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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті досліджено напрямки удосконалення аналітичного інструментарію управління бізнес-процесами 

як основи формування бізнес-цілей для підприємств будівельної галузі. Запропоновано методичні підходи до  

систематизації показників оцінювання ефективності діяльності підприємств з урахуванням особливостей 

будівельної галузі, а також підходи до вибору поточних та стратегічних критеріїв оцінки фінансово-

господарської діяльності підприємств, зокрема за доходостворюючими, забезпечуючими та розвиваючими 

видами процесів.  
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Постановка проблеми.

 На сучасному етапі 

розвитку економіки країн світу відбувається 

завершення одного глобального відтво-

рювального циклу і настає інший на якісно новій 

технологічній, інституціональній і фінансовій 

основі, який залучає до своєї орбіти і 

високорозвинуті країни, і країни, що 

розвиваються. Шляхом відновлення пріоритету 

розвитку реального сектору економіки на новій 

технологічній основі відбувається зміна 

глобальної господарської моделі, яка дає шанс 

подолати негативні наслідки світової кризи 

[1, с.3]. Проблема підтримання конкуренто-

спроможності та фінансової стійкості є особливо 

актуальною для підприємств будівельної галузі у 

зв‘язку із впливом світової фінансової кризи на 

українську економіку, зокрема  на таку сферу 

реального сектору економіки, що 

характеризується використанням значних обсягів 

кредитних ресурсів. Аналіз економічного 

потенціалу з позиції конкурентоспроможності 

дозволяє організації приймати управлінські 

рішення щодо ефективного використання всіх 

наявних ресурсів з метою досягнення надійності 

підприємства як ділового партнера, підвищення 

його конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості. Необхідність поглиблення та 

конкретизації методичних підходів 

управлінського аналізу диктується тим, що 

результати такого аналізу можуть бути основою 

для порівняльної характеристики комерційної 

діяльності конкуруючих підприємств, служити 

основою для вибору перспективних варіантів 

розвитку підприємств будь-якої галузі. 

Як відомо, ефективність всієї системи 

економіки держави залежить від стану 

будівельної галузі, оскільки капітальне 
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будівництво створює велику кількість робочих 

місць та споживає продукцію багатьох галузей 

економіки. Негативні тенденції падіння індексів 

будівельної продукції (таблиця 1) поступово 

змінюються на позитивну динаміку показників 

обсягів продукції будівництва, як в цілому, так і 

за окремими видами (будівлі житлового та 

нежитлового призначення, інженерні споруди) та 

для сучасного стану української економіки 

позитивні тенденції у будівельній галузі 

сприятимуть зростанню рівня технологічного 

оновлення діючого виробничого потенціала та 

підвищенню попиту на продукцію підприємств 

малого бізнесу. 

Вищеозначене потребує удосконалення 

методів управлінського аналізу фінансово-

господарської діяльності будівельної організації 

та впровадження  системи аналітичних 

показників діагностування ефективності бізнес-

процесів будівельних підприємств як основи 

прийняття обгрунтованих управлінських рішень. 

        Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Теоретичною базою дослідження є 

вітчизняний та закордонний досвід  науковців з 

вирішення проблем процесного управління, 

аналізу бізнес-процесів: Нортон Д, Каплан Р., 

Харрингтон Х., Харрингтон Дж., Метеленко Н., 

Мних Є, Гевко І. та ін. Значний вклад до 

формування та розвитку аналітичної бази 

управління підприємствами будівельної галузі 

внесено науковцями: Петрищенко Н., 

Сіміоновим Р., Пономарьовою Н., Куліковою Л. 

та ін. Велика кількість наукових публікацій, що 

розкривають теоретичні, методологічні та 

методичні питання ефективного управління 

бізнес-процесами, є основою формування 

галузевих методик аналізу, зокрема потребують 

подальшого дослідження питання формування 

інструментарію управлінського аналізу для 

сучасного функціонування будівельного бізнесу. 
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Таблиця 1 

Індекси будівельної продукції за видами*[2] 

(у% до попереднього року) 
Роки Будівництво, 

всього 

Будівлі У тому числі Інженерні споруди 

Житлові Нежитлові 

2011 120.0 114.9 101.7 122.1 124.4 

2012 92.7 93.9 93.5 94.1 91.7 

2013 89.0 96.6 111.3 90.0 82.8 

2014 79.6 79.6 103.5 66.3 79.7 

2015 87.7 91.9 98.9 85.8 83.7 

2016 117.4 120.7 117.8 123.7 114.0 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

за 2014–2016 роки також без частини зони проведення антитерористичної операції.  

