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АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
ВІТЧИЗНЯНОГО БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ ПОСЛУГ 

Мета. Дослідження поточного стану підрядних підприємств на базі показників конкурентоспроможності 
є актуальною задачею з врахуванням динамічних змін на будівельних ринках в розрізі регіонів України. Ме-
тодика. Дана постановка завдання займає провідну роль вже тому. що підрядні підприємства є базовими 
організаційними структурами з постачання завершених будівельних об’єктів та надання будівельних послуг. 
В центрі аналізу будівельних ринків послуг лежить розрахунок індексу конкурентоспроможності, який базу-
ється на показниках об’ємів виконаних будівельно-монтажних робіт вітчизняних підрядних підприємств. 
Результати. В роботі проведено аналіз сучасного стану вітчизняних будівельних ринків на базі теоретико-
статистичних даних. Визначена позитивна динаміка розвитку будівельного сектору, виконано статистичний 
аналіз даних показників будівельно-монтажних робіт минулих років в розрізі регіонів України. Визначено, 
що кон’юнктура будівельних ринків має середні, здебільшого малі, показники конкурентоспроможності, 
спостерігається нерівномірний розвиток та формування вітчизняного будівельного сектору. Наукова нови-
зна. Сформовано поняття «нестійкості» кон’юнктури будівельного ринку послуг, досліджено основні фак-
тори, що зумовлюють визначену нестабільність у сфері будівельних ринків, їх вплив на рівень ефективності 
господарювання підрядних підприємств. Практична значимість. Теоретико-методологічним інструментом 
аналізу є показники рівня конкурентоспроможності, що є провідними в рамках дослідження нестійких буді-
вельних ринків. 

Ключові слова: будівельний сектор; нестійкий ринок; кон’юнктура; підрядне підприємство; конкуренто-
спроможність 

Вступ 
Ефективне функціонування будівельних ри-

нків не можливе без розв’язання системних 
проблем, які впливають на всіх учасників буді-
вельного процесу – зокрема підрядні підприєм-
ства. У результаті впливу динамічних трансфо-
рмацій відбуваються істотні зміни, які, в першу 
чергу, стосуються неоднозначних показників 
обсягів будівельно-монтажних робіт в розрізі 
регіонів України, зменшення рівня ефективнос-
ті господарювання будівельних суб’єктів підп-
риємництва. 

Об’єктом дослідження є динамічні економі-
чні процеси, які протікають на вітчизняних бу-
дівельних ринках, зовнішні та внутрішні фак-

тори впливу, що призводять економічних тран-
сформацій. Предметом дослідження є рівень 
ефективності господарювання підрядних підп-
риємств з врахуванням сучасної кон’юнктури 
будівельних ринків. Мета роботи полягає в 
аналізі наукових, теоретичних і статистичних 
даних щодо поточного стану вітчизняних буді-
вельних ринків в розрізі регіонів України, ви-
значення чинників та наслідків впливу динамі-
чних трансформацій на рівень конкурентосп-
роможності підрядних підприємств. 

Мета 
Теоретичним підґрунтям даної роботи стали 

дослідження О. Тугая, Ю. Пинди, А. Радкевича, 
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Д. Рижакова, В. Торкатюка, Р. Пинди, 
В. Олюхи, В. Андрухова, І. Арутюнян, С. Боло-
тина та ін. У зазначених наукових працях відо-
бражено вагомий науково-теоретичний внесок, 
проте залишається відкритим питання щодо 
розкриття поточного стану будівельних ринків 
на базі показників конкурентоспроможності, 
визначення можливих чинників та наслідків 
динамічних трансформацій на будівельні 
суб’єкти підприємництва, зокрема підрядні ор-
ганізації. 

