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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В БУДІВНИЦТВІ З УРАХУВАННЯМ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Питання організації під- 

приємницької діяльності в Україні з урахуванням 
пріоритетів сталого розвитку на сьогодні є досить ак-
туальним, тому що в цій сфері діяльності є багато  
проблем, пов’язаних з відкриттям будівельного під- 
приємства, вибором форми підприємницької діяльно-
сті, збором документів для організації підприємниць-
кої діяльності, механізмами функціонування підпри-
ємства, питаннями конкуренції в сфері будівництва та 
як взагалі вести свою підприємницьку діяльність, щоб 
вона приносила прибуток. Будівельна галузь є однією 
з основних галузей народного господарства й її розви-
ток не може бути не пов'язаний з розвитком підпри- 
ємницької діяльності. 

У господарському комплексі країни «Будівни- 
цтво» є галуззю матеріального виробництва, в якій 
створюються основні фонди виробничого і невироб-
ничого призначення. Воно є самостійною галуззю кра-
їни і займає третє місце після промисловості і сільсь-
кого господарства. Будівництво — крупна галузь будь-
якої держави, у тому числі й України [9]. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями організа-
ції підприємницької діяльності взагалі та підприємни-
цької діяльності в будівництві займались чимало на- 
уковців у своїх працях, серед них провідними є іно- 
земні науковці: П. Друкер [6], Т. Емерсон, Р. Канти-
льон, Ф. Котлер, А. Сміт, А. Файоль, Й. Шумпетер та 
ін.; вітчизняні науковці: Л. Беззубко, К. Богун [1], 
З. Варналій [2; 3], В. Василенко, Л. Воротіна [4], 
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О. Гавриленко [5; 9], В. Дорофієнко [9], О. Долга-
льова [9], О. Карпенко [8] та інші [1-5; 9; 10; 13; 14] 
тощо. 

Метою статті є дослідження питань, пов’язаних з 
проблемами в організації підприємницької діяльності 
в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підпри-
ємництво в сучасних умовах є складним процесом і як 
явище відображає всю сукупність економічних, соціа-
льних, організаційних, особистих та інших функцій, 
пов’язаних із організацією підприємцями своєї спра-
ви, з виробництвом товарів, виконанням робіт, надан-
ням послуг і отриманням бажаного результату у ви-
гляді прибутку. Безпосередньо поняття підприємни- 
цтва міститься в ст. 42 Господарського кодексу Укра-
їни, де зазначено, що підприємництво — це само- 
стійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку. 

Більшість практиків і дослідників наголошують 
на одержанні прибутку, розглядаючи його як кінцеву 
мету підприємницької діяльності взагалі, і в галузі бу-
дівництва в тому числі. Об’єктами підприємницької 
діяльності в будівництві є виготовлена продукція, ви-
конана робота, у тому числі і будівельно-монтажні ро-
боти, надана послуга і те, що пропонується ринку для 
придбання, використання і споживання. 

Але слід зауважити, що кінцевою метою діяльно-
сті підприємництва не повинно бути лише отримання 
прибутку. Не менш важливими цілями діяльності бу-
дівельного підприємництва повинні бути:  

1) безперервність відтворювального процесу, 
пов’язаного з відтворенням попиту і задоволенням по- 

стійно мінливих, постійно зростаючих потреб суспіль-
ства і держави; 

2) накопичення коштів для завоювання нових ри-
нків і розвитку будівельного виробництва; 

3) оптимізація попиту споживачів на будівельну 
продукцію шляхом надання державних дотацій і т.д. 

Управлінські аспекти підприємницької діяльності 
в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого роз-
витку вимагають рішення комплексу таких завдань, 
як: 

1) забезпечення процесу будівельного виробни- 
цтва необхідними факторами виробництва; 

2) пошук джерел фінансування;  
3) аналіз виживаємості будівельного підприєм- 

ства в мінливих умовах конкуренції;  
4) задоволення потреб споживачів і клієнтів;  
5) збільшення обсягу попиту на будівельну про-

дукцію; 
6) контроль якості виконаних будівельно-мон- 

тажних робіт працівниками; 
7) вибір партнера по бізнесу; 
8) підвищення ліквідності діяльності будівель-

ного підприємства; 
9) розробка заходів щодо охорони навколиш-

нього середовища тощо. 
Підприємницька діяльність у будівництві може 

здійснюватися шляхом безпосереднього виробництва 
будь-якої продукції та класифікується по різних озна-
ках і напрямках (табл. 1) [9; 10]. 

Діяльність будівельної організації, зокрема під- 
приємництва, пов’язана з факторами та силами, які 
впливають на її ефективність. Сам процес підприєм-
ництва, на якому б рівні він не здійснювався, пов'яза-
ний з підприємницьким середовищем, яке по відно-
шенню до самої організації підрозділяється на зов- 
нішнє та внутрішнє. 

