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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В статті розглянуто значення ефективності діяльності будівельних підприємств. Стабільний розвиток 

будівельного комплексу є важливим для економіки країни. Визначено, що результатом діяльності підприємств 

будівельної сфери є створення, оновлення чи реконструкція основних засобів підприємств інших галузей. Проведено 

дослідження основних економічних показників підприємств будівельної галузі за даними Державного комітету 

статистики. Наведено графіки, що ілюструють динаміку показників. Виявлено позитивні та негативні фактори 

впливу.  Визначено основні напрями подальшого розвитку будівельної галузі. Встановлено, що основними векторами 

побудови стратегії подальшого розвитку для будівельних підприємств має стати енергозберігання, використання 

новітніх технологій та матеріалів, ефективне використання ресурсів. 
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Постановка проблеми. Проблема 

ефективності будь-якої сфери господарства 
завжди э актуальною. Дослідження факторів, що 
впливають на ефективність діяльності, завжди 
посідають важливе місце серед актуальних 
питань економічної науки. Зацікавленість в 
підвищенні ефективності виникає на різних 
рівнях управління економікою - від фізичних 
осіб-підприємців до керівників держави. 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин 
в Україні вимагає від вітчизняних підприємств 
активних дій щодо підвищення ефективності 
їх функціонування. Євроінтеграція та 
глобалізація є активними чинниками, що 
мають вплив на ефективність діяльність будь 
якого економічного суб’єкта.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оцінка ефективності виробничої діяльності, 
управлінських рішень, витрат економічних 
ресурсів, а також конкретні технології і засоби 
забезпечення ефективного функціонування 
підприємств становлять особливий інтерес як 
для вчених, так і для економістів-практиків. 
Так, ефективність діяльності будівельних 
підприємств розглядалася в працях Амосова 
О.Ю. [1], Сайковської Ю.Ю., Кавтиш О.П., 
Трохименко М.Ю. та інших науковців. Теоре-
тичні та практичні аспекти підвищення прибут-
ку підприємств розглянуті в працях таких вче-
них як: Підлісна О.А. [2], Бєлєнкова О.М., Бути-
нець Ф.Ф., Квасівський Є.Р. Удосконалення 
виробничо-господарської діяльності будівель-
них підприємств висвітлено в працях Ширяєвої 
Н.Ю. [3], Рудницької О.М., Петльованої О.О. [4]. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
напрямів щодо підвищення ефективності 

діяльності будівельних підприємств за 
допомогою виявлення основних сучасних 
тенденцій в будівельної галузі України. 

Основні результати дослідження. 
Ефективність діяльності будівельних підпри-
ємств є важливою не тільки в рамках функці-
онування галузі, а й для економіки країни 
взагалі. Результатом діяльності підприємств 
будівельної сфери є створення, оновлення чи 
реконструкція основних засобів підприємств 
інших галузей. Для виявлення напрямів підви-
щення ефективності діяльності підприємств 
вказаної сфери необхідно провести аналіз еко-
номічних показників будівельної галузі взага-
лі. На рис. 1 наведено динаміку показників 
діяльності підприємств будівельної галузі. 

Представлений на рис.1. графік демонструє, 
що з 2011 по 2014 рік будівельна галузь 
перебувала у занепаді. Про це свідчить 
низький індекс виконання будівельних робіт 
та скорочення обсягів виконаних будівельних 
робіт. В 2015 році індекс виконання 
будівельних робіт збільшився на 8,1%, а з 2016 
року по 2017 – на 8,9%. Тенденцію збільшення 
виконання обсягів будівельних робіт слід 
оцінювати позитивно. Найбільше зростання за 
останні роки спостерігається в будівництві 
інженерних споруд. Однак, слід відзначити як 
окремі негативні фактори збільшення вартості 
будівництва, по-перше, інфляцію, яка 
збільшує собівартість робіт, по-друге, значну 
енергомісткість будівельної продукції. 
На рис.2 представлена структура виконання 
будівельних робіт за аналізований період
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Рис.1. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції в млн.грн. та індекс 

будівельної продукції, % (складено за даними Державної служби статистики України [5]) 

 

 
Рис.2. Структура виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції в % (складено 

за даними Державної служби статистики України [5]) 

 

Найбільша питома вага в виконаних 

будівельних роботах протягом звітного 

періоду приходиться на інженерні споруди. 

