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Анотація. У статті здійснено огляд клю-
чових проблем удосконалення організації 
управління будівельними підприємствами 
на сучасному етапі. Аналіз сутнісних і зміс-
товних характеристик організації управління 
в контексті загальної проблеми підвищення 
ефективності менеджменту будівельних під-
приємств дав змогу зауважити, що специ-
фікою діяльності будівельних компаній, як 
правило, є спроба досягти кількох цілей одно-
часно, а саме максимального рівня дохідності 
за мінімальних витрат і в максимально короткі 
терміни. Це зумовлено такими факторами бу-
дівельної сфери, як терміновість будівництва, 
сезонність будівництва, велика залежність 
рентабельності будівельного бізнесу від собі-
вартості будівництва, істотні витрати під час 
збільшення терміну будівництва. Акцентова-
но увагу на тому, що головним ресурсом стра-
тегічного розвитку організації нині стають 
не зовнішні статичні, природні та соціально 
сприятливі для її розвитку фактори, а інте-
лектуальний капітал, креативний потенціал 
персоналу, унікальні організаційні знання та 
інновації на всіх стадіях реалізації проєктів у 
сфері будівництва.

Ключові слова: управління, менеджмент, 
будівельні організації, інновації, кадровий ре-
сурс, будівельна галузь.

Постановка проблеми. Менеджмент 
у сучасних будівельних компаніях – це 

система, що складається з інструментів вза-
ємодії, спрямованих на розвиток ключових 
напрямів діяльності компаній, для стійкого 
конкурентоспроможного положення на 
ринку, що забезпечує адекватну реакцію на 
зміну внутрішнього й зовнішнього середо-
вища, яке орієнтоване на досягнення цілей 
і виконання завдань компанії. Водночас у 
всіх коментарях і аналітичних досліджен-
нях, присвячених глобальній фінансово- 
економічній кризі, що вибухнула у 2020 році, 
червоною ниткою проходить думка про те, 
що однією з найбільш істотних, якщо не 
головною, причиною того, що криза набула 
настільки масштабного характеру, стала 
низька якість менеджменту. Якщо враху-
вати, що криза отримала відображення в 
економіці України, а серед галузей націо-
нальної економіки найсильніше вдарила по 
будівництву, то напрошується закономір-
ний висновок про те, що проблема якості 
вітчизняного менеджменту в цій галузі сто-
їть особливо гостро. Це зумовлює нагальну 
необхідність комплексного аналізу ситуації, 
що склалася, і розроблення обґрунтованих, 
методично вивірених рекомендацій щодо її 
виправлення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Зокрема, в публікаціях О. Бутенко 
висвітлено особливості використання 
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lean-підходу до управління будівельним під-
приємством [1, с. 3]. Автор говорить про те, 
що lean-бізнес-модель установлює клієнт-
ську стратегію, яка зосереджена на збіль-
шенні цінності для клієнта і скороченні 
втрат і ризиків у процесі. Як і в будь-якому 
бізнесі, трьома основними елементами буді-
вельного бізнесу є ресурси, процес і управ-
ління. Ресурси за lean-підходу переважно 
ґрунтуються на усуненні компоненту втрат, 
які розглядаються як втрати часу для пере-
робки, транспортування, зберігання, корегу-
вання і, найголовніше, як людські ресурси, 
будівельні матеріали та обладнання [1, с. 4]. 
В. Гончар та О. Морозова здійснили деталь-
ний аналітичний огляд проблем управління 
людським капіталом будівельних підпри-
ємств [2, с. 2]. Дослідники акцентують увагу 
на тому, що однією з проблем будівельних 
підприємств, яка потребує уваги, є мотива-
ція людського капіталу, а точніше, її неефек-
тивність та низький рівень [2, с. 3]. Аналі-
тичний огляд роботи авторів демонструє, 
що якісний людський капітал стає головною 
рушійною силою підприємства. Якщо буді-
вельні організації будуть його ефективно 
використовувати та сприяти його розвитку, 
то це позитивно відобразиться на роботі 
всієї організації.

