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ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі розвитку будівництва в Ук*
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TO THE ISSUE OF MANAGING BY THE PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS,
WORKS AND SERVICES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION IN UKRAINE

У статті розглянуто теоретичні аспекти управління процесом закупівель товарів, робіт та по�
слуг у сфері будівництва в Україні, визначено його сутність та особливості, а також основні про�
блеми, що перешкоджають розвитку підприємств будівельної галузі. Проаналізовано основні
етапи процесу закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва і науково обгрунтовано
стратегічні напрями його розвитку, що дозволять кількісно і однозначно підвищити обсяги буд�
івельних робіт в Україні.

The article deals with the theoretical aspects of the management of the procurement process of
goods, works and services in the field of construction in Ukraine, its essence and features, as well as
the main problems hindering the development of construction companies. The main stages of the
process of procurement of goods, works and services in the field of construction are analyzed and
the strategic directions of its development scientifically substantiated, which allow quantitatively
and unambiguously to increase the volume of construction works in Ukraine.
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що ще не отримали належної законодавчої, право*

вої та наукової підтримки. Від урегульованості цих

проблем залежить підвищення обсягів будівельних

робіт та кількості інвестиційних проектів, що, на*

разі, стримується через брак міжнародних та віт*

чизняних інвестицій. Важливою складовою управ*
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ління процесом будівництва є забезпечення вимог

до закупівель товарів, робіт та послуг у сфері бу*

дівництва, що буде головним чином впливати на ре*

гулювання ринкових відносин у будівельній галузі

[1, c. 6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв'язання цієї проблеми, виділен*

ня не вирішених раніше частин загальної проблеми,

котрим присвячується означена стаття свідчить про

те, що вагомий науково*практичний внесок у вирі*

шення окремих проблемних питань управління про*

цесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері

будівництва в України зробили такі науковці (вчені

із державного управління, економісти), як: Л.О. Бо*

гінська, В.Ю. Божанова, С.В. Глухова, І.В. Гужавіна,

М.М. Климчук, Л.Г. Ліпич, К.А. Мамонов, С.Є. Масюк,

Т.П. Норкіна, Ю.В. Пинда, Б.Г. Сенів, З.О. Скарбун,

Г.Л. Ступнікер, М.С. Татар, І.О. Цимбалюк, М.В. Чор*

на, І.В. Чорнуха, О.В. Якименко, Л.А. Янковська,

В. В. Юрчишин та ін. Попри наявні дослідження, бра*

кує інформації щодо комплексного та глибокого ана*

лізу проблем управління процесом закупівель то*

варів, робіт та послуг у сфері будівництва, від яких

залежить поточний стан та подальший розвиток бу*

дівельної галузі в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження обрано аналіз процесу закупі*

вель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва для

виявлення концептуальних заходів покращення реалі*

зації будівельного проекту в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Процес закупівель товарів, робіт та послуг у

сфері будівництва є однією із функцій управління

будівельним проектом, що включає виконання зав*

дань, пов'язаних із вивченням запитів будівельно*

го ринку, потребами клієнтів, доставкою будівель*

них товарів, ціною, споживчою взаємодією та ін.

Управління процесом закупівлі товарів, робіт та

послуг у сфері будівництва спрямоване на побудо*

ву, зміцнення та підтримку взаємовигідних відно*

син із замовниками, підрядниками, покупцями для

досягнення конкретних цілей будівельного проек*

ту.

Очевидним є те, що кожна будівельна компа*

нія зацікавлена в ефективному управлінні широким

спектром будівельних товарів та послуг. Кожна бу*

дівельна компанія, без винятку, чи то державна,

чи то приватна, працює в постійно мінливому та

складному маркетинговому середовищі і,  якщо

вона хоче бути конкурентоздатною на ринку, вона

повинна закуповувати товари чи послуги, що є

цінними для конкретного будівельного проекту, в

найоптимальніші терміни та за найнижчими ціна*

ми.

Найпоширенішими, опрацьованими та застосовува*

ними у світовій практиці етапами управління процесом

закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва,

що висвітлюють різні аспекти діяльності будівельних

підприємств і включають чинники внутрішнього та зов*

нішнього впливу, є:

1. Визначення об'єкта закупівлі для будівельно*

го проекту. На цьому етапі необхідно встановити

конкретний об'єкт закупівлі для будівельної діяль*

ності шляхом аналізу його конкурентних переваг.

Також необхідно проаналізувати зовнішні та

внутрішні переваги об'єкта закупівлі (наприклад, з

точки зору кінцевого покупця). Водночас, вибір кри*

теріїв об'єкта закупівлі має відповідати місії та цілям

будівельної організації. При цьому необхідно виз*

начити конкурентні переваги реалізації найважливі*

ших критеріїв об'єкта закупівлі, а потім шукати найе*

фективніші шляхи їх досягнення в межах інтересів

та можливостей будівельної організації.