Методика 

Ключову роль в економічному розвитку 
України відіграє будівельний сектор, оскільки 
за його участі реалізовуються первинні фізіоло-
гічні потреби суспільства у житлі та захисті. 
Між іншим, в рамках будівельного сектору на-
ціональної економіки виконується реалізація 
основних фондів (житлові та нежитлові будівлі, 
споруди, інженерні лінійні мережі), не залежно 
від реальної бази фінансування (приватна, бю-
джетна); формуються ринки капіталу, товарів і 
послуг, трудових ресурсів; розвивається інфра-
структура; утворюється база для розвитку і 
концентрації продуктивних сил; активізується 
різнорівнева господарська діяльність. 

Специфіка різноманітності ознак будівель-
ного сектору України сконцентрована у склад-
ності протікання фінансово-господарських опе-
рацій, пов’язаною з великою кількістю контра-
гентів; багатоетапності державного технічно-
організаційного і фінансового контролю; скла-
дності політики ціноутворення у сфері капіта-
льного будівництва; значності показників три-
валості будівництва об’єктів, зростанні капіта-
ловкладень за рахунок тривалості інвестицій-
ного циклу; аритмічності робіт в рамках 
організаційно-технологічного та стратегічного 
планування суб’єктів підприємництва [1]. Тоб-
то, будівельний сектор є невід’ємною складо-
вою у формуванні економіки країни. 

 Належне функціонування цієї складової ви-
значає стабільність ринкових відносин усіх 
учасників будівництва, утворює сприятливі 
умови сталого економічного розвитку складо-
вих ринків будівельного сектору. 

Слід відмітити, що регіональні будівельні 
ринки України є динамічними інстанціями і 
зазнають постійних змін. Розвиток ринкових 

процесів спостерігається з набуттям сприятли-
вих чинників підвищення попиту на будівель-
но-монтажні роботи (послуги), що в свою чергу 
призводить до зростання доходів населення; 
стрімкої активізації мереж оптової та роздріб-
ної торгівлі будівельних матеріалів, конструк-
цій, виробів. 

Не зважаючи на теоретичне очікування, в 
дійсності повноцінній реалізації потенціалу 
попиту перешкоджає низка перепон, до голов-
них з яких можна віднести незбалансованість 
попиту за видами будівельної діяльності, кри-
тично високу частку незавершених об’єктів бу-
дівництва в регіонах країни, недостатність діє-
вих державних програм стимулювання будів-
ництва житла і комерційних об’єктів [2-4]. 

Сучасні тенденції зростання значних макро-
економічних дисбалансів на підґрунті безпре-
цедентного поєднання фінансово-економічної 
та політичної криз вимагають активізації буді-
вельних ринків України. Безпосередньо, зрос-
тає роль регіонального розвитку на засадах ра-
ціонального використання матеріально-
технічних, кадрових, фінансових, інформацій-
них ресурсів у сфері капітального будівництва 
[1]. Так, в результаті впливу кризових процесів 
2008-2015 рр. відбулися істотні зміни, які, в 
першу чергу, спричинили скорочення обсягів 
будівництва житлових та промислових об’єктів 
по всій території України, зменшення кількості 
державних та іноземних інвестицій в галузь [5]. 

Позитивна динаміка розвитку будівельного 
ринку України спостерігається у посткризовий 
період 2016-2017 рр. 

За даними [6-9], у січні-червні 2017 р. підп-
риємства України виконали будівельні роботи 
на суму 36 млрд. грн. Індекс будівельної про-
дукції в січні-червні 2017 р. порівняно із січ-
нем-червнем 2016 р. становив 124,6 %, у т.ч. 
індекс будівництва будівель – 121,2 %, інжене-
рних споруд – 128,7 %. 

Результати 
Основні види будівництва за обсягами робіт 

у 2017 р. (табл. 1) розподілились у наступному 
відношенні: нове будівництво, реконструкція та 
технічне переоснащення становили 79,5 % від 
загального обсягу виконаних будівельних ро-
біт, капітальний і поточний ремонти – 11,1 % та 
9,4 % відповідно. 
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Порівняльний аналіз даних [6, 10] показав 
загальну динаміку розвитку будівельного ринку 
України на фоні посткризового відновлення 
вітчизняної економіки (рис. 1). 