Натомість В. Дмитренко вивчав перспек-
тиви розвитку підприємств будівельної галузі 
[3], звертаючись до напрацювань Л. Дончака 
та В Добіжи, котрі розробили вказівки щодо 
удосконалення кадрового менеджменту 
на підприємстві [4]. Науковці дійшли вис-
новку, що ефективність роботи будь-якого 
підприємства залежить від його конкретних 
працівників, їх знань, компетентності, ква-
ліфікації, дисципліни, мотивації, здатності 
вирішувати проблеми, сприйнятливості до 
навчання. Отже, Л. Дончак та В Добіжа [4] 
зауважують, що кадрові служби управління 
персоналом на підприємстві повинні скла-
датися з висококваліфікованих працівників, 
здатних ефективно приймати різні управлін-
ські рішення, отже, сприяти забезпеченню 
ефективності усього підприємства. Особли-
вості управління будівельними компаніями 
отримали відображення в науковій спадщині 
Е. Каплана [5], С. Ушацького [9], Н. Фісу-

ненко [10], Е. Чених [11; 12], Д. Зіміна [13]. 
Привертають увагу напрацювання О. Коби-
люхи та Г. Мельника, де висвітлено припу-
щення про доцільність використання кон-
цепції ощадливого виробництва як стратегії 
оптимізації виробничого та управлінського 
процесів [6].

Ключовими вважаємо висновки дослід-
ників щодо того, що, проваджуючи у дію 
концепцію ощадливого виробництва, часто 
підприємства припускаються типових поми-
лок [6]. Основною помилкою зазвичай є 
технологічний підхід до розуміння поліп-
шення роботи підприємства, але техноло-
гічний підхід означає впровадження в дію 
сучасного обладнання без його підтримки 
з боку управлінської ланки, тобто підходи 
до управління трудовими ресурсами зали-
шаються без змін, тому керівництву слід 
уникати такого погляду на концепцію та 
застосовувати управлінський підхід, який 
розглядає процес оптимізації виробництва 
як пошук «слабких місць», а пізніше вже 
впровадження відповідних технологій відпо-
відно до виниклої потреби. Також типовими 
помилками є нерозуміння ролі керівництва 
у впровадженні системи ощадливого вироб-
ництва, недостатня гнучкість такої системи, 
зміна робочих місць без зміни звичок, зби-
рання даних, але без їх подальшого вико-
ристання, постійний аналіз ситуації замість 
постійних покращень [6]. Схожої наукової 
позиції дотримується О. Несіоловський [7], 
котрий резюмує, що ощадливе виробни-
цтво спрямоване на підвищення операцій-
ної ефективності за рахунок усунення втрат 
всередині виробничих процесів. В рамках 
концепції виділяється сім виробничих втрат, 
таких як перевиробництво, запаси, зайві 
переміщення, зайве транспортування, зайва 
обробка, дефекти, очікування. О. Мотузенко 
вивчав проблему кореляції мотивації праці 
та підвищення ефективності діяльності під-
приємства [8, с. 103–104].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак комплексних 
досліджень у напрямі огляду ключових про-
блем удосконалення організації управління 
будівельними підприємствами на сучасному 
етапі нами не знайдено.
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Мета статті. Головною метою роботи є 
дослідження ключових проблем удоскона-
лення організації управління будівельними 
підприємствами.

Виклад основного матеріалу. Стра-
тегічна концепція економічного розвитку 
України визначає однозначно й чітко необ-
хідність інноваційної модернізації. Отже, 
жодна галузь не може залишитися поза 
цим процесом. Одним з головних завдань є 
досягнення інтегрованої єдності модерніза-
ції виробництва й модернізації управління 
(перша модернізація без другої високої 
ефективності досягти не зможе). Конкретні 
модернізаційні заходи повинні складати 
основний зміст (контент) управлінської стра-
тегії. Слід зазначити, що більшість вироб-
ничих проблем будівельник компаній нині 
є прямим або побічним наслідком проблем 
управлінських, а саме відсутності управлін-
ських рішень, адекватних щодо відповідно-
сті ситуації, змісту й актуальності.

