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Досліджено фактори, що впливають на конкурентоспроможність 
будівельного підприємства з урахуванням специфіки галузі. Ви-

значено напрямки  підвищення економічної ефективності житло-
вого будівництва. 
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Вступ. Наслідком переходу України до ринкової економіки є фор-

мування конкурентного середовища. Сьогодні господарська діяльність 

характеризується високим ступенем невизначеності, тому для будіве-

льних підприємств головною умовою існування є одержання замов-

лень на конкурентній основі. Якщо будівельне підприємство здатне 

будувати житло дешевше, швидше і якісніше за конкурентів, то воно 

має більше шансів виграти тендерні торги та отримати підряд, і тим 

самим підвищити економічний ефект від своєї діяльності.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми конкурентоспроможності 

як на макро-, так і на мікрорівнях досить повно розглянуті у роботах 

М. Портера [1], Б.Є. Кваснюка [2], Д.Г. Лук’яненко [3],  Р.А. Фатхут-

динова [4],  В.Я. Чевганової [5]. Загальні й галузеві проблеми конкуре-

нтних засад розвитку будівництва знайшли відображення в монографії 

В.І. Тортюка, І.А. Дмитрука і Г.В. Стадника [6].  

Методика досліджень. Тим не менш питання конкурентоспромо-

жності будівельних підприємств як напряму підвищення економічної 

ефективності житлового будівництва потребує додаткового дослі-

дження. 

Постановка завдання. Визначення та аналіз факторів, що вплива-

ють на конкурентоспроможність будівельних підприємств, з метою 

формулювання напрямків підвищення економічної ефективності жит-

лового будівництва в регіоні.  
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Результати досліджень. На думку М. Портера, для  розуміння 

природи конкуренції основною одиницею є галузь, тобто група конку-

рентів, що виробляють товари або послуги і безпосередньо змагаються 

між собою. Розробляючи конкурентну стратегію, підприємства праг-

нуть знайти і втілити спосіб вигідно і довготривало конкурувати в сво-

їй галузі. Універсальної конкурентної стратегії не існує; тільки страте-

гія, узгоджена з умовами конкретної галузі промисловості, навиками і 

капіталом  конкретного підприємства, може принести успіх [1]. 

За умови формування конкурентного середовища на ринку житло-

вого будівництва стратегія забудовників повинна бути направлена на 

досягнення і розвиток конкурентних переваг, що дають право першос-

ті у відношеннях з конкурентами. Отримання переваг на цьому ринку, 

головним чином, визначається конкурентоспроможністю будівельних 

підприємств, природа якої обумовлена, перш за все, наявністю бага-

тьох детермінуючих її внутрішніх і зовнішніх факторів з урахуванням  

специфічних особливостей будівельної продукції, як інвестиційного 

товару, а саме: закріпленість, нерухомість, капіталоємність, матеріало-

ємність, тривалість створення й експлуатації та ін.. Множина якісних і 

вартісних характеристик збудованого житла визначає його переваги 

над об’єктами житлової нерухомості конкурентів при задоволенні пев-

ної потреби споживача та дає можливість кількісно оцінити його кон-

курентоспроможність. 

Аналізуючи будівельну організацію, як частковий випадок підпри-

ємства на основі загальних положень, скоректованих і адаптованих до 

специфіки галузі, можна визначити  структуру факторів, що впливають 

на конкурентоспроможність будівельної організації. У складі двох 

комплексів факторів зовнішнього і внутрішнього середовища можна 

виділити однорідні взаємозв’язані групи (рисунок).  

