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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
За умов нестабільного економічного розвитку ринкового середовища
виникає потреба оцінити по-новому результативність економічних об’єктів
будівельної галузі. Необхідність цього завдання спричинена потребами для
ефективного виконання будівельних робіт. При цьому можна виділити основну
проблему, яка виникає, - забезпечення комплектності, що передбачає повноцінне
врахування внутрішніх а також зовнішніх факторів, що впливають на діяльність
організації та її спроможність бути конкурентоспроможної на ринку.
Дослідженням питань розвитку будівельної галузі займався цілий ряд
вчених, а саме: З. Гуцайлюк, В. Завгородній, Є. Мних, М. Чумаченко,

П.

Микитюк, В. Рудницький, А. Гойко, Л. Стрембіцька та ін.
На даному етапі розвитку України існує ситуація, за якої процес
відновлення основних засобів не забезпечується. За останні роки показник їх
відтворення досяг критичного рівня (45-50%) і

не

компенсується

новими

інвестиціями. Причинами стале зростання цін на будівельну техніку, недостатнє
фінансування активної частини основних засобів. Значна частка парку будівельної
техніки (19-22%) постійно знаходиться у ремонті або його очікуванні[1]. З
переходом до ринкової економіки простежується тенденція щодо поліпшення
структури будівельних матеріалів і конструкцій, розширюється застосування
ефективних видів металопрокату, пластмас та інших видів матеріалів.
У зв’язку з внутрішніми ризиками розвитку України очікується спад
будівельної галузі у поточному році на 12%, але у 2015р. можна очікувати значний
приріст показників з огляду на необхідність відбудовувати зруйновані будівлі на
Донбасі.

За підсумками трьох кварталів 2014 року Індекс будівельної продукції в
Україні склав 82,8%.Для порівняння, за аналогічний період минулого року його
значення дорівнювало 86,1% [3]. Єдиним сектором, де в звітному періоді
відбулося зростання обсягів продукції (на 4,8%) стало будівництво житлових
будівель [2]. Однак, оскільки в секторі нежитлових будівель спостерігався спад
на 30,8%, в цілому по будівлям вказаний Індекс опустився на 17,6%. А з
інженерних споруд його падіння склало 16,7% [3].
Можна виділити заходи, які являються пріоритетними в ринкових умовах
господарювання для підвищення ефективності функціонування будівельного
комплексу:
- удосконалення стандартизації та нормування будівельної продукції. В
Україні існує більше ніж тисяча будівельних нормативних документів, майже
половина з яких приймалася за часів Радянського Союзу і відповідно потребують
суттєвого доопрацювання;
- з аналізу досвіду розвинутих країн можна побачити, що стратегічно
важливим є використання енергозберігаючих технологій та матеріалів;
- впровадження безвідходного та маловідходного виробництва;
Стійкий розвиток економіки країни можливий за умов ефективного
розвитку будівництва. На сьогодні будівельний комплекс України потребує
дієвого управління та координації.
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