Таблиця 1  
 

Обсяги виконаних будівельних робіт в Україні у 
січні-червні 2017 р. 
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Україна,  
в т. ч.: 36046,9 10175,9 9180,5 16690,5 

м. Київ 
(найбільший 
показник) 

6966,5 3244,8 1929,5 1792,2 

Запорізька 
область 790,4 56,9 253,9 479,6 

Луганська 
область 
(найменший 
показник) 

182,7 16,8 51,7 114,2 

 
Рис. 1. Динаміка розвитку будівельного ринку Укра-

їни за обсягами виконаних робіт за призначенням 
об’єктів будівництва протягом 2010-2017 рр. 

Як зазначає [11-13], збільшили обсяги буді-
вельних робіт у 2017 році порівняно з відповід-
ним періодом 2016 року підприємства 21 регіо-
ну, з яких провідне місце займають Кіровоград-
ська (у 2 рази), Житомирська (у 1,98 рази), За-
порізька (на 56,4 %), Полтавська (на 51,4 %), 
Київська (на 33,2 %) та Харківська (на 32 %) 

області. Зменшились обсяги робіт підприємства 
4 регіонів, зокрема, Миколаївської (на 20,3 %), 
Луганської (на 17,4 %), Чернівецької (на 
10,8 %) та Хмельницької (на 6,5 %) області. 

Проведення статистичного аналізу постфак-
тум залишає не розкритим питання щодо чин-
ників, які обумовили зазначене відновлення та 
динамічне зростання обсягів будівельно-
монтажних робіт у розрізі регіонів України. 
Виключаючи стохастичні фактори, які імпліци-
тно впливають на розвиток вітчизняного буді-
вельного ринку, основоположним чинником, на 
нашу думку, стало попереднє схвалення зако-
нопроекту про внесення змін до Конституції 
України щодо децентралізації влади у 2015 р 
[14]. Однак, перехідний статус реформи акти-
вував реалізацію його основних положень лише 
наприкінці 2016 – початку 2017 року; саме тоді 
було започатковано перерозподілення держав-
них коштів, запроваджено новий порядок фі-
нансування об’єктів будівництва незалежно від 
їх виду (нове будівництво, реконструкція, капі-
тальний ремонт) та інфраструктури (лінійні ін-
женерні об’єкти) на усіх державних рівнях: від 
місцевого до регіонального. 

В протиставлення відображеної позитивної 
тенденції розвитку будівельного ринку, зокре-
ма житлово-комунальної сфери, та потенціаль-
ного розкриття її чинників, у дослідженнях [4] 
визначаються конкретні негативні аспекти які-
сного характеру щодо вітчизняного розвитку 
будівництва до яких відносяться: 1) непропор-
ційність зростання вартісного обсягу реалізова-
них будівельних робіт та послуг фізичному, 
темпи зростання якого менші; 2) недостатня 
насиченість будівельного ринку житлом та не-
житловими приміщеннями; 3) істотне зростан-
ня конкурентних переваг іноземних, а також 
великих вітчизняних будівельних підприємств, 
що призводить до монополізації галузі, витіс-
нення малих і середніх підприємств, та, як на-
слідок, – зниження мобільності та інноваційно-
сті вітчизняних підприємств галузі; 4) висока 
витратомісткість та складність будівництва но-
вих будівельних об’єктів внаслідок недостатньо 
ефективного і прозорого регуляторного середо-
вища, зокрема отримання суб’єктами господа-
рювання дозволів на будівництво, викуп чи 
отримання в користування земельних ділянок 
або приміщень; 5) наявність тіньового сектора 
у будівництві та послугах з ремонту, обумовле-
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ного наявністю великої кількості приватних 
будівельно-ремонтних бригад та майстрів, що в 
свою чергу призводить до скорочення податко-
вих надходжень від будівельних підприємств та 
організацій, істотно знижує соціальну ефектив-
ність будівництва та соціальну безпеку найма-
них працівників; 6) слабкі можливості вітчиз-
няних підприємств будівництва відносно вико-
нання масштабних замовлень у тому числі за 
кордоном. На основі вищевикладеного припус-
каємо, що при позитивній динаміці розвитку 
будівельного сектора та росту обсягів будіве-
льно-монтажних робіт, ринок у галузі залиша-
ється нестійким, враховуючи його структурно-
функціональні прогалини, і зазнає постійних 
динамічних трансформацій. 

