будівництва з урахуванням циклічності,
розробки заходів антициклічного управління, при1
значених для згладжування негативних чинників
циклічності і посилення позитивних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перед1
умовою розробки механізму управління фінансовою
стійкістю будівництва в умовах економічної цик1
лічності є теоретико1методичні засади, практичні
рекомендації з дослідження економічних циклів на
основі праць М.М. Авсентьєва, А.І. Амоша, А. Бернс,
В.С. Дараян, Ю.П. Івахненко, Н.Д Кондратьєва,
С. Кузнєц, Г.М. Куманіна, Л.А. Мендельсон, С.М.
Меншикова, В. Митчелл А.М. Румянцева, Ю.В. Яко1
вець та інших. Питаннями прогнозування еконо1
мічних циклів, їх впливу на розвиток будівельної
галузі займаються зарубіжні і вітчизняні вчені, серед
яких можна назвати І.В. Антохонову, О.Ю. Бєлєнк1
ову, А.М. Єріну, О.Ю.Коваленко, С.А. Кошечкіна,
А.Л. Скрипника та ін.
Оптимальне поєднання широко відомих та но1
вітніх методів оцінювання фінансової стійкості бу1
дівництва дозволяє здійснювати вибір фінансової

стратегії з урахуванням майбутніх тенденцій розвит1
ку економіки країни. Проте наразі відсутні дієві
науково1практичні розробки, які б дозволяли здійс1
нювати прогнозування розвитку будівництва та забез1
печення його фінансової стійкості на тлі циклічних
змін економічного середовища. Крім того, і досі чітко
не сформовано систему індикаторів, які можуть
сигналізувати про зміну фази економічного циклу із
подальшим загостренням загроз фінансовій безпеці.
Оскільки низка проблем, пов'язаних з оцінкою
та управлінням фінансовою стійкістю будівництва в
умовах циклічного розвитку економіки, не знайшли
належного відображення у науковій літературі, по1
треба у їх вирішенні обумовила важливість створення
механізму управління фінансовою стійкістю будівни1
цтва в умовах економічної циклічності, чим підтверд1
жується актуальність даної роботи.
Метою статті є розробка теоретико1методичних
засад і практичних рекомендацій щодо формування
економічного механізму управління фінансовою
стійкістю будівництва, який включає теоретичні,
науково1методичні і практичні методи, способи,
важелі управління в умовах дії економічних циклів.
Для досягнення поставленої мети поставлено та
вирішено наступні завдання:
– уточнено економічну сутність понять "еконо1
мічний цикл", "індикатори зміни фаз економічного
циклу", "механізм антициклічного управління", "меха1
нізм управління фінансовою стійкістю будівництва в
умовах економічної циклічності";
– досліджено існуючий інструментарій прогно1
зування економічної циклічності, визначено доціль1
ність його використання для будівництва;
– виявлено циклічність розвитку будівельної
галузі України, комплексно оцінено дію економічних
циклів на його фінансову стійкість;
– проаналізовано сучасний стан, тенденції розвит1
ку будівництва, визначено основні проблеми, потреби
та особливості їх антициклічного управління;
– удосконалено методичні засади створення
механізму управління фінансовою стійкістю будівни1
цтва в умовах економічної циклічності через визначен1
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ня, систематизацію та обґрунтування можливих під1
ходів, етапів оцінки, її критеріїв та індикаторів, що
враховують специфіку будівельної діяльності;
– розкрити сутність, структуру, функції та ос1
новні властивості сучасного механізму антициклічно1
го управління діяльністю будівництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Еко1
номічний цикл — це періодичне коливання ділової
активності, який має піки та спади. Більшість
досліджень відомих наукових шкіл і окремих вчених
зосереджено на виявленні закономірностей розвитку
економічного циклу, аналізу його окремих фаз
(найчастіше 1 спаду або депресії), пошуку причин їх
виникнення, складу і глибини тощо. Хоча підходи до
дослідження циклічності економічних систем, запро1
поновані представниками різних шкіл і напрямків,
досить складно об'єднати в єдину теорію, усі вони
зазначають важливість виявлення індикаторів, які
можуть сигналізувати про майбутню зміну ділової
активності, тобто індикаторів зміни фаз економічно1
го циклу.