Так, їх питома вага має найменше значення в 

2015 році – 49,74% та в 2016 році – 48,31%. 

Інші роки це значення вище, ніж 50 відсотків. 

Нежитлове будівництво в обсязі виконаних 

будівельних робіт має розбіг від 26,08% в 2015 

році до 31,24% в 2013 році. В 2017 році цей 

показник склав 27,52%. Найменша частка в 

обсязі виконаних будівельних робіт 

приходиться на житлове будівництво 13,19% в 

2011 році та 22,45% в 2017 році. 

Таким чином, можна зробити висновки, що 

поступово за останні три роки будівельна 

галузь виходить із кризового стану. 

Подальше розширення перспектив розвитку 

будівельної галузі нерозривно пов’язане з 

вирішенням наступних питань [6]:  

– ініціативного залучення різних форм 

власності;  

– використання новітніх будівельних 

технологій;  

– підвищення технічного рівня 

підприємств;  

– зростання будівельної галузі та 

підвищення її конкурентоспроможності; 

 – швидкого збільшення сировинної бази 

будівельного комплексу за рахунок використання 

відходів промислового виробництва;  

– більш ефективного районного планування 

відповідних територій і розміщення 

продуктивних сил.  

Ринковими чинниками розвитку будів-

ництва слід визначити енергозберігаючі техно-

логії, що мають сприяти скороченню собі вар-

тості будівельної продукції; використання 

новітніх технологій та матеріалів; раціональне 

використання ресурсів. 

Висновки та пропозиції. В умовах 

жорсткої конкуренції на ринку будівельних 

робіт і послуг тільки оперативне прийняття 
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виробничо-управлінських рішень, гнучкість і 

швидка адаптація до зовнішніх і внутрішніх 

змін дозволяють будівельної організації 

підтримувати ефективність діяльності.  

Основними векторами побудови стратегії 

подальшого розвитку для будівельних 

підприємств має стати енергозберігання, 

використання новітніх технологій та 

матеріалів, ефективне використання ресурсів; 

орієнтація на європейську якість та сучасні 

європейські цінності.  
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Петрищенко Н.А., Серегина Н.В., Унтилов А.А. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассмотрено значение эффективности деятельности строительных предприятий. Стабильное 

развитие строительного комплекса является важным для экономики страны. Определено, что результатом 

деятельности предприятий строительной сферы является создание, обновление или реконструкция основных 

средств предприятий других отраслей. Проведено исследование основных экономических показателей предприятий 

строительной отрасли по данным Государственного комитета статистики. Приведены графики, 

иллюстрирующие динамику показателей. Выявлены положительные и отрицательные факторы влияния. 

Определены основные направления дальнейшего развития строительной отрасли. Установлено, что основными 

векторами построения стратегии дальнейшего развития для строительных предприятий должно стать 

энергосбережения, использования новейших технологий и материалов, эффективное использование ресурсов. 

Ключевые слова: эффективность, строительное предприятие, строительная отрасль, стратегия развития, 

энергосбережение  

 

Petryshchenko N., Serohina N., Untilov A.  

TRENDS OF DEVELOPMENT OF BUILDING ENTERPRISES 

The article considers the importance of the efficiency of construction companies. Stable development of the construction 

complex is important for the country's economy. It is determined that the result of the activity of construction enterprises is the 

creation, renovation or reconstruction of fixed assets of enterprises of other industries. The study of the main economic 

indicators of the construction industry enterprises was carried out according to the State Statistics Committee. The graphs 

illustrating the dynamics of the indicators are given. Positive and negative factors of influence were revealed. The main 

directions of the further development of the construction industry are determined. It was established that the main vectors for 

building a strategy for further development for construction companies should be energy saving, the use of new technologies 

and materials, and the efficient use of resources. 

Keywords: efficiency, construction company, construction industry, development strategy, energy saving 
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