2. Ідентифікація партнерів для закупівлі товарів,

робіт та послуг у сфері будівництва виходячи з ана*

лізу їх переваг. Цей етап передбачає пошук кращих

ділових партнерів і збір доступних даних про них, їх

будівельну продукцію та послуги, рівень поставок

будівельної техніки, конструкцій [2, c. 125]. Основ*

ними джерелами інформації для вибору потенційних

партнерів по закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері

будівництва можуть бути: звіт про діяльність буді*

вельної компанії, журнали, книги, бази даних, інфор*

мація зі спеціалізованих конференцій, семінарів,

виставок, маркетингових клубів та ін. На додаток до

збору якісних та кількісних даних про майбутніх

партнерів, цей етап включає дослідження та пояснен*

ня процесу чи факторів, що обумовлюють переваги

співпраці і мають практичне значення для успішної

розробки, реалізації та реформування місії буді*

вельної компанії в цілому.

3. Маркетинговий аналіз інформації про продук*

цію виробників будівельних товарів, робіт та послуг.

Маркетинговий аналіз інформації включає в себе

визначення факторів і обставин, що можуть усклад*

нити та знизити результати виробничо*господарсь*

кої діяльності будівельного підприємства, що їх не*

обхідно розвивати [3, c. 217]. Мова йде про викори*

стання таких маркетингових стратегій обробки

інформації, як: сортування і порівняння даних, спо*

стереження, контроль якості даних, що можуть бути

здійснені відносно конкурентних факторів, виявлен*

ня недоліків у роботі виробників будівельних то*

варів, робіт та послуг і причини цих недоліків. Досвід

розвинених ринків у питанні маркетингового аналі*

зу дозволяє зробити однозначний висновок щодо пе*

реваг вибору зовнішніх виконавців щодо збору

інформації про майбутніх продавців будівельних то*

варів, робіт та послуг. Транснаціональні корпорації,

що виходять на вітчизняний ринок, притримуються

аналогічних підходів, адже вузька спеціалізація, в

кінцевому підсумку, набагато ефективніша, ніж спро*

ба все зробити власними силами. Однак, яка б мар*

кетингова стратегія обробки інформації не була ре*

алізована, завжди необхідно пам'ятати про деякі не*

минучі проблеми: об'єктивність проведення дослі*
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дження, відсутність фальсифікації даних, повнота

даних, конфіденційність, неупередженість, тощо [4,

c. 84].

4. Цілеспрямована реалізація отриманої інфор*

мації про продукцію виробників будівельних товарів,

робіт та послуг. Реалізація включає в себе не тільки

поліпшення процесу закупівлі товарів, робіт та по*

слуг у сфері будівництва, але, в тому числі, і подаль*

ший розвиток процесу організації будівництва в ціло*

му, для того, щоб вирішувати проблеми, що можуть

виникнути. Згідно із отриманою інформацією, вини*

кають можливості для поліпшення робочого плану

організації закупівельного процесу будівельних ма*

теріалів, якщо це необхідно. Розуміння аналізу ви*

год як безперервного процесу є ключовим критерієм

для визначення результатів подальшого розвитку уп*

равління процесом закупівель товарів, робіт та по*

слуг у сфері будівництва в Україні. Така постановка

питання відповідає загальносвітовим тенденціям

розвитку ринкових відносин у будівництві.

5. Контроль управління процесом закупівель то*

варів, робіт та послуг у сфері будівництва та органі*

зація зворотного зв'язку. Контроль за процесом

впровадження результатів закупівлі товарів, робіт та

послуг у сфері будівництва може бути здійснений

двома способами:

— відслідковувати розвиток оцінок ефективності

організації закупівлі товарів, робіт та послуг у сфері

будівництва;

— переглядати тимчасові цілі та стежити за ре*

сурсами та графіками процесів закупівлі товарів,

робіт та послуг у сфері будівництва.

Хочеться підкреслити, що методи та засоби на

кожному із етапів управління процесом закупівель

товарів, робіт та послуг у сфері будівництва постійно

змінюються. Тобто в середині кожної будівельної

компанії має бути створений окремий структурний

підрозділ управління процесом закупівель товарів,

робіт та послуг із достатнім рівнем знань та компе*

тентностей.

Наведена інформація свідчить про те, що прий*

няття своєчасних та обгрунтованих рішень для

здійснення управління процесом закупівель товарів,

робіт та послуг у сфері будівництва потребує належ*

ної інформаційної підтримки, для чого мають про*

водитися маркетингові дослідження. Їх метою є

створення інформаційно*аналітичної бази для роз*

робки рекомендацій та прийняття маркетингових

рішень, спрямованих на зниження ризиків та рівня

невизначеності під час закупівлі товарів, робіт та

послуг у сфері будівництва.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Підсумовуючи наведене, можна зробити висно*

вок, що дослідження ринку будівельних товарів,

робіт та послуг через збір та обробку необхідної

інформації з'єднує товаровиробників із будівельни*

ми організаціями і, тим самим, полегшує їх ефектив*

ну адаптацію до потреб кінцевих споживачів. Фун*

даментальною метою управління процесом закупі*

вель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва в

Україні є комплексний і глибокий аналіз проблем, від

яких залежить поточний стан та подальший розви*

ток будівельної галузі. Маркетингове дослідження

ринку товарів, робіт та послуг у сфері будівництва є

одним із основних функціональних обов'язків фахі*

вця із закупівлі, який визначає необхідність у вив*

ченні відповідних теоретичних навичок та практич*

них підходів у організації та проведенні управління

процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері

будівництва [5, c. 4].
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