 
Таблиця 1 

Класифікація підприємницької діяльності в будівництві 
Ознаки класифікації Характеристики підприємницької діяльності 

1. По сфері діяль-
ності 

Промислове  
будівництво 

Цивільне (житлове 
і соц.-культ.-побу-

тове) 

Транспортне  
і автодорожнє 

Сільське тощо

2. По організа-
ційно-правовому 
статусу 

Без створення 
юридичної особи 

Приватне Колективне (ви- 
робничий коопера-

тив) 

Товариство з обме-
женою відповідаль-

ністю 

Мале підприємство Акціонерне товари-
ство 

Господарчі 
об’єднання 

Спільні підприєм-
ства 

3. За формами вла-
сності 

Індивідуальна Приватна Колективна Державна

4. По кількості вла-
сників 

Індивідуальна, 
приватна 

Сімейна Колективна Змішана, спільна

5. По масштабах 
виробництва 

Мале підприємство 
чисельністю до  

50 чоловік 

Середнє — від 50 
до 1000 чоловік 

Велике — більш за 1000 чоловік

6. По географіч-
ному рівню 

Сільське, районне Міське, обласне Регіональне, націо-
нальне 

Закордонне

7. По галузевій 
ознаці 

Металообробна, 
гірничодобувна 

Хімічна, нафто-
хімічна 

Легка, харчова,  
суднобудівна 

Енергетична, тран-
спортна, зв'язок 

 
Зовнішнє підприємницьке середовище включає 

сили макро- і мікросередовища. До сил мікросередо-
вища будівельної організації відносяться: замовники 
(інвестори), проектувальники, субпідрядники, поста-
чальники, посередники, клієнтура, конкуренти, кон- 

тактні аудиторії. Сили макросередовища включають: 
демографічну, економічну, політичну, соціальну, пра-
вову, екологічну і галузеву спрямованість. Більш дета-
льно фактори і сили внутрішнього і зовнішнього під-
приємницького середовища наведені на рис. 1. 
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Рис. 1. Підприємницьке середовище будівельної організації 

 
Зупинимось на розгляді контактних аудиторій. До 

складу мікросередовища будівельної організації вхо-
дять різні контактні аудиторії, зокрема: 

1) контактні аудиторії державних установ (до них 
відносяться місцеві органи державного нагляду та ін-
спектуючи органи); 

2) фінансові круги, які впливають на здатність бу-
дівельної організації забезпечити себе капіталом (це 
банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, фон-
дові біржі, аукціони); 

3) різні інформаційні структури, що поширюють 
новини, статті, інформацію про будівельну продукцію; 

4) широка публіка (споживачі). Будівельній орга-
нізації необхідно постійно стежити за відгуками і  
ставленням споживачів до будівельної продукції і до 
своєї діяльності. Завдання підприємця — постійно ви-
вчати поведінку споживача, його потреби і попит на 
будівельну продукцію, аналізувати його зниження і 
своєчасно розробляти заходи зі збільшення попиту. 
Для створення свого іміджу фірма повинна брати уч-
асть і в добродійній діяльності суспільства тощо. 

На функціонування діяльності будівельної орга-
нізації впливає широкий перелік макросил, які або 
відкривають нові можливості, або загрожують підпри-
ємству провалом. Ці сили практично не піддаються 
контролю з боку підприємства. Вони ширшого соціа-
льного плану і безпосередньо впливають на мікросе-
редовище підприємницької діяльності. Структура цих 
сил показана на рис. 2. 

До сил підприємницького макросередовища від-
носяться [9]: 

1. Правове середовище — включає закони, поста-
нови та інші нормативні акти підприємницької діяль-
ності підприємств, зокрема будівельних організацій. 
Вони встановлюють права, обов’язки і гарантії грома-
дянам на заняття підприємницькою діяльністю, захи-
щають їх від протиправних дій державних посадовців 
і кримінальних структур, регулюють мінімальний рі-
вень соціальної захищеності підприємців і їх найнятих 
робітників. Судова і виконавча влада захищає підпри-
ємця, наприклад, у разі неблагонадійності і несумлін-
ності партнерів. Будівельні організації, як і всі, пра-
цюють в юридичних рамках, які регулюють їх пове- 
дінку і вирішують конфлікти з погляду суспільного 
блага. 

