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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Досліджено основні тенденції підвищення ефективності інвестиційно-будівельної 
діяльності,  які спрямовані на розробку моделі інвестиційної поведінки в частині вико-
нання певних функцій підтримки загальної стратегії  та розвитку. 

 

Исследованы основные тенденции повышения эффективности инвестиционно-
строительной деятельности, которые направлены на разработку модели инвестиционно-
го поведения в составе выполнения определенных функций поддержки общей стратегии  
и развития. 

 

This article is devoted research of basic tendencies of increase of efficiency investment –
to a build activity, which directed for development of model of investment conduct in composi-
tion implementation of certain support of general strategy  and development functions 

  
Ключові слова: будівництво, інвестиційно-будівельна діяльність, інвестиційна про-

грама, ефективність. 
  

Будівельний ринок як система включає суб'єкти й об'єкти будіве-
льного ринку. К його суб'єктам відносяться: інвестори, замовники, під-
рядчики, проектні і наукові організації, підприємства промисловості 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, будівельного і дорож-
нього машинобудування, виробники технологічного, енергетичного і 
іншого устаткування та ін. Об'єкти будівельного ринку включають: 
будівельну продукцію (будівлі, споруди, їх комплекси та ін.), будіве-
льні машини, транспортні засоби, матеріали, вироби, конструкції, капі-
тал, робочу силу, інформацію і т.д. 

Будівельна діяльність в літературі визначається, з одного боку, як 
галузь матеріального виробництва, з другого – як діяльність, пов'язана 
з виконанням будівельних робіт, з іншого – як галузь матеріального 
виробництва, зведення та реконструкції будівель і споруд. У технічно-
му та інженерному сенсі будівництво – це вид виробничої діяльності, 
пов'язаної з проектно-дослідницькими роботами, зведенням будівель і 
споруд різного значення, реконструкцією, модернізацією, переоблад-
нанням, перепрофілюванням та ін.  В економічному сенсі будівництво 
– це галузь національної економіки. 

Сучасні концепції інвестиційної діяльності припускають вкладен-
ня інвестицій в основний капітал згідно інвестиційному проекту. Ме-

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

https://core.ac.uk/display/11325001?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


Коммунальное хозяйство городов 

 

 51

тоди управління проектами дозволяють вирішувати такі завдання, як 
визначення цілей проекту, обґрунтування проекту, визначення фінан-
сових потреб і джерел фінансування, підготовка і висновок контрактів, 
контроль за ходом виконання проекту, управління ризиками проекту та 
інші. Звідси ухвалення ефективних рішень в інвестиційній або інвести-
ційно-будівельній діяльності згідно інвестиційному проекту припускає 
облік ризику або надійності [4]. 

У зв'язку з вищесказаним, при розробці інвестиційно-будівельній 
діяльності визначаються загальний об'єм інвестицій, способи раціона-
льного використання власних засобів і можливості залучення додатко-
вих грошових ресурсів. Проекти інвестиційної діяльності узгоджують-
ся між собою по об'ємах ресурсів, що виділяються, і термінах здійс-
нення ресурсних потоків виходячи з досягнення максимального зага-
льного економічного ефекту. 

Підвищення ефективності інвестиційно-будівельної діяльності  
зумовлює розробку моделі інвестиційної поведінки в частині виконан-
ня певних функцій або досягнення функціональних цілей. Фактично 
інвестиційна діяльність інтегрована в модель стратегічного розвитку та 
позначає найбільш бажані функціональні цілі. Головне завдання інвес-
тиційно-будівельної діяльності – підтримка загальної стратегії  її роз-
витку. Інша роль – досягнення функціональних цілей з використанням 
методів підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Серед вка-
заних методів ми можемо виділити п'ять основних груп: 

- методи планування; 
- методи організації; 
- методи координації; 
- методи мотивації; 
- методи контролю і регулювання. 

Методи планування не тільки сприяють в отриманні капіталу, за-
лученні інвесторів, партнерів, але й дозволяють визначити контрольні 
етапи і цифри реалізації інвестиційних програм, за якими можна здійс-
нювати не тільки планування, але і контроль над виконанням. На стадії 
планування можливості інвестиційно-будівельній діяльності викорис-
товуються для розробки концепції інвестиційної програми і стратегії 
бізнесу, вироблення нових напрямів інвестиційного розвитку  і здійс-
нення інвестицій, дозволяє оцінити можливості цих напрямів. При ви-
користанні методів планування інвестиційна програма диференціюєть-
ся по п'яти основних блоках: цільовому, організаційному, ресурсному, 
управлінню, юридичного забезпечення [5]. 

Методи організації можуть бути представлені різними видами 
структур залежно від цілей реалізації моделі стратегічного розвитку 



 Научно-технический сборник №94

 

 52

інвестиційно-будівельної діяльності. Методи формування структур 
будівельних підприємств у взаємозв'язку з цілями інвестиційної діяль-
ності дозволяють прийти до розуміння значущості мережевої структу-
ри, яка вже у свою чергу може бути використана для відображення 
етапів реалізації інвестиційних програм у вигляді мережевого графіка 
[2]. 