Сучасні науковці приділяють значну увагу
теоріям економічного циклу як на рівні держави, так і
галузі, але питанням антициклічного управління бу1
дівництвом з урахуванням специфіки діяльності ли1
шається поза належною увагою, принаймні в Україні.
Дослідження базується на наступній гіпотезі:
коливання ділової активності в країні, галузі або
окремих секторах економіки мають вплив на фінан1
сову стійкість будівництва.
Запропоновано методичний підхід до побудови
механізму управління фінансовою стійкістю будівн1
ицтва (МУФС) в умовах економічної циклічності, у
відповідності з яким при формуванні механізму ви1
діляють вхідні потоки (передумови, ресурси), ви1
хідні потоки (бажаний результат) та безпосередньо
механізм як систему елементів, що перетворює вхідні
потоки у вихідні.
Таким чином, вхідними потоками щодо МУФС
є чинники макро1 мезо1 і мікросередовища, вихідни1
ми — результати антициклічного управління (прибу1
ток, обсяг реалізації продукції, рентабельність тощо),
а в якості інтегрального результуючого показника
виступатиме забезпечення цільового рівня фінансо1
вої стійкості.
Дія методів і важелів МУСФ повинна спрямову1
ватись на максимізацію кінцевих фінансових резуль1
татів при мінімумі витрат, а обґрунтування окремих
структурних ланок, їх взаємозв'язку, інструментарію
задіяння та активізації має враховувати макро1, мезо1
тенденції розвитку економіки. МУСФ розглядається
в якості засобу реалізації стратегії стабілізації фінан1
сового стану, яка містить у собі розробку поведінки
регулюючих органів (державних, місцевих, саморегу1
лівних організацій тощо) у сфері формування, розпо1
ділу та використання фінансових ресурсів, припус1
кає не тільки врахування, рефлективне відстеження
впливу факторів зовнішнього середовища й моніто1
рингу тенденцій, але й формування програми дій. У
межах стратегії стабілізації фінансового стану бу1
дівництва нами запропонована поетапна реалізація
відповідних заходів, а саме: розширення ринку, під1
вищення якості будівництва, моніторинг потреб у
доступному житлі для населення, забезпечення про1
тидії спаду обсягів робіт та руйнуванню ресурсного
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потенціалу, досягнення позитивних фінансових резу1
льтатів функціонування, формування єдиного право1
вого поля діяльності підприємств будівництва, ура1
хування міжнародних норм до будівництва та вироб1
ництва будівельних матеріалів, фінансування
інновацій та запровадження ресурсозберігаючих та
енергозберігаючих технологій, підтримка "зеленого
будівництва", впровадження необхідних заходів
захисту і підтримки діяльності українських будівель1
них підприємств на зовнішніх ринках при введенні
на міжнародному рівні окремих держав нових, більш
жорстких економічних, технічних та інших вимог
щодо будівельної діяльності та виробництва будівель1
них матеріалів, посилення антимонопольного регу1
лювання, узгодження інтересів і об'єднання зусиль
держави і бізнесу в розвитку корпоративної соціаль1
ної відповідальності, стимулювання використання
різних джерел формування фінансових ресурсів бу1
дівництва, стимулювання інвестиційної активності,
досягнення будівельними корпораціями такого рівня
фінансової стійкості, що зумовлює поступове еконо1
мічне зростання і розширене відтворення на власній
фінансовій основі, об'єднанню інтелектуального,
фінансового і виробничого капіталу поява умов для
поглибленого дослідження конкурентів і підвищення
конкурентоспроможності, оптимізація управління
ризиками фінансової стійкості, формування відпо1
відного ділового середовища
Функціонування самого механізму пропонуєть1
ся забезпечувати сукупністю певних процедур. Перв1
инним імпульсом є зміна значень індикаторів, які
характеризують фазу економічного циклу. На основі
цих змін здійснюється оцінка передумов формуван1
ня антициклічної стратегії. Тобто першою процеду1
рою є визначення значень індикаторів зміни фази
економічного циклу.
Другою процедурою в межах зазначеного меха1
нізму є визначення поточного значення цільового
оціночного показника, за якими буде здійснюватись
оцінка результативності антициклічних заходів — фі1
нансової стійкості. Мета та сукупність заходів з анти1
циклічного управління визначається фінансовим
станом будівельного підприємства у поточний момент
часу: кризовим, передкризовим або стабільним.
Третя процедура — формування цільового орієн1
тиру забезпечення фінансової стійкості будівництва.