        

Формулювання цілей статті.  Основна мета 

дослідження – пошук  методичних підходів з 

удосконалення управлінського аналізу бізнес-

процесів за видами виробничо-господарської 

діяльності підприємств будівельної галузі. 

Опис основного матеріалу дослідження. 

Аспекти управлінського аналізу залежать від 

різних підходів до управління в будівельній 

галузі. В літературі виділяють три підходи в 

залежності від  охоплення різних об‘єктів 

управління: 1) при галузевому управлінні – 

виконавців будівельних робіт, тобто підрядні 

організації разом із їхньою технічною базою та 

проектуванням; 2) при територіальному 

управлінні – багатогалузевий будівельний 

комплекс, який включає додатково 

промисловість будівельних матеріалів і виробів; 

3) при інвестиційному підході – по ланцюжку: 

від замовників (інвесторів), усіх виконавців 

будівельних і небудівельних робіт і послуг у 

процесі підготовки та будівництва об‘єктів до 

суб‘єктів, які експлуатують будівлі та споруди, 

використовують їхні корисні властивості або 

якість [3]. Оскільки, перші два підходи характер-

ні для централізованої планової економіки, то 

зосередимо увагу на інвестиційному підході як 

прийнятному для організації управління в 

ринкових умовах, що охоплює всіх учасників 

різних форм власності та вказує на кінцеву мету 

їхньої взаємодії – створення ефективних в 

експлуатації будівель і споруд.  

Особливості, що притаманні діяльності буді-

вельного підприємства, впливають на здійснення 

основних завдань підприємства (бізнес-цілі), 

тому вони мають знайти відображення у системі 

показників-індикаторів аналізу бізнес-процесів. 

Зокрема, це наступні особливості:  

1) Розбіжності в часі процесів будівництва 

об‘єктів та звітного періоду. Оскільки більшість 

показників можна розрахувати тільки по 

завершенні звітного періоду, виникає 

необхідність аналізу витрат у розмежуванні – за 

період та по об‘єктах;  

2) Бізнес-процеси охоплюють значну площу з 

використанням великої кількості будівельної 

техніки, що висуває певні вимоги для 

проведення ефективного аналізу їх 

використання;  

3) Необхідність диверсифікації бізнеспроцесів 

не пов‘язані з підготовчими роботами на 

виробництво матеріалів (наприклад, асфальт, 

бетон тощо) та безпосередньо на виконання 

будівельно-монтажних робіт, що висуває вимоги 

до створення відповідної системи показників;  

4) Аналіз витрат на окремих об‘єктах 

будівництва та окремих стадіях виконання робіт 

має враховувати високу мобільність трудових 

ресурсів та техніки;  

5) Технологічний взаємозв‘язок та 

послідовність операцій як процеса будівництва в 

цілому так і окремих бізнес-процесів;  

6) Висока матеріаломісткість виробництва 

висуває необхідність розробки ефективної 

системи аналіза і контроля за використанням 

матеріалів [4]. 

Методичні підходи управлінського аналізу 

спираються на особливості будівельної продукції 

як товара, обумовлені специфічністю 

виробничого процесу будівельної галузі, 

зокрема: тривалий термін виробничого циклу; 

вплив природно-кліматичних умов, що висуває 

необхідність врахування пов‘язаних з цим 

ризиків; сезонний характер виробництва, що 

впливає на нерівномірність використання 

трудових ресурсів, техніки; індивідуальний та 

мелкосерійний характер виробництва.  

До важливих рис будівельної продукції можна 

віднести наявність щільного взаємозв‘язку з 

партнерами (замовниками, інвесторами, 

постачальниками, субпідрядниками тощо), що 

обумовлює враховувати потребу менеджерів у 

інформації та особливостях бізнес-процесів у 

будівництві включенням до системи показників 

відповідних індикаторів. 

Однією з принципових відмінностей 

будівельної продукції як товару в порівнянні з 
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товарами масового або серійного виробництва є 

різні маркетингові аспекти: 1) продукція як товар 

за задумом його вмісту (проект), 2) продукція як 

товар в реальному виконанні (готовий об‘єкт), 

3) продукція як товар у вигляді будівельних 

послуг підрядчика, товар у супроводі.  

Знаходячись у полі впливу ринкової 

економіки усі без винятку підприємства 

працюють під час постійних змін у зовнішньому 

середовищі, тому стійке функціонування у таких 

мінливих умовах потребує від керівництва 

максимального використання потенційних 

можливостей для адаптації або пристосування до 

оточуючих змін. Стійке функціонування 

підприємств можна охарактеризувати через 

такий важливий елемент як зв‘язок «витрати – 

обсяг – прибуток», які несуть вагомий вплив на 

зміну витрат, ціну, обсяг реалізації та величину 

прибутку. Тому такі показники як: формування 

власних засобів, середньо- і довгострокових 

джерел формування запасів і витрат, загальної 

величини основних джерел формування запасів і 

витрат, що визначають межі фінансової стійкості 

підприємства, прямо впливають на стійке 

функціонування підприємств [7, с. 12].  