В наявних дослідженнях і розроблених 
на їх основі практичних рекомендаціях 
основний акцент робиться на тому, які 
управлінські рішення повинні розробля-
тися для того, щоб ефективність діяльності 
підприємства була максимальною. Однак 
цілком очевидно, що ця ефективність рів-
ною мірою залежить від того, як форму-
ються і приймаються управлінські рішення. 
Уточнимо, що в цьому разі йдеться не про 
моделі й алгоритми прийняття рішень, пред-
ставлених у багатьох публікаціях [3; 4; 5],  
а про те, наскільки раціонально організо-
ваний управлінський процес і, відповідно, 
наскільки він ефективний. Аналіз сутніс-
них і змістовних характеристик організації 
управління в контексті загальної проблеми 
підвищення ефективності менеджменту 
будівельних підприємств дав змогу заува-
жити, що специфікою діяльності будівель-
них компаній, як правило, є спроба досягти 
кількох цілей одночасно, а саме макси-
мального рівня дохідності за мінімальних 
витрат і в максимально короткі терміни. Це 
зумовлено такими факторами будівельної 
сфери, як терміновість будівництва, сезон-
ність будівництва, велика залежність рента-
бельності будівельного бізнесу від собівар-

тості будівництва, істотні витрати під час 
збільшення терміну будівництва.

Водночас будівельний бізнес є досить 
ресурсомістким, тому правильний підхід до 
оцінювання ефективності людських ресур-
сів є одним з насущних завдань менедж-
менту будівельної компанії. У будівельній 
галузі постійно потрібні людські ресурси, 
що володіють необхідною кваліфікацією.

Як стверджують науковці, «за останній 
час серйозні недоліки в будівельному комп-
лексі продовжують негативно впливати на 
економічний і соціальний розвиток країни. 
Зросли обсяги незавершеного будівництва, 
не виконуються плани введення в експлуа-
тацію об’єктів і виробничих потужностей. 
Залишається низьким технологічний і тех-
нічний рівень будівельного комплексу, вкрай 
низьким є рівень соціальної забезпеченості 
робітників галузі, різко впала престижність 
будівельної професії» [10, с. 41].

Будівельна галузь, яка створює матері-
альну базу виробничої і соціальної інф-
раструктури, є однією з найважливіших в 
економіці держави. Велика кількість учас-
ників виробництва і експлуатації продукції 
формує значну кількість робочих місць у 
цій галузі. При цьому використання новіт-
ніх будівельних технологій і сучасних висо-
котехнологічних будматеріалів зумовлює 
потребу в підготовці і залученні висококва-
ліфікованого персоналу.

Персонал є одним із ключових ресур-
сів, від ефективного управління яким на 
будівельних підприємствах залежить ефек-
тивність діяльності не тільки безпосеред-
ньо конкретного підприємства, але й усієї 
галузі. Так, від рівня компетентності, пси-
хологічних і особистих характеристик пер-
соналу залежать імідж підприємства, його 
споживчий і діловий рейтинг, що безпо-
середньо визначає позицію підприємства 
на ринку будіндустрії та його конкурентні 
переваги. У зв’язку з цим відзначимо, що 
кадрове забезпечення є ключовим факто-
ром, що застосовується для оцінювання 
діяльності будівельної організації загалом, 
її можливостей для виконання певного виду 
робіт, доцільності інвестування, вибору 
надійного партнера тощо.
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Відзначимо, що потреби будівельної галузі 
у кваліфікованих кадрах безпосередньо обу-
мовлені підвищенням вимог до якості життя 
населення, які передбачають створення мак-
симально комфортних умов життєдіяльності 
за рахунок пріоритетного задоволення жит-
лових потреб, а також будівництва об’єктів 
соціальної інфраструктури, відповідних усім 
сучасним вимогам. При цьому акцентуємо 
увагу на тому, що дефіцит кваліфікованих 
робітничих кадрів у сфері будівництва нині 
викликаний випереджаючим зростанням 
складності сучасних будівельних технологій 
і робіт по відношенню до зростання кваліфі-
каційного рівня працівників, задіяних у сфері 
будівництва. З огляду на специфіку розвитку 
російської економіки в кінці ХХ століття до 
передумов сучасного дефіциту кваліфікова-
них кадрів вищої та середньої ланок у буді-
вельній галузі можна також віднести про-
блему марнотратства кадрів у 1990-ті роки, 
коли в період реформ значна кількість фахів-
ців будівельного профілю, інженерів, архітек-
торів залишилась без роботи, що привело до 
падіння престижу цих професій.

