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нання елементів відрядної та погодинної системи оплати праці, участь 
у прибутку, система подвійних ставок, створення сприятливих перспе-
ктив, допомога при виході на пенсію, бальна оцінка праці робітників за 
професійну майстерність. Для України скопіювати повністю ці засоби 
неможливо. Їх впровадження залежить не лише від бажання керівниц-
тва, а й від економічної ситуації в країні, фінансових можливостей пі-
дприємства, менталітету тощо. 

На основі опитування та досвіду закордонних засобів мотивації 
персоналу удосконалено сучасні засоби мотивації. Для більш ефектив-
ного функціонування підприємства, під результатом необхідно розумі-
ти кінцевий результат діяльності підприємства – прибуток, що дозво-
ляє враховувати оплату праці з урахуванням внеску кожного працівни-
ка на основі розробленої системи. Зв'язок оплати з ефективністю дія-
льності всієї системи має сенс, однак, необхідно чітко інтерпретувати 
поняття результат і співвідношення внеску кожного працівника в кін-
цевий результат діяльності підприємства.  

Отже, нематеріальна мотивація є не менш важливою ніж матеріа-
льна. У певних державах, особливо розвинутих, нематеріальні стимули 
навіть більше ціняться ніж матеріальні. На мою думку, основним за-
вданням для підприємств на сьогодні, залишається сформувати ціліс-
ний механізм правильного застосування нематеріальних методів моти-
вації, їх пристосування до особливостей кожного окремого працівника. 
Адже тільки комплексне та правильне застосування усього спектру 
мотиваційних методів може забезпечити максимальне підвищення 
продуктивності праці. 
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Будівельна галузь є однією з найважливіших сфер, від якої зале-
жить ефективність функціонування всієї системи господарювання в 
країні. Тематика впровадження стратегічних змін на підприємствах 
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будівельної галузі має багато аспектів розгляду, але самим важливим є 
те, щоб на кожному окремому підприємстві розпочали рух вперед до 
кращих змін.  
 Сучасний стан будівельних підприємств можна охарактеризувати 
як незадовільний, тому тема з вдосконалення  стратегічного управлін-
ня є актуальною.  
 Метою є висвітлення питань з вдосконалення процесів управління 
змінами.  

Основними задачами є: визначити стан будівельного підприємст-
ва ПАТ «Житлобуд-1», виявити рівень реалізації заходів зі стратегіч-
ного управління; запропонувати напрямки реалізації стратегічного 
управління змінами на ПАТ «Житлобуд-1». 

Особливостям здійснення стратегічного управління присвячено 
публікації зарубіжних економістів, серед яких праці І. Ансоффа,                           
Г. Мінцберга, К. Левіна, Дж. Коттера, Д. Надлера, М. Тушмена. Також 
істотний внесок у вирішення низки проблем, пов'язаних з розвитком 
економічних відносин у будівельній сфері та питаннями стратегічного 
управління на підприємстві, внесли вітчизняні вчені-економісти                            
М.К. Бєляєв, В.В. Бузирев, О.С. Віханський, П.Г. Грабовий, Г.М. Загі-
дулліна, О.М. Петров, В.П. Савчук, В.М. Сєров та ін. 

Завдяки моделям управління змінами можна поетапно розглянути 
процеси стратегічного управління, аналізувати зміни та виконувати 
відповідні заходи.  

Нами було проаналізовано заходи зі стратегічного управління на 
підприємстві і виявлено, що основною стратегічною лінією в діяльнос-
ті ПАТ «Житлобуд-1» на 2015 р. i в подальшому є нарощування обся-
гів виконуваних робіт. Це дозволить зменшити питому вагу 
адмiнiстративних витрат в загальному обсязi робiт, збiльшити 
кiлькiсть коштiв на погашення кредитiв, полiпшити фiнансовий стан 
пiдприємства.  

Але за результатами проведеного аналізу виявлено, що на підпри-
ємстві ПАТ «Житлобуд-1» відсутнє стратегічне управління як система 
цілеспрямованих заходів.  

Стратегічне управління на сучасному етапі представляє собою 
управління змінами. Впровадження стратегічних змін ускладнюється 
тим, що керівництво  наштовхується на опір персоналу. 

Для виявлення готовності персоналу до стратегічних змін нами 
було проведено експертне оцінювання готовності персоналу                          
ПАТ «Житлобуд-1» до стратегічних змін. Рівень готовності персоналу 
до стратегічних змін складає 0,57 % – це є низьким показником і недо-
статнім для впровадження стратегічних змін.  
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 Керівництву рекомендується виконати план дії щодо мотивації 
персоналу. Після того, як підприємство у цілому буде готове до стра-
тегічних змін, потрібно починати працювати над стратегічним плану-
вання. 

Впроваджувати зміни нами пропонується за моделюю К. Левіна – 
розморожування; рух; заморожування [3]. 

Таким чином, підприємство на першому етапі потребує суттєвої 
підготовки до впровадження системи заходів зі стратегічного управ-
ління змінами. 
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Будівельна галузь належить до найважливіших галузей економі-
ки, адже її функціонування і розвиток впливають на соціальні стандар-
ти життя, тому питання ефективного функціонування галузі є актуаль-
ними. Ефективність як ознака діяльності підприємства в умовах ринку 
передбачає, серед іншого, забезпечення його конкурентоспроможності, 
під якою будемо розуміти здатність витримувати конкуренцію на пев-
ному ринку шляхом створення і використання конкурентних переваг. 

Несприятлива макроекономічна кон’юнктура негативно вплинула 
на діяльність будівельних підприємств перш за все через скорочення 
попиту на будівельну продукцію. Єдиним шляхом уникнути значного 
скорочення обсягів діяльності в цих умовах є виграш в конкурентній 
боротьбі за споживача. З огляду на це метою дослідження є аналіз фа-
кторів забезпечення конкурентоспроможності продукції будівельних 
підприємств в сучасних ринкових умовах. 

Ринок будівельної продукції належить до конкурентних, на ньо-
му діє значна кількість гравців, які пропонують схожу продукцію за 
схожими цінами. За цих умов навіть не ціна, а якість стає тією визна-
чальною перевагою, реалізація якої забезпечує будівельному підпри-
ємству конкурентну перевагу порівняно із конкурентами.  