Розподіл бізнес-процесів будівельної 

організації залежно від їх спеціфікації за такими 

видами, як основні (доходостворюючі), 

забезпечуючі (інфраструктура) та стратегічного 

розвитку виявляється важливим в управлінні 

бізнес-процесами для дослідження сутності та 

характерних рис окремих бізнес-процесів та 

розробки певних вимог до індикаторів оцінки їх 

ефективності. На наш погляд, для вирішення 

завдань даної статті є доцільним використання 

запропонованої в науковій літературі методики, 

що спрямована на визначення абсолютної, 

динамічної та порівняльної ефективності 

управління процесами на підприємстві [8, с.281-

282]. При формуванні системи показників-

індикаторів ефективності управлінського аналізу 

бізнес-процесів вважаємо доцільним зосередити 

увагу на абсолютній (статичній) ефективності, 

яка характеризує процеси поточного стану 

підприємства та управлінські (тактичні) рішення 

за результатами аналізу як комплексу 

варіативних дій для пристосування до 

економічної ситуації та на динамічній 

ефективності, яка є характеристикою 

стратегічного управління та висвітлює основні 

тенденції розвитку (таблиця 2). Аналітичні 

узагальнення на рівні внутрішніх бізнес-процесів 

будівельних підприємств, а також зовнішнього 

бізнес-оточення для своєчасного відображення 

стану та динаміки ефективності управління 

видами діяльності підприємства впливають на 

успішне функціонування суб‘єктів 

господарювання в ринковому середовищі. 

 

Таблиця 2 

Приклад формування системи показників за видами бізнес-процесів підприємств будівельної 

галузі* 
Види бізнес-

процесів 

Характеристика Показники ефективності управління 

Тактичні (поточні) 

рішення 

Стратегічні рішення 

Доходо-

створюючі 

Спрямовані на створення продукції 

будівництва (робіт, послуг), 

призначених на зовнішню 

реалізацію і отримання доходу від 

реалізації 

1. Рівень ефективності 

використання 

будівельної техніки; 

2.Відхилення фактичних 

витрат від кошторисних  

1.Рентабельність продаж; 

2.Рівень впливу 

сезонності виробництва, 

ризику природно-

кліматичних умов 

Забезпечуючі  Спрямовані на створення продукції 

(робіт, послуг), призначеної для 

внутрішньго споживання та 

забезпечення дієвості 

інфраструктури будівельного 

підприємства 

1.Витрати на окремих 

стадіях виконання робіт; 

2. Рівень мобільності 

технічних ресурсів 

1.Рівень диверсифікації 

виробництва; 

2.Зміна частки витрат, 

що спрямовується на 

соціальний розвиток 

працівників 

Розвиваючі  Спрямовані на розробку стратегії 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства   

1.Частка внутрішнього 

ринку; 

2.Рівень 

платоспроможності 

підприємства 

1.Зміни організаційної 

структури; 

2. Достатність джерел 

для формування запасів і 

витрат 

*Розроблено автором 

               

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Дієвість наукового апарату 

управлінського аналізу в підготовці та прийнятті 

управлінських рішень  посилюється 

застосуванням методик абсолютної (статичної) 

ефективності, що характеризує процеси 

поточного стану підприємства та динамічної 

ефективності, яка є характеристикою 
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стратегічного управління. Оскільки дані аспекти 

є важливими для формування системи 

показників-індикаторів ефективності управлінь-

кого аналізу бізнес-процесів будівельного 

підприємства, нами запропоновано включати 

наступні показники за видами бізнес-процесів, 

зокрема, доходостворюючих (рівень 

ефективності використання будівельної техніки, 

ступінь впливу сезонності виробництва та ін.), 

забезпечуючих (рівень мобільності технічних 

ресурсів, рівень диверсифікації виробництва та 

ін.), розвиваючих (частка внутрішнього ринку, 

достатність джерел для формування запасів і 

витрат та ін.) бізнес-процесів для підприємств 

будівельної галузі. 

При подальшому дослідженні необхідно 

зосередитись на розширенні системи показників 

з оцінки ефективності управління конкуренто-

спроможністю будівельного підприємства, яка 

значною мірою залежить від вміння максимально 

вдало застосовувати методику управлінського 

аналізу потенціалу підприємства.  
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