Сьогодні будівельна галузь є однією з най-
більш складних і масштабних з огляду на кіль-
кість залучених у виробничий процес праців-
ників. Проте кадровий потенціал цієї сфери 
вітчизняного виробництва задіяний і реалі-
зується далеко не повною мірою. Такий стан 
речей частково пояснюється тим, що фахівці 
будівельної справи на початковому етапі не 
встигають набути в достатньому обсязі необ-
хідного практичного досвіду і професійних 
знань, внаслідок чого гостро відчувається дефі-
цит кваліфікованих кадрів, тому дуже важливо 
вміти не тільки знайти необхідного фахівця і 
забезпечити йому всі необхідні умови для май-
бутнього зростання в професійному і матері-
альному плані, але й утримати його.

Отже, система управління персоналом 
сучасної будівельної організації повинна 
враховувати особливості будівельної галузі, 
її актуальні проблеми і загальносвітові тен-
денції, а також сучасні наукові підходи та 
методи управління персоналом. У сучасних 
умовах для вирішення проблеми кадрового 
забезпечення будівельної галузі та підви-
щення ефективності управління персоналом 

у будівельних організаціях доцільно засто-
совувати такі методи й технології управління 
персоналом, як ефективна політика підбору 
і відбору персоналу; навчання й стимулю-
вання професійного розвитку персоналу; 
безперервний розвиток і підвищення квалі-
фікації працівників; забезпечення стабіль-
ної зайнятості персоналу; підвищення рівня 
організації праці та оснащеності робочих 
місць; раціональне планування робочого 
часу персоналу; вдосконалення оплати й 
методів нематеріальної мотивації праці; фор-
мування організаційної культури й створен-
ням сприятливого психологічного мікроклі-
мату в колективі; розроблення й реалізація 
комплексу соціально-економічних програм.

З огляду на високу динаміку сучасного 
будівництва, виникнення нових будівельних 
технологій і способів виробництва будівель-
них робіт перед кадровою службою постає 
непросте завдання підтримки рівня компе-
тенцій і знань співробітників відповідно до 
зростаючих виробничих вимог. Одним зі 
способів вирішення цієї проблеми є форму-
вання власного центру знань і компетенцій. 
Останнім часом великі будівельні компанії 
створюють власні центри навчання підго-
товки кадрів. Діяльність таких центрів вирі-
шує відразу кілька завдань. З одного боку, 
такі центри, згідно з внутрішніми запитами 
організації, проводять навчання й підви-
щення кваліфікації співробітників. З іншого 
боку, за належного оснащення такі центри 
дають змогу відпрацьовувати технологічні 
прийоми й методики ведення будівельних 
робіт і окремих виробничо-технологічних 
процесів. У західних країнах такі центри 
стають центром інноваційної діяльності 
компаній.

