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Зазначено, що при зовнішньому розширенні можуть мати місце такі труднощі: правильна 
всебічна оцінка стану купується фірми до її покупки; оперативна інтеграція нових видів 
діяльності та її наслідки (звільнення персоналу, переміщення підрозділів та тощо.); 
встановлення взаємовідносин з влившись фахівцями, особливо, якщо вони раніше вважалися 
конкурентами. Короткострокові і довгострокові кредити складають значну частину 
капіталу, що використовується підприємствами будівельного виробництва. І так як у 
багатьох підприємств на їх частку припадає близько половини використовуваного капіталу, 
велике значення набуває ліквідність підприємства, яка характеризується відношенням 
оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань. Чим вища ліквідність, тим краще 
фінансове становище підприємства. Зниження ліквідності підприємств і комплексів у 
багатьох випадках відбувається через зростання їх дебіторської заборгованості, яка в свою 
чергу виникає через затримку сум, що підлягають виплаті замовниками. 
Визначено, що власник підприємства і керуючі повинні завчасно відчувати перші ознаки спаду 
ділової активності (через погіршення загальноекономічної ситуації, розорення клієнтів, 
зниження ліквідності активів, оборотів підприємства, його прибутку та тощо) і своєчасно 
приймати необхідні управлінські рішення щодо попередження банкрутства. В цьому випадку 
випереджала реакція системи управління підприємством може носити наступальний або 
оборонний характер. Для наступальної тактики необхідний пошук нових джерел доходу, 
нових клієнтів і ринків збуту, оновлення та диверсифікація продукції, зміна керівництва, 
методів управління та тощо. Як захисної тактики використовується скорочення витрат і 
виробництва. Однак масовий розвиток процесу неспроможності підприємств означає 
зниження економічної безпеки країни, падіння темпів економічної зростання і втрату 
робочих місць. Тому держава не повинна залишатися осторонь від цих проблем і, 
забезпечуючи свої соціальні та економічні цілі втручатися в справи про неспроможність 
підприємств. 
 
It is noted that the external expansion may have the following difficulties: proper comprehensive 
assessment of the state of the company is purchased before its purchase; prompt integration of new 
activities and their consequences (dismissal of staff, relocation of units, etc.); establishing 
relationships with the merged professionals, especially if they were previously considered 
competitors. Short-term and long-term loans make up a large part of the capital used by 



construction companies. And since many enterprises account for about half of the capital used, the 
liquidity of the enterprise, which is characterized by the ratio of working capital to short-term 
liabilities, is of great importance. The higher the liquidity, the better the financial position of the 
company. In many cases, a decrease in the liquidity of enterprises and complexes is due to an 
increase in their receivables, which in turn arises due to a delay in the amounts payable to 
customers. 
It is determined that the business owner and managers should feel the first signs of a downturn in 
advance (due to worsening of the general economic situation, ruin of clients, decrease in liquidity 
of assets, turnover of the enterprise, its profits, etc.) and to make the necessary management 
decisions in time to prevent bankruptcy. In this case, the advance reaction of the enterprise 
management system may be offensive or defensive. Offensive tactics require finding new sources of 
revenue, new customers and markets, updating and diversifying products, changing leadership, 
management practices, and more. Cost reduction and production are used as a defensive tactic. 
However, the massive development of the enterprise insolvency process means a decrease in the 
country's economic security, a fall in economic growth and job losses. Therefore, the state should 
not stay away from these problems and, while providing its social and economic goals, intervene in 
business insolvency cases. 
In modern conditions, the success of the national economy is determined not only by the level of 
science and education in the country, but also by a complex set of organizational and technological 
conditions that ensure the efficiency of the collection, processing and use of information, the 
dissemination of knowledge and their use in order to improve technology. This complex 
significantly influences the speed of innovative processes, contributing to the rapid creation of 
spaces for the development and increase of the pace of implementation of fundamentally new 
technological solutions. 
Hence another very important characteristic of modern competitiveness - the high speed of 
processes occurring in the economy of the enterprise, in turn, provides a high speed of capital 
turnover and the overall increase in the efficiency of the entire economic system. 
Significant features of the modern world economy are the acceleration of change, the mobility of 
agreements between countries in the world markets, the rapid change of leaders, the constant 
emergence of new options for international specialization, the deepening of intra-industry and 
inter-sectoral specialization, the accelerating growth of international trade. There is a tendency 
towards convergence in the levels of labor productivity across countries (especially in the group of 
developed countries), which is expected to continue in the near future. 
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Постановка проблеми. 
Практика розвинених країн світу показує, що застосування факторингового обслуговування найбільш 

ефективно щодо малих і середніх підприємств, що мають перспективи розширення обсягів виробництва і 
стикаються з проблемою нестачі коштів через несвоєчасне погашення боргів дебіторами, а також недостатнього 
рівня прибутку. Завдяки факторингу прискорюється оборотність коштів, що особливо важливо для підприємств 
будівельного виробництва, в той же час у фінансовому відношенні авансування факторингової компанією клієнта 
не створює для нього нового пасиву, т. б. не применшує його кредитоспроможності. 

Зовнішнє розширення будівельного комплексу на відміну від внутрішнього (будівництва нових 
підприємств та тощо.) Досягається за рахунок придбання будь-якої фірми або її активів, а також за рахунок участі 
в капіталі іншої фірми. Така участь в капіталі може бути переважаючим або людина не перемагає в залежності від 
розмірів пакета акцій (більше 50% або менше 50%). Чи не переважна участь в капіталі іншої фірми безпосередньо 
не веде до зовнішнього розширення свого підприємства, але часто є сходинкою до розширення власного 
комплексу, т. б. супроводжується рядом угод, які передбачають надалі покупку контрольного пакету акцій. Такий 
тип участі в капіталі дозволяє зав'язувати найкращі зв'язки (з постачальниками матеріалів і комплектуючих). 