Розкриваючи цю думку більш детально слід 
відмітити, що «нестійкий ринок», як загальне 
економічне поняття, характеризується відсут-
ність певної тенденції через брак реальних 
пропозицій купівлі-продажу або відсутністю 
можливості встановити реальний рівень         
цін [15]. Адаптація поняття «нестійкості» до 
визначених умов будівельного ринку викону-
ється шляхом асиміляції у його ключові скла-
дові: будівельні послуги, ціноутворення в рам-
ках виробництва та збуту будівельних матеріа-
лів, конструкцій, виробів. Підтвердження цієї 
думки наявне у дослідженнях [16], де зазнача-
ється поступове поліпшення кількісних         
макроекономічних показників інвестиційно-
будівельної діяльності, зокрема, збільшення 
обсягів капітальних вкладень, підрядних робіт, 
чисельності працівників, зайнятих у будівницт-
ві. Однак якісні показники залишаються стали-
ми, організаційно-технологічно витоками за-
глибленими у часи пострадянського простору. 
Низька динаміка зростання рівню рентабельно-
сті будівельно-монтажних послуг, якісних по-
казники продуктивності робітників на будіве-
льних підприємствах, фондовіддачі основних 
виробничих фондів використання виробничих 
потужностей. Практично не зменшується пито-
ма вага будівельних заходів, що мають кризо-
вий і нестійкий фінансовий стан, зберігається 
зайва робоча сила. 

У дослідженнях [5, 16] висуваються пропо-
зиції, потребуючих державного регулювання та 
бюджетування, щодо зменшення негативних 
факторів впливу на якісні показники «стійкос-
ті» будівельних ринків, зокрема: модернізація 

та розвиток інфраструктури будівництва; роз-
ширення ринків збуту будівельної продукції на 
вітчизняних та іноземних ринках України; пок-
ращення умов виробництва, зберігання та тран-
спортування будівельних матеріалів, конструк-
цій, виробів; створення та впровадження інвес-
тиційних програм підтримки будівництва (ма-
лих і середніх суб’єктів господарювання), 
інноваційних організаційно-технологічних і 
виробничих методик. Небезпринциповою є не-
обхідність створення партнерської взаємодії 
держави та будівельного бізнесу на засадах до-
вгострокової взаємодії сторін. 

Одним із засобів урегулювання динамічно-
трансформаційних процесів є спрощення дозві-
льних процедур (наприклад, дозвіл на прове-
дення будівельно-монтажних робіт), встанов-
лене на держаному рівні ліцензування. Тобто, 
необхідним є гармонічне застосування таких 
публічно-правових заходів, яке дозволить усу-
нути зайве регулювання та надмірні адмініст-
ративні бар’єри, які призводять до зниження 
будівельно-підприємницької ініціативи, зава-
жають отримувати легальний прибуток підряд-
ним організаціям. 

В розрізі динамічних трансформацій будіве-
льного ринку послуг з врахуванням економіч-
них коливань, на думку [4] показниками ефек-
тивності будівельно-монтажних робіт є вироб-
ничі потужності будівництва; обсягами вико-
наних робіт; чисельність введених в 
експлуатацію об’єктів (завершене будівницт-
во); кількість підприємств, зокрема підрядних 
організацій, які забезпечені основними вироб-
ничими засобами та кваліфікованим персона-
лом. Зазначені фактори укладаються в рамках 
одного фундаментального показника, що впли-
ває на розвиток та формування будівельних 
ринків, – конкурентоспроможність. 

