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ОЦІНКА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT  
OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

Анотація. У статті визначено, що форму-
вання розвитку вітчизняних підприємств є 
важливим напрямом функціонування держа-
ви. За останні роки встановлено уповільнення 
процесів розвитку суб’єктів господарюван-
ня, зниження їх основних показників вироб-
ничо-господарського потенціалу. Методичні 
підходи до визначення розвитку будівельних 
підприємств формуються на основі напрямів 
та особливостей його оцінювання, застосуван-
ня відповідних методів і моделей. Метою до-
слідження є визначення напрямів оцінки роз-
витку будівельних підприємств. Сформовано 
практичні аспекти оцінювання корпоративної 
соціальної відповідальності будівельних під-
приємств. Запропоновано здійснювати оціню-
вання розвитку будівельних підприємств на 
основі інтегрального підходу із застосуванням 
показника співвідношення грошових коштів, 
які отримані в результаті виробничо-господар-
ського процесу, та грошових коштів, що вкла-
дені у цей процес, скориговані на відповідний 
коефіцієнт, який визначає особливості функці-
онування підприємств будівельної сфери.

Ключові слова: будівельні підприємства, 
розвиток, модель, фактори розвитку, оцінка.

Постановка проблеми. Формування 
розвитку вітчизняних підприємств є важ-
ливим напрямом функціонування держави. 
За останні роки спостерігається уповіль-
нення процесів розвитку суб’єктів господа-
рювання, зниження їх основних показників, 
виробничо-господарського потенціалу. Така 
ситуація спостерігається на підприємствах 
будівельної сфери, які впливають на функ-
ціонування державних інституцій. У цьому 
контексті важливим завданням є зміни виз- 
начених траєкторій та забезпечення роз-
витку будівельних підприємств на основі 
розроблення та реалізації обґрунтованих 
управлінських рішень шляхом формування 
кількісної основи. Отже, тема дослідження 
щодо оцінювання розвитку будівельних під-
приємств є актуальною, а її розроблення має 
своєчасний характер.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Методичні підходи до визначення роз-
витку будівельних підприємств формуються 
на основі напрямів та особливостей його 
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оцінювання, застосування відповідних мето-
дів і моделей.

Оцінка розвитку будівельних підпри-
ємств визначається теоретичним базисом, 
що характеризується різноаспектністю під-
ходів. Зокрема, І. Ліфшиц, В. Оберемчук, 
В. Пономаренко, М. Портер, В. Самуляк про-
понують оцінювати розвиток через призму 
показників конкурентоспроможності [1–6].

На противагу від попередніх учених, оці-
нювання розвитку здійснюється на основі 
визначених потенційних можливостей підпри-
ємства та представлена у розробках [7–10].

Н. Семенченко оцінює розвиток підпри-
ємств на основі системи таких показників: 
кошти на придбання зовнішніх знань, кіль-
кість придбаного нового обладнання; розмір 
фінансування інформаційних та телекомуні-
каційних технологій як показників, що харак-
теризують інноваційну сприйнятливість; від- 
соток працівників, що підвищили свою 
кваліфікацію; кількість коштів, що витрача-
ються на підвищення кваліфікації праців-
ників; загальна сума витрат на інноваційну 
діяльність; ступінь інноваційності, кількість 
нових технологічних процесів; обсяг реа-
лізованої інноваційної продукції; кількість 
досліджень та розробок у галузі [11].

З огляду на теоретико-методичні поло-
ження виокремлено особливості розвитку 
будівельної сфери, які характеризуються 
неоднозначними тенденціями в економіці 
України загалом та у будівництві зокрема. 
Під час зростання основних показників 
діяльності, зміцнення виробничо-госпо-
дарського потенціалу спостерігаються упо-
вільнення результативності діяльності, зни-
ження трудового потенціалу. Це потребує 
застосування сучасних інструментів, що 
забезпечують позитивні тенденції та розви-
ток будівельних підприємств.

На основі значень показників фінансо-
вого стану досліджених будівельних під-
приємств визначено, що лише на одному 
підприємстві (АТ «Трест Житлобуд-1») спо-
стерігається зміцнення фінансового стану за 
рахунок збільшення коефіцієнтів рентабель-
ності реалізації продукції (робіт, послуг), 
рентабельності витрат, фінансової автономії, 
оборотності активів, загальної ліквідності.  