2. Політичне середовище сильно позначається на 
підприємницькій діяльності і в першу чергу визначає 
стабільність економічного, правового і соціального се-
редовища. Воно складається з правових актів, держав-
них установ і організацій, впливових груп громадсько-
сті тощо, які впливають на різні організації, зокрема 
будівельні, і окремих осіб, обмежуючи їх свободу дій у 
рамках суспільства. Стабільне політичне середовище 
забезпечує:  

- незмінність і спадкоємність податкової полі-
тики та інших правил гри для господарюючих 
суб’єктів; 

- конкуренцію; 
- підтримку життєво важливих галузей підпри-

ємств; 
- розвиток інфраструктури; 
- вплив профспілок. 
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Рис. 2. Макросередовище будівельного підприємства 

 
3. Економічне середовище підприємництва зале-

жить від: зростання національного доходу, зовнішньої 
торгівлі; змін платіжного балансу і обмінного валют-
ного курсу; розвитку ринку капіталу, ресурсів і робочої 
сили; інвестиційних тенденцій і інфляційних процесів 
у країні. Для підприємницької діяльності в умовах ста-
лого розвитку важлива не тільки наявність самих спо-
живачів будівельної продукції, але і рівень доходів під-
приємств і громадян, поточних цін, доступність кре-
дитів, рівень інвестицій, що вкладаються, та ін. 

4. Соціальне середовище підприємництва зале-
жить від постійної соціальної відповідальності дер-
жави, що склалася і підтримувалася, місцевих органів, 
господарських об’єднань, зокрема суспільства і спо-
живачів, профспілок та інших організацій, а також від 
їх відношення до підприємництва. Від їх відповідаль-
ності залежить ставлення підприємця до забезпечення 
споживачів певним набором послуг, пільг тощо, а та-
кож соціальні зобов’язання перед людьми і місцевим 
суспільством, наприклад у частині розширення ство-
рення робочих місць. 

5. Технологічне (галузеве) середовище пов’язане 
з рівнем науково-технічного прогресу і рівнем іннова-
ційної діяльності в будівельній галузі. Вивчення під- 
приємницького середовища і технічного рівня його 

розвитку може дати підприємцеві інформацію про рі-
вень розвитку і потенціал ринку, ступінь розвиненості 
його інфраструктури, а також виявити відношення до 
впровадження наукових досягнень. Підприємцеві не-
обхідно розбиратися в змінах, що відбуваються в на- 
уково-технічному середовищі і з розумінням реагувати 
на аспекти будь-якої нової ідеї, можлива негативність, 
яка може обернутися недовірою споживача. 

6. Екологічне середовище. Промислова діяль-
ність, без вживання відповідних заходів по захисту  
навколишнього середовища, негативно позначається 
на повітряному басейні, водних ресурсах, рослинному 
і тваринному світі, а також на земельних угіддях. 

7. Демографічне середовище є предметом ви-
вчення підприємців, оскільки воно дуже впливає на 
ринок будівельної продукції, її структуру і динаміку 
попиту. Демографія — це наука, що вивчає населення 
з погляду його чисельності, щільності, статті, віку 
тощо. По різному до придбання будівельної продукції 
ставляться немолоді і молоді, чоловіки і жінки, одру-
жені і неодружені, ті, які мають дітей і які не мають, і 
це повинно бути враховане при організації підприєм-
ництва на тому або іншому географічному рівні. Важ-
ливими є і національні особливості. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, здійснення підприємницької діяльності 
в будівництві на ефективному рівні можливе лише при 
наявності певної суспільної ситуації, державної допо-
моги, відповідної нормативної та законодавчої бази, 
яка стосується галузі «Будівництво», наявності техніч-
ної, технологічної, фінансової, наукової допомоги ма-
лопотужним та починаючим будівельним підприєм- 
ствам. Також важливим питанням є можливість ство-
рення державою таких умов для підприємця, що до-
зволить прийняти самостійне, ініціативне підприєм-
ницьке рішення, яке з його погляду буде найбільш 
ефективним, діючим і максимально прибутковим, а 
також корисним не тільки для себе, свого підприєм- 
ства, але і для суспільства та держави. 

Українська економічна спільнота все глибше ус-
відомлює, що підприємництво є одним із основних 
факторів формування й розвитку вільної економіки з 
ринковим механізмом господарювання, де є місце і 
державному регулюванню на засадах пізнання та ви-
користання законів ринку. Без створення належних 
правових, економічних, організаційних та соціальних 
умов для підприємництва Україні не вийти з глибокої 
економічної кризи. Ось чому необхідно створити  
фундаментальні методологічні, теоретичні й методичні 
засади для формування цивілізованого підприємни- 
цтва, з усіма якісними та кількісними параметрами. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ  
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
 
Постановка проблеми. Сьогодні більшість еконо-

мічних інновацій пов’язана із застосуванням інтерак-
тивних методів навчання, які стимулюють і розвива- 

ють пізнавальну діяльність сучасних менеджерів. Інте-
рактивні методи організації навчального процесу, де-
якою мірою являють собою зміну університетської 