Іншим перспективним форматом інно-
ватизації процесу управління будівельними 
компаніями є запуск власного корпоратив-
ного університету. Як правило, такий формат 
передбачає навчання та підготовку широкого 
переліку спеціальностей: від фахівців про-
дажів у сфері будівництва до інженерів і тех-
нологів та управлінців. Під впливом інтегра-
ційних процесів корпоративні університети 
налагоджують відносини з постачальниками 
будівельних технологій, матеріалів і устатку-
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вання, зі ЗВО і коледжами. Деякі навіть про-
водять навчання свої управлінців спеціалізова-
ними програмами MBA. Як правило, в такому 
разі програма має галузевий акцент [13].

Нині пріоритетним та інноваційним 
напрямом розроблення бізнес-стратегії 
організацій будівельної галузі є формування 
компетентнісно-орієнтованого підходу, коли 
підприємство розглядається як соціальний 
інститут, головною характеристикою якого 
є компетенції, що розуміються як основне 
джерело забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства.

Компетентнісна модель стратегічного 
управління організацій будівельної галузі 
включає стратегічне мислення, скоордино-
вані стратегічні дії і процес перетворення 
стратегічної ідеї на скоординовану страте-
гічну дію. Ця модель включає підтримку ком-
петенцій персоналу будівельної організації, 
які викликають якісні зміни в наявних акти-
вах підприємства і здатні створити нові варі-
анти стратегічного розвитку, які допомагають 
уникати потенційних джерел небезпеки.

Акцентуємо увагу на тому, що головним 
ресурсом стратегічного розвитку організації 
нині стають не зовнішні статичні, природні 
та соціально сприятливі для її розвитку фак-
тори, а інтелектуальний капітал, креативний 
потенціал персоналу, унікальні організа-
ційні знання та інновації на всіх стадіях реа-
лізації проєктів у сфері будівництва.

Висновки і пропозиції. Однією з най-
більш актуальних проблем будівельної 
галузі України на сучасному етапі її розвитку 
є недостатнє кадрове забезпечення будівель-
них організацій кваліфікованим виробничим 
та інженерно-технічним персоналом, що 
пов’язано з такими факторами:

– недостатній рівень професійної під-
готовки кадрів, яка не відповідає сучасним 
вимогам і нововведенням у цій галузі;

– низький рівень оплати праці робітників 
робочих будівельних спеціальностей;

– важкі умови праці, пов’язані з недостат-
нім рівнем технічного оснащення будівель-
них робіт і високим ступенем ризику для 
здоров’я працівника;

– обмеженість методів діагностики та оці-
нювання персоналу;

– поширеність практики тимчасового найму 
робочого персоналу, в тому числі використання 
дешевої робочої сили трудових мігрантів;

– зниження рівня престижності професії 
будівельника.

Аналізуючи можливі способи вирішення 
кадрових проблем у будівельній галузі, 
маємо особливо наголосити на необхідно-
сті активної участі держави. Нині розробля-
ються програми, спрямовані перш за все на 
розвиток і модернізацію матеріально-тех-
нічної бази будівельної індустрії, оптимі-
зацію організаційної структури виробни-
цтва, поліпшення показників ефективності 
галузевих виробництв у сфері будівництва, 
удосконалюються нормативно-правова база 
й механізми економічного стимулювання 
інноваційної діяльності працівників підпри-
ємств будівельного комплексу.

У середньостроковій перспективі вирі-
шення проблемних питань, пов’язаних із 
кадровим забезпеченням будівельної галузі, 
на нашу думку, є можливим за рахунок 
вжиття таких заходів:

– розширення профілю підготовки кадрів 
шляхом професійної перепідготовки;

– посилення контролю за діяльністю 
роботодавців у сфері будівництва щодо запо-
бігання залученню працівників до трудової 
діяльності на нелегальній основі;

– організація тісної співпраці між буді-
вельними фірмами за взаємним обміном 
кадрами відповідно до трудового законодав-
ства за нестачі працівників певного профілю 
в одних фірм та їх надлишку в інших;

– активна взаємодія роботодавців із дер-
жавними центрами зайнятості та кадровими 
агентствами;

– розвиток внутрішньогалузевої взаємо-
дії між підприємствами та організаціями у 
сфері вдосконалення корпоративної кадро-
вої політики;

– впровадження системи професійної сер-
тифікації кадрів у сфері будівництва.