Для кількісної оцінки рівня конкурентосп-
роможності Xsum будівельного ринку у дослі-
дженнях [1] була запропонована методика, яка 
включає розрахунок чотирьох ключових показ-
ників: доступність житлової нерухомості насе-
ленню; обсяг виконаних будівельних робіт на 
одну особу; обсяг прийняття в експлуатацію 
житла на 1000 осіб; обсяг інвестицій населення 
у будівництво житла на одну особу. За контро-
льну групу показників приймаються в основ-
ному найвищі значення за кожним із ключових 
факторів (табл. 2). 
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Таблиця 2  

Послідовність розрахунку індекску конкурентоспроможності регіональних будівельних ринків 

Показник 
Формула 

розрахунку 
Примітка 

Індекс доступності  
житла X1 

iН
НX
′

=1 ; 

i

i
i Р

СН =  

де H´ – базова доступність житлової нерухомості (min Hi); 
Hi – доступність житлової нерухомості у і-му регіоні; 
Ci – ціни на житлову нерухомість в і-му регіоні; 
Pi – доходи населення в  і-му регіоні 

Індекс обсягу заверше-
ного будівництва X2 S

SX i

′
=2

 

де Si – обсяг виконаних будівельних робіт на 1 особу в і-му 
регіоні; 
S´ – базовий обсяг виконаних будівельних робіт на 1 особу 
(max Si) 

Індекс обсягу прийняття 
в експлуатація житла X3 E

E
X i

′
=3

 
де Ei – обсяг прийняття в експлуатацію житла на 1000 осіб в 
і-му регіоні; 
E´ – базовий обсяг прийняття в експлуатацію житла на 1000 
осіб (max Ei) 

Індекс обсягу інвестицій 
населення у будівництво 
житла X4 I

IX i

′
=4

 
де Ii – обсяг інвестицій населення у будівництво житла на 1 
особу в і-му регіоні; 
I´ – базовий обсяг інвестицій населення у будівництво жит-
ла на 1 особу (max Ii) 

Індекс конкурентоспро-
можності будівельного 
ринку Xsum 

i
regsum XX =  де Хreg – сума індексів X1…X4 в і-му регіоні 

 
З врахуванням дефініцій будівельного ринку 

послуг фундаментальним показником є індекс 
обсягу виконаних будівельних робіт X2. Таким 
чином, на базі факторного аналізу даних [6] 
було визначено показники обсягу виконаних 
будівельних робіт (табл. 3) та проведено стати-
стичний аналіз конкурентоспроможності буді-
вельних ринків в розрізі регіонів (рис. 2). 

Результати аналізу визначили, що найвищий 
рівень  конкурентоспроможності  має  Харків-
ська (1,0), Дніпропетровська (0,86) та Одеська 
область (0,84). Низький індекс обсягів викона-
них будівельних робіт спостерігається в Черні-
гівський (0,07), Закарпатській (0,07) і Лугансь-
кій області (0,06). 

Як зазначає [1], дана методика не є каноніч-
ною та, в певному сенсі, універсальною, оскі-
льки не дає вичерпної інформації щодо розвит-
ку будівництва конкретного регіону. Зокрема, 
закладений принцип може бути використаний 
для базового розрахунку та розуміння масшта-

бності динамічних трансформацій у певному 
регіоні, їх роль та вплив на показники ефектив-
ності будівництва. Беззаперечно, розрахунок 
може бути доповнений й іншими показниками 
для стратегічного, більш чіткого, розуміння 
процесів розвитку регіональних будівельних 
ринків. 

На формування сучасного стану будівельно-
го ринку впливають певні фактори господарю-
вання суб’єктів підприємництва, зокрема під-
рядних організацій, основною продукцією яких 
є послуги з виконання будівельно-монтажних 
робіт. В той же час, в умовах нестійкого ринку 
із врахуванням поточної динаміки його розвит-
ку функціонування підрядних організацій охо-
плює широкий спектр галузевих проблем: від 
організаційно-технічних до економічних. Такий 
рекурсивний характер взаємовпливу впливу 
має певне обґрунтування. 