Ефективність реалізації стратегічних рішень щодо підвищення кон-

курентоспроможності продукції на ринку житлового будівництва,  не 

можлива без врахування зовнішніх соціально-економічних факторів: 

соціально-політичної ситуації, яка позначається на степінь орієнтації 

населення на виробничу діяльність, а також на рівень соціальної на-

пруги; соціально-демографічної ситуації в регіоні, яка впливає на за-

доволення потреби будівельних підприємств різними категоріями ро-

бітників, знов-таки престижність тої чи іншої професії, роду заняття; 

рівень життя населення в регіоні, що вказує на стан платіжного забез-

печення його потреб; розвиток споживчого ринку свідчить про рівень 

попиту на об’єкти житлового будівництва. Рівень підприємницької ак-

тивності регіону демонструє схильність населення до реалізації підп-

риємницьких ініціатив. 
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Зазначимо, що адміністративно-правові фактори, а саме норматив-

но-правова база, органи державної влади та управління, податкові ор-

гани, місцева адміністрація не відносяться безпосередньо до елементів 

ринку житлового будівництва, але в значній мірі здійснюють вплив на 

процес реалізації об’єктів житлової нерухомості.  

Конкурентоспроможність будівельної продукції  на ринку житло-

вого будівництва залежить також від внутрішніх факторів, якими буді-

вельне підприємство здатне повністю управляти, зокрема, виробничі, 

управлінські (менеджмент) та маркетингові фактори.  
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Виробничі фактори конкурентоспроможності будівельного підпри-

ємства на ринку житлового будівництва – це ті технологічні особливо-

сті, які дають конкурентні переваги порівняно з конкурентами у якості, 

собівартості 1 м
2
 житла, строках введення в експлуатацію. До вироб-

ничих факторів відносяться: форми та методи організації виробництва, 

технологічне проектування, виробнича потужність та час. 

Організація виробництва визначає загальні закономірності органі-

зації виробничих систем, форми й методи здійснення виробничих про-

цесів виготовлення конкурентоспроможної продукції за раціонального 

використання трудових, матеріально-технічних та фінансових ресур-

сів. Застосування певної технології виконання будівельно-монтажних 

робіт має бути підтверджено технологічною можливістю спорудження 

об’єкта на стадії його проектного розроблення, виходячи з наявності 

техніко-технологічних засобів будівельних організацій. Виробнича по-

тужність будівельного підприємства характеризує роботу основних 

виробничих фондів за умов, коли можна повністю використовувати 

потенційні можливості, закладені в активних засобах праці. Для підп-

риємств на  ринку житлового будівництва виробнича потужність може 

бути виражена у квадратних метрах загальної житлової площі. 

Зазначимо важливість фактора часу для отримання позитивного ре-

зультату сумісної діяльності інвестора (замовника) та підрядного буді-

вельного підприємства, а саме втрати інвестора можна зменшити при 

умові вводу об’єкта в більш короткі строки. 

Ефективний менеджмент будівельного підприємства можливий за 

умови регулювання даного процесу в межах внутрішніх факторів, а 

саме: планування, управління трудовими ресурсами, логістика, управ-

ління фінансами. 

Вдосконалення планування, з метою підвищення конкурентоспро-

можності будівельної продукції на ринку житлового будівництва,  є 

засобом впровадження науково розроблених перспектив та активного 

впливу на всі процеси, що відбуваються у ході виробництва й реаліза-

ції продукції. Забезпечення кваліфікованими працівниками процесу 

будівництва і реалізації готового житла є одним із головних факторів, 

що впливає на конкурентоспроможність будівельного підприємства на 

ринку житлового будівництва. Головна мета логістики - це доставка 

потрібного вантажу відповідної якості, в конкретній кількості в потрі-

бний час і в необхідне місце із найменшими витратами. 

Маркетингові фактори конкурентоспроможності можна класифіку-

вати за видами маркетингової діяльності, за складовими комплексу 

маркетингу тощо. Не одне з будівельних підприємств не може успішно 
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виживати в конкурентному середовищі, якщо воно не має чітких оріє-

нтирів напрямку розвитку. Координація маркетингу і всіх інших функ-

ціональних підрозділів дає можливість реалістично намітити напрямок 

необхідних змін, які сприяють придбанню конкурентних переваг. 