В залежності від попереднього фінансового це може
бути або вихід з кризи, або запобігання кризі, або
підвищення фінансової стійкості. Четверта — сукуп1
ність заходів з планування, організації, контролю
діяльності.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Проведені дослідження забезпечили одержання
наступних результатів та висновків:
1. Аналіз наукового доробку щодо забезпечення
фінансової стійкості будівництва свідчить, що наразі
в науковій літературі недостатньо обґрунтовано меха1
нізми планування, контролю та оцінювання діяльнос1
ті будівництва в умовах коливань ділової активності.
Виявлено, що одним з факторів, який впливає на
фінансову стійкість галузі, є періодичні коливання
ділової активності (економічні цикли).
2. Встановлено, що одним з головних завдань з
прогнозування зміни фаз економічних циклів є вияв1
лення індикаторів, які можуть сигналізувати про
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майбутню зміну ділової активності, тобто індикато1
рів зміни фаз економічного циклу. Визначено основ1
ні контури та базові принципи побудови механізму
управління фінансовою стійкістю будівництва в умо1
вах економічної циклічності, що, в свою чергу, ви1
значило методичний базис та хід подальших дос1
ліджень. Здійснено огляд та порівняння методів
оцінки економічних циклів або їх окремих фаз, вияв1
лено, що не існує єдиного методу, використання
якого буде найбільш доцільним для використання
підприємствами будівельної галузі.
3. Прогнозування можливих коливань ділової
активності запропоновано здійснювати з використан1
ням методу розрахунку трендових індикаторів —
середніх ковзних, застосування якого зменшує тру1
домісткість та складність процесу прогнозування.

4. Доведено практичну доцільність розроблено1
го механізму управління фінансовою стійкістю бу1
дівництва в умовах економічної циклічності шляхом
впровадження отриманих результатів у практику бу1
дівництвам Києва, створено інформаційну базу та
відповідний програмний продукт.
5. Отримані результати дозволяють сформу1
лювати напрямки подальшої дослідницької роботи.
До них відноситься розробка окремих складових
механізму управління фінансовою стійкістю будів1
ництва, наприклад системи управління фінансовими
потоками за окремими будівельними проектами, з
урахуванням індикаторів змін фази економічного
циклу, інтегрованої схеми управління ризиками
втрати фінансової стійкості тощо, а також розробку
відповідного програмного забезпечення.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация. Уточнение экономическую сущность понятий "экономический цикл", "индикато
ры изменения фаз экономического цикла", "антициклическое управление", "механизм управления
финансовой устойчивостью строительства в условиях экономической цикличности". На основе
анализа литературных источников установлено, что экономический цикл — это периодическое
колебание деловой активности, который имеет пики и спады, а антициклическое управления —
процесс планирования, организации, приведение в действие и контроля деятельности строи
тельного предприятия с целью смягчения негативного воздействия цикличности во время
спада, и выявление потенциальных возможностей во время подъема экономики. Данный подход
является теоретической основой для построения механизма управления финансовой устойчи
востью строительства в условиях экономической цикличности как совокупности средств и
методов, которые используются в процессе антициклического управления и направлены на
создание условий для повышения финансовой устойчивости в условиях колебаний деловой актив
ности.
Ключевые слова: строительство, экономический цикл, индикаторы, деловая активность, фи
нансовая устойчивость
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PREREQUISITES FOR CREATING A MECHANISM FOR COUNTER>CYCLICAL
REGULATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION
Abstract. The economic essence of the concepts "economic cycle", "indicators of changes in the phases
of the economic cycle", "anticyclical management", "the mechanism of management of financial sta
bility of construction in the conditions of economic cyclicality" is specified. On the basis of the analysis
of literary sources it was established that the economic cycle is a periodic fluctuation of business activi
ty that has peaks and recessions, and anticyclical management is the process of planning, organizati
on, commissioning and control of the activity of a construction enterprise in order to mitigate the nega
tive effect of cyclicity during a downturn, and identifying potential opportunities in the recovery of the
economy. This approach is the theoretical basis for building a mechanism for managing financial sus
tainability of construction under conditions of economic cyclicality as a set of tools and methods used
in the process of anticyclical management and aimed at creating conditions for increasing financial
stability in conditions of business activity fluctuations.
Key words: construction, economic cycle, indicators, business activity, financial stability.
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