По-перше, недостатнє інвестиційне забезпе-
чення будівельної галузі зумовлює старіння 
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основних фондів, які в основному беруть свій 
початок ще с пострадянських часів. У цілому, 
ступінь їх зносу у будівництві складає майже 
60 %, що негативно впливає на і так низьку 
конкурентоспроможність підприємств [5]. На 
думку [16-18], запорукою інноваційного розви-
тку капітального будівництва має бути госпо-
дарське забезпечення оновлення основних фо-
ндів підрядних організацій інноваційною буді-

вельною технікою, обладнанням, передовими 
технологіями виконання будівельних робіт, які 
можуть бути як наслідком запозичення чи ада-
птування зарубіжного досвіду, так і розробкою 
вітчизняних науковців. В результаті відбудеть-
ся зниження собівартості будівельно-
монтажних робіт, що виведе підрядні підпри-
ємства на новий рівень господарювання.

Таблиця  3  

Індекси конкурентоспроможності будівельного ринку послуг в розрізі регіонів України у липні 2017 р. 
 

Область 
Обсяг виконаних будівельних робіт 

млн. грн. Х2 

Вінницька 1150,6 0,30 

Волинська 502,2 0,13 

Дніпропетровська 3237,5 0,86 

Донецька 1090,4 0,29 

Житомирська 521,5 0,14 

Закарпатська 280,2 0,07 

Запорізька 938,7 0,25 

Івано-Франківська 633,9 0,17 

Київська 1998,3 0,53 

Кіровоградська 415,1 0,11 

Луганська 225,1 0,06 

Львівська 1967,6 0,52 

Миколаївська 762,4 0,20 

Одеська 3170,4 0,84 

Полтавська 2476,4 0,66 

Рівненська 498,8 0,13 

Сумська 418,7 0,11 

Тернопільська 573,7 0,15 

Харківська 3776,3 1,00 

Херсонська 324,5 0,09 

Хмельницька 590,2 0,16 

Черкаська 410,4 0,11 

Чернівецька 380,7 0,10 

Чернігівська 280,9 0,07 

База розрахунку 3776,3 
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Рис. 2. Рейтингова структура конкурентоспромож-
ності за обсягами виконаних будівельних робіт в 
розрізі регіонів України станом на липень 2017 р. 

По-друге, стратегічна реалізація об’єктів 
будівництва підрядними підприємствами      
напряму залежить від поточного попиту та ви-
мог замовника на конкретні види будівництва, 
при тому не залежні від способу фінансування. 
Тому необхідно брати до уваги умови господа-
рювання підрядних організацій в рамках конк-
ретної програми розвитку капітального будів-
ництва, які згідно [16] поділяються: 

1) за терміном реалізації: короткострокові 
(термін їх реалізації до 2-х років); середньост-
рокові (2-5 років); довгострокові (вище 5 років); 

2) за способом фінансування: за кошти дер-
жавного бюджету (тендерні об’єкти); за кошти 
місцевого бюджету; змішані, які використову-
ють кошти перших двох; змішані, з залученням 
державних коштів бюджетів різних рівнів та 
коштів приватних партнерів у рамках державно-
приватного партнерства (на об’єктах капіталь-
ного ремонту ОСББ); 

3) за формами капітального будівництва: 
спрямовані на завершення недобудованих, за-
консервованих об’єктів; спрямовані на прове-
дення нового будівництва; спрямовані на про-
ведення реконструкції; спрямовані на прове-
дення переоснащення діючих підприємств; 
спрямовані на розширення існуючого об’єкта. 

По-третє, спостерігається підвищення якіс-
них вимог до функціонування підрядних підп-
риємств як з боку замовника, так і з боку дер-
жави [19, 20]. До таких умов слід віднести су-
воре дотримання договірних зобов’язань, за-
безпечення беззбиткової роботи і високої 
рентабельності підрядних фірм як основи їх-
нього існування. Основною вимогою стає ско-
рочення в 2-3 рази тривалості будівництва ви-
робничих об’єктів і в 1,5 рази – об’єктів неви-
робничого призначення при одночасному під-
вищенні якості будівельних послуг, зокрема, 
переході до страхування якості. 