На ТДВ «Житлобуд-2» за досліджений пе- 
ріод спостерігається зростання результатив-
ності діяльності за зниження ефективності 
діяльності, фінансової автономії та ліквідності. 
Така тенденція спостерігається на ПАТ «Сум-
буд». На ТОВ «БК «ІНТЕРГАЛ-БУД» відбува-
ється зростання результативності діяльності 
та загальної ліквідності за зниження фінансо-
вої автономії та оборотності активів. На інших 
будівельних підприємствах спостерігається 
зниження рівня фінансового стану.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на теоретичні 
підходи до визначення розвитку суб’єктів 
господарювання залишаються не виріше-
ними питання його оцінювання, зокрема осо-
бливості функціонування будівельних під-
приємств.

Мета статті. Головною метою роботи є 
визначення напрямів оцінювання розвитку 
будівельних підприємств. Завданнями дослі-
дження є:

– характеристика напрямів оцінки роз-
витку будівельних підприємств;

– розроблення моделі оцінки розвитку 
будівельних підприємств;

– визначення практичних аспектів роз-
витку будівельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Напря-
мами оцінювання розвитку будівельних під-
приємств визначено такі:

– формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення щодо формування та викори-
стання грошових коштів будівельних підпри-
ємств, визначення особливостей їх діяльності;

– застосування узагальнюючої моделі 
щодо визначення інтегрального показника 
розвитку будівельних підприємств;

– оцінювання коефіцієнта, що враховує 
особливості функціонування будівельних 
підприємств із застосуванням методу екс-
пертних оцінок;

– визначення інтегрального показника 
розвитку будівельних підприємств;

– інтерпретація отриманих результатів.
Створення інформаційно-аналітичного за- 

безпечення щодо формування та викори-
стання грошових коштів будівельних під-
приємств здійснюється на основі форм 
фінансової звітності, зокрема звіту про рух 
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грошових коштів на початок і кінець звіт-
ного періоду.

Для оцінки коефіцієнта, що враховує осо-
бливості функціонування будівельних під-
приємств, визначаються такі чинники:

– тривалість будівельного циклу;
– високий рівень залежності від просто-

рових характеристик розміщення будівель-
них об’єктів;

– необхідність кооперування у процесах 
виробничо-господарської діяльності;

– зростання рівня конкурентних загроз 
між будівельними підприємствами;

– високий рівень сезонності будівельних 
робіт;

– матеріаломісткість будівельного вироб-
ництва;

– необхідність технологічного забезпе-
чення будівельного виробництва;

– вплив на діяльність будівельних під-
приємств замовників, підрядників та інших 
стейкхолдерів;

– високий рівень витрат на здійснення 
виробничо-господарської діяльності буді-
вельних підприємств;

– значний рівень фінансових витрат на 
виробництво та реалізацію будівельної про-
дукції;

– складність виробничо-господарського 
процесу щодо виробництва будівельної про-
дукції;

– необхідність формування та викори-
стання виробничої бази для здійснення буді-
вельних робіт;

– необхідність підготовки та застосову-
вання робочого капіталу;

– специфічні риси будівельної продукції;
– необхідність формування інфраструк-

турного та логістичного забезпечення буді-
вельного виробництва;

– необхідність формування проєктно- 
кошторисної документації щодо виробни-
цтва та реалізації будівельної продукції.

Представлені чинники, що застосову-
ються для оцінювання коефіцієнта, який 
враховує особливості функціонування буді-
вельних підприємств, визначаються мето-
дом експертних оцінок у діапазоні значень 
від 0 до 1.

Модель оцінки розвитку будівельних під-
приємств така:

IRBP
/

BP=
GR

GR
K× ,                      (1)

де IRBP  – інтегральний показник розвитку 
будівельних підприємств, відн. од.; GR '  – 
сума грошових коштів, отриманих у резуль-
таті виробничо-господарського процесу 
будівельними підприємствами, тис. грн.; 
GR  – cума грошових коштів, які вкладені у 
виробничо-господарський процес будівель-
них підприємств, тис. грн.; KBP  – коефіцієнт, 
що враховує особливості функціонування 
будівельних підприємств, відн. од.

Виходячи із запропонованої моделі, 
ми сформували інформаційно-аналітичне 
забезпечення розвитку на основі результа-
тів оцінки зміни суми грошових коштів, які 
вкладені та отримані в результаті виробни-
чо-господарського процесу будівельними 
підприємствами (табл. 1).

