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СТАН ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Радзинська Ю.Б.
Харківський національний університет міського господарства імені О Ді Векстова
Будівельна галузь України с системоутворюючою галуззю, що забезпечує функці
онування майже ЗО інших сфер і суттєво впливає на розвиток держави. У сучасних
умовах стан та функціонування вітчизняної будівельної галузі характеризується неод
нозначними тенденціями. Так, за січень-березеиь 2013 р. до відповідного періоду 2012
р. індекс капітальних інвестицій у будівництві скоротився майже на 41% з 140,3% до
99,7% [4]. Поряд з цим, порівняно із аналогічним періодом 2011 р. представлений пока
зник збільшився на 8,7%. Така динаміка обумовлена зовнішніми процесами (впливом
наслідків фінансово-економічної кризи) та внутрішніми диспропорціями, які виника
ють у будівельній галузі, в цілому, і на будівельних підприємствах, зокрема.
Слід відзначній, що більшість обсягів капітальних інвестицій було здійснено за
рахунок власних коштів підприємств та організацій (у 2012 р. - 59,7%) та кредитів бан
ків і інших позик (17,1%). Крім того, інвестиції у матеріальні активи у 2012 р. склали
97,1%. Таким чином, вітчизняна економіка орієнтована на розвиток матеріальної бази
при незначному рівні впливу нематеріальних активів, що не відповідає сучасним тен
денціям розвитку розвинених економічних систем, де збільшується доля нематеріаль
них активів. Так, в економіці підприємств розвинених країн світу інтелектуальний капі
тал, як важливий елемент нематеріальних активів, складає від 60 до 85% вартості бізне
су [1]. На основі досліджень встановлено, що на вітчизняних підприємствах викорис
товуються інтелектуальних активів (в тому числі незарсссгрованих) на суму 210-250
млрд. дол. [3]. На думку деяких фахівців, за останні роки інтелектуальний капітал ви
ступає головним макроекономічним чинником, що обумовлює розвиток країни і Гї міс
це у новій економіці, самозростання якого визначає перспективи функціонування як
держави, так і суб’єктів господарювання [2].
Хвилеподібним тенденціям відяовідає динаміка інвестицій в основний капітал:
зниження індексу інвестицій у 2008-2010 рр. змінилась на його зростання у 2011 р.
Динаміка індексу обсягу виконаних будівельних робіт за 1991-2012 рр. представ
лена на рис.
У результаті дослідження визначено, що за роки незалежності тенденції зниження
індексу обсягу виконаних будівельних робіт змінювались на його зростання. Більш то
пі, зростання цього показника у 2011 р. трансформувалось у наступному році на скоро
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чення до 86%, що свідчить про уповільнення розвитку будівельної галузі й нарощуван
ня внутрішніх, і зовнішніх диспропорцій в цій сфері.

Рис. Динаміка індексу обсягу виконаних будівельних робіт за 1991-2012 рр., %[4]
За 2003-2012 рр. показник прийняття в експлуатацію житла за видами житлових
будівель збільшився майже в 1,7 разів. Поряд з цим, скорочу* ться кількість збудованих
квартир з 118 тис. (у 1995 р.) до 91 тис. (у 2012 р ), що негативно вплинуло на рівет.
соціальної орієнтованості галузі. Вартість основних засобів будівельної галузі за 20оо
2010 рр. збільшився більш ніж у 4 рази. Водночас, збільшується ступінь їх зношеної п
який станом на 2011 р. склав у середньому 70%
Отже, у результаті дослідження доведено, що стан будівельної галузі характери
зується нестабільністю та відсутністю стійких тенденцій до розвитку, обумовленими
наслідками фінансово-економічної кризи, зовнішніми та внутрішніми диспропорціями
та дисбалансами, які виникають на макро (держава), мезо (регіон) та мікро (будіксні.ш
підприємства) рівнях.
Література
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МОДЕЛЬ ТА ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ ПРОГРАМАМИ
РЕІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ МОЛОЧАРСТВА НА КОНЦЕИТУАЛЬНГЙ ФАЗІ ЇХ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Сидорчук О.В., Тригуба А.М.
Інститут механізації та електрифікації 11ЛАІ і України
Львівський національний аграрний університет
Наданий час в Україні існує проблема ефективного виробництва якісних молокопродуктїв. Для її вирішення слід реалізовувати інтегровані програми реінжинірингу си
стем молочарства (ІГІРСМ) та розробляти відповідні науково-методичні засади управ
ління ними. Під ІПРСМ розуміється органічне об'єднання групи технологічно
пов’язаних програм (підпрограм), спрямованих на досягнення заданої місії завдяки
створенню цінностей і підвищенню ефективності їх реалізації завдяки отриманню синергії та емерджен шості. Управління ІПРСМ мас свою специфіку. Зокрема, завдяки
реалізації ІПРСМ здійснюється переведення існуючої системи молочарства у бажаний
стан без припинення функціонування цієї системи. Окрім того, має свою специфіку се
редовище в якому реалізовуються ІПРСМ - мінливий характер його складових та
циклічність виконання окремих проектів.
Відповідно до меіодолоі-її Р2М управління профамами базується на управлінні їх
інтефацією та середовищем. Свої особливості має управління ІПРСМ на концептуаль
ній фазі її життєвого циклу. Зокрема, це управління включає низку управлінських дій,
які об’єднані у чотири групи: 1) профілювання місії (ідентифікація проблеми (Мі),
формування місії (М2), аналіз взаємозв’язків між цілями та задачами (М;) та обгрунту
вання сценаріїв (МС)); 2) управління стратегією (опис існуючого стану (С/); прогноз
розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища (Сі)', ідентифікація конфігурації систсми-продукту (Сз)\ 3) управління архітектурою (структурування профами (А/),
обгрунтування тривалості життєвого циклу профами (А2), реалізацію функціональності
(формування підпрофам) для Офимання цінностей профами (Аз), розробка концепту
ального плану програми (КПП))\ 4) управління оцінюванням (проектування базової
структури цінностей (Оі), визначення індикаторів та показників для кожної складової
цінності (О]), регулярна оцінка проектів і програм (Оз)). Між означеними процесами
Існують взаємозв’язки. Ці взаємозв’язки відображено у моделі управління ІПРСМ па
концептуальній фазі їх життєвого циклу (рис.).
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