Зважаючи на те, що підрядні підприємства є 
базовою організаційною структурою з поста-
чання завершених об’єктів будівництва, надан-
ня послуг тощо, стає головним посилення адап-
тованості підрядних організацій до таких умов 
сучасного ринку як важливого фактору їх кон-
курентоспроможності, стійка ділова репутація 
та вагомі гарантії підрядника, розвинене стра-
хування підприємницьких ризиків, можливість 
надання підрядними організаціями широкого 
комплексу професійних послуг – все це може 
стати вагомим фактори для підвищення рівня 
конкурентоспроможності підрядних підприємств. 

На думку [19, 20], зменшення економічних 
факторів впливу на об’єкти господарювання 
будівельних ринків може стати призначення 
єдиного головного розпорядника коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті на будівни-
цтво. Це створить чіткий розподіл функцій, за-
вдань та відповідальності між органами вико-
навчої влади, призведе до уникнення розпоро-
шення фінансових ресурсів, дозволить 
сконцентрувати фінансові, матеріальні та тру-
дові ресурси підрядних організацій під час на-
дання будівельних послуг. Задоволення загаль-
нодержавного попиту на будівельні послуги 
приведе до якісної сторони розвитку ефектив-
ності всіх видів капітального будівництва за 
рахунок скорочення в 3-4 рази інвестиційного 
циклу, широкого використання досягнень як 
вітчизняного, так і зарубіжного науково-

 
 

© А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков, 2018 
 

43 



ISSN 2413-6212 (Online), ISSN 2227-1252 (Print) 
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика, 2018, № 14 
 

МОСТИ ТА ТУНЕЛІ: ТЕОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРАКТИКА 

технічного прогресу. У свою чергу, формуван-
ня регіональних будівельних ринків та надання 
будівельних послуг буде здійснюватися за ра-
хунок створення будівельних підприємств на 
засадах ринкової конкуренції, значна частина 
яких може бути залучена до централізованої 
системи управління будівельним комплексом 
через договірні та субпідрядні відносини. 

Наукова новизна та практична значимість 

Отже, специфічна структура будівельного 
ринку та його роль у формуванні економіки 
України створює складні умови господарюван-
ня для суб’єктів підприємництва на будівель-
ному ринку послуг, зокрема підрядних органі-
зацій, звужуючі напрямки їх діяльності в рамки 
жорстких норм регуляторної державної політи-
ки та вимог замовника. В той же час, показники 
ефективності господарювання підрядних підп-
риємств формують як власний рівень конкуре-
нтоспроможності, так і загально регіональний. 
Така ситуація призводить до структурно-
функціональних проблем як на рівні підрядних 
організацій, так і в розрізі регіональних будіве-
льних ринків, вирішення якої на сьогодні зали-
шається одним з актуальніших питань у будів-
ництві. 

Висновки 

Масштабні економічні перетворення в суку-
пності з посиленням державно-регуляторної 
політики до будівельно-монтажних робіт під-
рядних підприємств є первинною рушійною 
силою сучасних динамічних трансформацій, в 
наслідок яких сучасні вітчизняні будівельні ри-
нки можуть бути визначені як нестійкі. Оскіль-
ки підрядні підприємства визначаються як ба-
зова організаційна одиниця з постачання буді-
вельно-монтажних послуг на вітчизняних рин-
ках, в свою чергу, таке позиціонування створює 
складні умови господарювання для підрядних 
організацій, що знаходить пряме відображення 
на рівні їх ефективності організаційно-
технологічних та управлінських сферах діяль-
ності. 

Визначена позитивна динаміка розвитку бу-
дівельного сектору та статистичний аналіз да-
них виконаних будівельно-монтажних робіт 
минулих років показують лише загальні тенде-
нції будівельних ринків. Однак, сама 

кон’юнктура будівельних ринків має середні, 
здебільшого низькі, показники конкурентосп-
роможності, спостерігається нерівномірний ро-
звиток та формування вітчизняного будівельно-
го сектору в розрізі регіонів. 