Таблиця 1
Результати оцінки зміни суми грошових коштів, які вкладені та отримані  

в результаті виробничо-господарського процесу будівельними підприємствами, тис. грн.
Будівельні підприємства 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

АТ «Трест Житлобуд-1» 0,957 2,038 4,087 0,654 0,166 135,592
ТДВ «Житлобуд-2» 2,485 5,914 1,233 0,443 0,883 0,601
ПАТ КДБК 1,271 0,602 3,89 0,877 4,855 2,992
ПрАТ «ХК «Київміськбуд»» 0,425 2,072 0,746 0,778 0,807 0,762
ТОВ «ЕКО-ДІМ» 425,4 0,0002 533 1,27 0,207 40,471
ТОВ «БК «ІНТЕР-ГАЛБУД» – 0,747 9,431 0,048 1,397 0,497
ПрАТ «Прикарпатбуд» 1,119 0,981 0,803 0,773 3,611 1,905
ПАТ «Сумбуд» 0,017 0,14 646,042 0,083 2,585 1,118

Примітка: вихідні дані є авторською розробкою
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Результати оцінки показників розвитку 
будівельних підприємств представлені в 
табл. 2.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи 
наявні методичні положення, пропонуємо оці-
нювати розвиток будівельних підприємств 
на основі інтегрального підходу із застосу-
ванням показника співвідношення грошо-
вих коштів, які отримані в результаті вироб-
ничо-господарського процесу, та грошових 
коштів, що вкладені у цей процес, скориго-
вані на відповідний коефіцієнт, який визначає 
особливості функціонування підприємств 
будівельної сфери.

В результаті оцінювання інтегральних 
показників розвитку будівельних підпри-
ємств визначено, що у більшості дослідже-
них періодів спостерігається низький рівень 
розвитку. На ПАТ «Трест Житлобуд-1» лише 
у 2017 р. визначено абсолютний рівень 
розвитку. Аналогічні тенденції спостеріга-
ються на ТОВ «ЕКО-ДІМ» у 2013 р., 2015 р., 
2018 р., на ПАТ «Сумбуд» – у 2015 р.

Отже, відбувається гальмування тенден-
цій розвитку на будівельних підприємствах, 
що потребує застосування сучасного інстру-
ментарію, зокрема напрямів формування та 
використання корпоративної соціальної від-
повідальності.

Перспективами подальших досліджень є 
встановлення причинно-наслідкових зв’яз-
ків між інтегральним показником розвитку 
будівельних підприємств та узагальнюючим 
чинником формування й використання кор-
поративної соціальної відповідальності для 
прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень.
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Аннотация. В статье определено, что формирование развития отечественных предприятий являет-
ся важным направлением функционирования государства. За последние годы установлено замедление 
процессов развития субъектов хозяйствования, снижение их основных показателей производственно-хо-
зяйственного потенциала. Методические подходы к определению развития строительных предприятий 
формируются на основе направлений и особенностей его оценивания, применения соответствующих 
методов и моделей. Целью исследования является определение направлений оценки развития строи-
тельных предприятий. Сформированы практические аспекты оценивания корпоративной социальной 
ответственности строительных предприятий. Предложено осуществлять оценивание развития строи-
тельных предприятий на основе интегрального подхода с применением показателя соотношения денеж-
ных средств, полученных в результате производственно-хозяйственного процесса, и денежных средств, 
которые вложены в этот процесс, скорректированы на соответствующий коэффициент, определяющий 
особенности функционирования предприятий строительной сферы.

Ключевые слова: строительные предприятия, развитие, модель, факторы развития, оценка.

Summary. It is determined that the formation of the development of domestic enterprises is an important 
direction of the state. In recent years, slowdowns in the development of economic entities, reduction of their 
main indicators, production and economic potential have been established. Methodical approaches to deter- 
mining the development of construction companies are formed on the basis of areas and features of its assess-
ment, the use of appropriate methods and models. The purpose of the study is to determine areas for assessing 
the development of construction companies. The objectives of the study are: characteristics of areas for assessing 
the development of construction companies; development of a model for assessing the development of construc-
tion companies; determination of practical aspects of development of construction enterprises. The directions of 
an estimation of development of the construction enterprises are defined: formation of information and analyti-
cal maintenance concerning formation and use of money resources of the construction enterprises, definition of 
features of their activity; application of a generalizing model for determining the integrated indicator of deve- 
lopment of construction enterprises; assessment of the coefficient, which takes into account the peculiarities 
of the functioning of construction companies using the method of expert assessments; determination of the 
integrated indicator of development of construction enterprises; interpretation of the obtained results. Creation 
of information and analytical support for the formation and use of cash of construction companies is carried 
out on the basis of forms of financial reporting, in particular the statement of cash flows at the beginning 
and end of the reporting period. The practical aspects of the assessment of corporate social responsibility of 
construction enterprises are formed. It is proposed to assess the development of construction companies on 
the basis of an integrated approach using the ratio of cash received as a result of the production and economic 
process and cash invested in this process, adjusted by an appropriate factor that determines the functioning 
of construction companies.

Keywords: construction enterprises, development, model, development factors, assessment.