Методи координації включають методи оптимізації і оцінки взає-
мовиключних інвестицій. За допомогою оптимізаційних методів дося-
гають якнайкращої інвестиційної ситуації за певних умов. Тут будіве-
льними підприємствами можуть використовуватися різні методи, такі 
як дерево рішень, лінійне програмування, теорія масового обслугову-
вання, імітаційні ігри. У свою чергу взаємовиключними можуть бути 
інвестиції, що забезпечують альтернативні способи досягнення одного 
і того ж результату, або що конкурують через бюджетні обмеження 
(ситуація раціонування інвестиційного капіталу будівельного підпри-
ємства). Для їх оцінки використовуються метод розрахунку тимчасової 
цінності інвестиційних засобів впродовж раціонування капіталу та ме-
тод витратної ефективності. Перший метод ефективного управління 
інвестиційно-будівельною  діяльністю забезпечує вибір найбільш пе-
реважного із взаємовиключних інвестиційних програм за критерієм 
максимізації приросту суми інвестиційних ресурсів до кінця раціону-
вання інвестиційного капіталу. Метод витратної ефективності управ-
ління інвестиційною діяльністю має особливе значення для будівель-
них підприємств в аспекті застосування програмно-цільового прогно-
зування, оскільки оцінює не об'єм грошових надходжень, а ступінь 
раціональності використання обмежених інвестиційних ресурсів [1]. 

Методи мотивації як методи ефективного управління інвестицій-
но-будівельною діяльністю включають методи мінімізації ризику, уча-
сті в управлінні інвестиційною програмою. Серед методів мінімізації 
ризиків особливо виділяються методи обліку премії за ризик, метод 
формування портфеля інвестицій або формування інвестиційного фон-
ду [6]. Метод обліку премії за ризик полягає в розрахунку вартості ка-
піталу інвестиційної програми, скоректованої з урахуванням ризику. За 
цим методом вартість капіталу для інвестиційної програми визначаєть-
ся як сума безризикового прибутку і премії за ризик, рівної твору від-
носного коефіцієнта ризику інвестиційної програми і премії за ринко-
вий ризик. Метод формування портфеля інвестицій дозволяє застраху-
ватися від можливості повної втрати капіталу, що інвестується. Подіб-
но до того, як диверсифікований портфель знижує середній ризик 
вкладень, так і при формуванні інвестиційних програм разом з високо-
дохідними і ризикованими заходами повинні здійснюватися і заходи з  
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низькою ефективністю і мінімальним рівнем ризику. 
Нарешті, метод участі в управлінні інвестиційною програмою 

припускає участь всіх працівників будівельного підприємства в управ-
лінні реалізацією інвестиційної програми на основі певних правил, що 
нормують взаємодії на рівні підрозділів і працівників [3]. 

Як останній вид методів підвищення ефективного управління ін-
вестиційно-будівельною  діяльністю ми розглядаємо методи контролю 
і регулювання і, зокрема, методи аналізу результатів інвестицій і мето-
ди управління по відхиленнях. Методи аналізу результатів інвестицій-
ної діяльності дозволяє виявити відхилення від встановлених значень 
показників і визначити причини цих відхилень. Серед чинників, що 
впливають на зміну аналізованого показника, можуть виділятися чин-
ники, контрольовані будівельним підприємством і неконтрольовані, 
що особливо важливо знати в рамках розробки конкурентної стратегії 
розвитку інвестиційно-будівельної діяльності. У свою чергу, управлін-
ня по відхиленнях може здійснюватися на основі результатів інвести-
ційної діяльності і моніторингу поточного стану. В першому випадку 
здійснюється дія в потрібному напрямі на контрольовані чинники, і 
приймаються заходи по адаптації інвестиційної діяльності до неконт-
рольованості чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ. При 
регулюванні на основі моніторингу відбувається управління по відхи-
леннях досягнутих результатів від запланованих.  

Комплексне використання вказаних методів є основним для фор-
мування інвестиційно-будівельної діяльності. Інвестиційно-будівельна  
діяльність визначає вибір, способи  і напрями реалізації найбільш раці-
ональних шляхів оновлення і розширення інвестиційного потенціалу. 
Комплексне використання методів ефективного управління інвести-
ційною діяльністю направлено на досягнення фінансової стійкості і 
створення умов для майбутнього розвитку, також інвестиційна діяль-
ність реалізує плани щодо забезпечення цього майбутнього з погляду 
раніше позначених параметрів в аспекті розуміння можливостей про-
грамно-цільового прогнозування.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРОВ 
В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Рассмотрены  целесообразность формирования кластерных структур для устойчи-
вого развития города и региона. Показаны приоритетные направления образования кла-
стеров в  Харьковской области. 

 

Розглянуто  доцільність формування кластерных структур для стійкого розвитку 
міста й регіону. Показано  пріоритетні напрямки   утворення кластерів у Харківській 
області. 

 

We consider the feasibility of forming cluster structures for the sustainable development 
of the city and region. Showing the priorities of cluster formation in the Kharkov region. 

 

Ключевые слова:  развитие региона, конкурентоспособность, промышленно-
инновационный  кластер,  туристский кластер,  культурно-рекреационный потенциал. 
 

Отраслевой принцип управления промышленностью на совре-
менном  этапе  развития  мировой  экономики  показал  свою недоста-
точную эффективность. С 60-х годов  ХХ ст. он поступательно заменя-
ется новым, более эффективным подходом,  предполагающим разви-
тие экономики на региональном (территориальном) уровне на основе 
создания промышленных кластеров и других сетевых производствен-
ных систем.  Как показала  мировая практика, кластерный подход де-
монстрирует большие возможности повышения конкурентоспособно-
сти региона и государства в целом. Такой подход  может быть осуще-
ствлен в рамках специальных проектов, в том числе путем создания 
условий для повышения инновационной активности хозяйствующих  
субъектов.  

Развитие многих регионов сдерживается отсутствием необходи-
мых условий: недостаточностью материальных и финансовых ресур-
сов и неудовлетворительным качеством трудовых; неразвитостью ис-
следовательской базы; непоследовательной региональной политикой. 
Особенно характерна такая ситуация для регионов со сложившейся 
промышленно-производственной структурой. В таких условиях осо-
бую важность приобретают: стратегия, позволяющая реализовать са-