Вирішення масштабних економічних і пра-
вових проблем можливо лише за рахунок дер-
жавної політики, тоді як підвищення ефектив-
ності господарювання підрядних підприємств 
можливо в рамках адаптивної стратегії до зов-
нішніх факторів на базі оптимізації внутрішніх 
управлінських, організаційних і технологічних 
процесів окремого підприємства. За рахунок 
цього, можливе збільшення показників конку-
рентоспроможності одиничних підрядних підп-
риємств, і як наслідок – будівельного ринку 
загалом. 

Подальші дослідження слід направити на 
аналіз і дослідження можливостей підвищення 
ефективності господарювання підрядних фірм в 
сучасних умовах будівельних ринків, пошук та 
розробку теоретико-методологічних принципів 
з оптимізації внутрішніх управлінських, органі-
заційних і технологічних процесів підрядних 
підприємств. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДРЯДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ 

Цель. Исследование текущего состояния подрядных предприятий на базе показателей конкурентоспо-
собности является актуальной задачей с учетом динамических изменений на строительных рынках в разрезе 
регионов Украины. Методика. Данная постановка задачи занимает ведущую роль уже потому, что подряд-
ные предприятия являются базовыми организационными структурами по поставке готовых строительных 
объектов и предоставления строительных услуг. В центре анализа строительных рынков услуг лежит расчет 
индекса конкурентоспособности, основанный на показателях объемов выполненных строительно-
монтажных работ отечественных подрядных предприятий. Результаты. В работе проведен анализ совре-
менного состояния отечественных строительных рынков на базе теоретико-статистических данных. Выде-
лена положительная динамика развития строительного сектора, выполнен статистический анализ данных 
показателей строительно-монтажных работ прошлых лет в разрезе регионов Украины. Определено, что 
конъюнктура строительных рынков имеет средние, в основном малые, показатели конкурентоспособности, 
наблюдается неравномерное развитие и формирование отечественного строительного сектора. Научная 
новизна. Сформировано понятие «неустойчивости» конъюнктуры строительного рынка услуг, исследованы 
основные факторы, обуславливающие выявленную нестабильность в сфере строительных рынков, их влия-
ние на уровень эффективности хозяйствования подрядных предприятий. Практическая значимость. Тео-
ретико-методологическим инструментом анализа являются показатели уровня конкурентоспособности, ко-
торые определяются как ведущие в рамках исследования неустойчивых строительных рынков. 

Ключевые слова: строительный сектор; неустойчивый рынок; конъюнктура; подрядное предприятие; 
конкурентоспособность 
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ANALYSIS OF FORMATION CONCEPT FOR COMPETITIVENESS 
LEVEL OF UKRAINIAN CONTRACTED COMPANIES IN CONDITIONS 
OF DYNAMIC TRANSFORMATION ON DOMESTIC CONSTRUCTION 
SERVICES MARKET 

Purpose. The reserch of current state of contracted companies on basis of competitiveness indicators is an actu-
al, taking into account dynamic changes in the construction markets in context of Ukrainian regions. Methodology. 
This formulation of task takes the leading role already because the contracted companies are basic organizational 
structures for making of completed projects and provision of construction services. In the analysis center of con-
struction services markets there is calculation of the competitiveness index, based on indicators of volume of con-
struction works by domestic contractors. Findings. There is an analysis of current state of domestic construction 
markets based on theoretical and statistical data. The positive dynamics of construction sector development has been 
highlighted, statistical analysis of these indicators, based on construction works volumes of the past years in context 
of the regions of Ukraine was implemented. It has been determined that conjuncture of construction markets has 
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medium, mostly small, competitiveness indicators; there is an uneven development and formation of domestic con-
struction sector. Originality. The concept of «instability» of construction market conjuncture has been formed, The 
main factors causing identified instability on construction markets, their impact on level of economic management 
of contracted companies were researched. Practical value. Theoretical and methodological analysis tools are indica-
tors of competitiveness level, which are defined as leading in research of instability in construction markets. 

Keywords: construction sector; instability of market; market conjuncture; contracted company; competitiveness 
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