Подальші дослідження будуть спрямовані 
на вивчення регіональних аспектів кадро-
вого забезпечення будівельної галузі, визна-
чення механізмів підвищення ефективності 
управління персоналом будівельних орга-
нізацій з урахуванням зарубіжного досвіду 
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та світових тенденцій розвитку будівельної 
індустрії, інноваційних перетворень у цьому 
секторі економіки та вітчизняної специфіки 
розвитку будівельного комплексу.
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Аннотация. В статье осуществлен обзор ключевых проблем совершенствования организации управ-
ления строительными предприятиями на современном этапе. Анализ сущностных и содержательных 
характеристик организации управления в контексте общей проблемы повышения эффективности ме-
неджмента строительных предприятий позволил заметить, что спецификой деятельности строительных 
компаний, как правило, является попытка достичь нескольких целей одновременно, а именно макси-
мального уровня доходности при минимальных затратах и в максимально короткие сроки. Это обуслов-
лено такими факторами строительной сферы, как срочность строительства, сезонность строительства, 
большая зависимость рентабельности строительного бизнеса от себестоимости строительства, суще-
ственные затраты при увеличении срока строительства. Акцентировано внимание на том, что главным 
ресурсом стратегического развития организации сейчас становятся не внешние статические, природ-
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ные и социально благоприятные для его развития факторы, а интеллектуальный капитал, креативный 
потенциал персонала, уникальные организационные знания и инновации на всех стадиях реализации 
проектов в сфере строительства.

Ключевые слова: управление, менеджмент, строительные организации, инновации, кадровый  
ресурс, строительная отрасль.

Summary. The article deals with the review of basic problems of improving the organization of management 
of construction companies at the present stage. Analysis of the essential and substantive characteristics of the 
management organization in the context of general problem of increasing the effectiveness of management of 
construction companies made it possible to note that the specifics of construction companies, as a rule, is an 
attempt to achieve several goals simultaneously – the maximum level of profitability at minimum cost and in the 
shortest possible terms. It is caused by such facts of construction field as urgency of construction, seasonality of 
construction, high dependence of profitability of construction business on the cost of construction, significant 
costs when increasing the construction period. It has been resumed that construction field, which creates a mate-
rial base of production and social infrastructure, is one of the most important in the economics of state. A huge 
number of participants in the production and operation of products form a significant number of working places 
in that field. At the same time, the use of the latest construction technologies and modern high-tech building 
materials determines the need in the preparing and involving highly qualified stuff. It has been generalized that 
stuff is of the basic resources, from the effective managing of which in construction companies depends on the 
effectiveness of not only directly a particular enterprise, but also the whole field. Thus, the level of competence, 
psychological and personal characteristics of staff depends on the image of the enterprise, its consumer and 
business rating, which directly affects and determines the position of the enterprise in the construction industry 
and its competitive advantages. It has been paid attention that the main resource of strategic development of 
the organization at the present stage are not external static, natural and socially favorable factors for its de-
velopment, but intellectual fund, creative stuff potential, unique organizational knowledge and innovations at 
all stages of the realization of projects in the construction field. It has been found that one of the most current 
problems of the construction industry of Ukraine at the present stage of its development is insufficient staffing of 
construction companies with qualified producing, engineering and technical personnel, which is associated with 
the following: insufficient level of stuff professional training, which does not meet modern requirements and 
innovations in this field; a low level of remuneration of employees working construction specialties; hard work 
conditions, related to insufficient level of technical equipment of construction works and high risk to the health 
of the employee; limited methods of diagnostics and evaluation of personnel, including use of cheap labor of 
migrant workers; decreasing the level of the prestige of the construction profession, etc.

Keywords: management, construction companies, innovations, stuff resource, construction field.