Інформація про ринок – найважливіша складова частина маркетин-

гу, її отримують шляхом систематичного дослідження ринку. Реаліза-

ція товару на ринку житлового будівництва, по-перше, залежить від 

його споживчої якості, інвестиційної активності підприємств і плато-

спроможності населення. По-друге, будівельна продукція може бути 

продуктом відкладеного споживання, коли споживач задовольняється 

продуктом, що є у нього, або звертається на вторинний ринок за това-

ром гіршої якості, намічаючи  в перспективі придбання іншої нерухо-

мості. По-третє, будівельна продукція ринку житлового будівництва 

орієнтована на тривале користування, через це споживач рідко зверта-

ється на ринок за новим товаром, частіше його будуть цікавити пок-

ращення товару – ремонт, модернізація, реконструкція. Отже, важливу 

роль відіграє вибір цільового ринку, щодо якого підприємство може 

розвивати свої конкурентні переваги. 

Позиціонування будівельної продукції на цільовому сегменті ринку 

– це процес забезпечення даної продукції і будівельного підприємства 

найбільшими купівельними перевагами. Факторами, що визначають 

позицію будівельної продукції на ринку, є: ціна, якість, репутація бу-

дівельного підприємства та інші, характеризуючи об’єкт житлової не-

рухомості  і забудовника.  

Однією з умов перспективного розвитку житлового будівництва є 

впровадження інновацій у будівництво житла, яке має важливе зна-

чення для підвищення економічної ефективності галузі. Так, Ю.О. Су-

ркова відзначає: «...інтелектуальний потенціал є основою економічно-

го зростання будівельної індустрії, а також важливим фактором конку-

рентоспроможності будівельного бізнесу, підвищення добробуту насе-

лення України» [7]. Слід зазначити, що без інноваційного потенціалу 

будівельні підприємства не можуть бути стратегічно гнучкими, а від-

повідно до цього конкурентоспроможними. Ефективне використання 

інноваційного потенціалу є одним із головних факторів, що визнача-

ють стабільність будівельного підприємства. 

Для розвитку конкурентних відносин з метою підвищення ефекти-

вності на ринку житлового будівництва регіону доцільно створювати 

будівельні кластери. Такі територіальні об’єднання забезпечують вза-

ємозв’язок усіх компонентів виробничого процесу – від постачальни-

ків сировини до споживачів кінцевого продукту, включаючи обслуго-
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вуючу сферу і спеціалізовану інфраструктуру. При цьому головною 

метою такого об’єднання є досягнення конкретного економічного ре-

зультату щодо підвищення ефективності діяльності кожного окремого 

підприємства, що в цілому сприятиме зміцненню і прискоренню роз-

витку економіки регіону. 

Економічний ефект від створення кластерів в будівельній сфері 

обумовлений виробничо-будівельною кооперацією, яка дозволяє ефек-

тивно використовувати сукупний потенціал мережевих партнерів; 

зниженням витрат на модернізацію будівельної продукції шляхом пе-

редачі частини робіт партнерам, які спеціалізуються в конкретних ви-

дах діяльності; підвищенням ефективності процесу забезпечення буді-

вельного виробництва сировиною, матеріалами, деталями, конструкці-

ями на основі встановлення довгострокових партнерських зв’язків; пі-

двищенням ефективності виконання окремих управлінських функцій 

за рахунок поділу праці, спеціалізації, залучення спеціалізованих орга-

нізацій будівельного профілю; підвищенням ефективності робіт в об-

ласті збуту та сервісного обслуговування, придбання необхідних ресу-

рсів; підвищенням надійності мережевих партнерів в інвестиційно-

фінансовій кооперації.  

Висновки. Таким чином, на конкурентоспроможність будівельного 

підприємства на ринку житлового будівництва впливає низка факторів. 

Зазначимо, що за правильного управління кожен фактор здатний спри-

яти формуванню додаткових конкурентних переваг, тому важливим є 

визначення методів і напрямків управління факторами конкурентосп-
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