Придбання навіть не дуже значної кількості акцій іншої фірми забезпечує можливість обом сторонам об'єднати їх 
зусилля на спільне і тривалий взаємодія. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.. Вирішенням питання щодо проблематики державного 
регулювання збалансованого розвитку будівельною сферою займалися представники вітчизняної науки 
державного управління є Н. Александрова,  В. Авер’янов, О. Андрійко,  Голосніченко, І. Грицяк, Р. Калюжний, 
І. Є. Додін, А. Комзюк, Ю. Ковбасюк, Розпутенко, В. Князєв, І. Г. Ситник, В. Шкарупа та ін. 

Метою статті є дослідження та визначення  механізмів факторингового обслуговування збалансованого 
розвитку будівельного комплексу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При зовнішньому розширенні можуть мати місце такі 
труднощі: 

- правильна всебічна оцінка стану купується фірми до її покупки; 
- оперативна інтеграція нових видів діяльності та її наслідки (звільнення персоналу, переміщення 

підрозділів та тощо.); 
- встановлення взаємовідносин з влившись фахівцями, особливо, якщо вони раніше вважалися 

конкурентами. 
Короткострокові і довгострокові кредити складають значну частину капіталу, що використовується 

підприємствами будівельного виробництва. І так як у багатьох підприємств на їх частку припадає близько 
половини використовуваного капіталу, велике значення набуває ліквідність підприємства, яка характеризується 
відношенням оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань [1]. Чим вища ліквідність, тим краще 
фінансове становище підприємства. Зниження ліквідності підприємств і комплексів у багатьох випадках 
відбувається через зростання їх дебіторської заборгованості, яка в свою чергу виникає через затримку сум, що 
підлягають виплаті замовниками. 

Внаслідок погіршення ліквідності підприємства часто змушені відкладати закупівлі необхідного 
обладнання, затримувати виплату короткострокових заборгованостей і знижувати витрати на дослідження і 
розробки. Очевидно, що таке зниження витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи може надати 
довгострокове негативний вплив на стан підприємства в майбутньому на його подальше функціонування та 
розвиток [2, c.187]. 

Неспроможність підприємства є наслідком як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. В Україні, в умовах 
глибокої економічної кризи, переважають зовнішні чинники, в той час як, за оцінками західних фахівців, понад 
60% банкрутств, в стабільно функціонуючій економіці, пов'язане з внутрішніми факторами [3, c.209]. 

Власник підприємства і керуючі повинні завчасно відчувати перші ознаки спаду ділової активності 
(через погіршення загальноекономічної ситуації, розорення клієнтів, зниження ліквідності активів, оборотів 
підприємства, його прибутку та тощо) і своєчасно приймати необхідні управлінські рішення щодо попередження 
банкрутства. В цьому випадку випереджала реакція системи управління підприємством може носити 
наступальний або оборонний характер. Для наступальної тактики необхідний пошук нових джерел доходу, нових 
клієнтів і ринків збуту, оновлення та диверсифікація продукції, зміна керівництва, методів управління та тощо. 

Як захисної тактики використовується скорочення витрат і виробництва. Однак масовий розвиток 
процесу неспроможності підприємств означає зниження економічної безпеки країни, падіння темпів економічної 
зростання і втрату робочих місць. Тому держава не повинна залишатися осторонь від цих проблем і, 
забезпечуючи свої соціальні та економічні цілі втручатися в справи про неспроможність підприємств [4, c.78]. 

Особливу значущість для ефективного управління розвитком підприємства будівельного виробництва 
набувають фактори прямого впливу зовнішнього середовища, до яких відносяться постачальники, споживачі і, 
особливо, конкуренти. Значення цих факторів важко переоцінити так, як їх знання допомагає розуміти ринок і 
активно діяти на ньому, сприяючи успішному функціонуванню та сталого розвитку підприємства. У загальному 
випадку зовнішнє середовище підприємства можна визначити як систему, що представляє собою сукупність 
факторів і умов, метою яких є задоволення потреб суспільства. Звідси важливість і обов'язковість постійного 
вивчення її стану і змін, що відбуваються, що передбачає широку участь маркетингу, як частини управління 
розвитком підприємств регіонального будівельного комплексу. 

У тісному зв'язку із зовнішнім середовищем і її елементами (політичними, соціальними, економічними, 
технологічними та ресурсними) діє внутрішнє середовище підприємств будівельного комплексу, основними 
проблемами якого стають, на нашу думку, вдосконалення управління розвитком підприємства і наявність 
неадекватного виконання працівниками своїх посадових обов'язків [5, c.298]. 

Формування нової системи управління в практиці, в даний час в економіці України, відбувається під 
впливом ряду істотних факторів: 

- зміна в структурі потреб суспільства в продукції і послугах, орієнтація діяльності підприємств на 
задоволення потреби суспільства; 

- загострення внутрішньої конкуренції внаслідок обмеженості ресурсів; 
- інтернаціоналізація конкуренції і пов'язана з цим необхідність адаптації до міжнародних стандартів; 
- посилення соціальних і екологічних вимог до діяльності підприємств, орієнтація системи управління на 

зовнішні чинники ефективності організації. 
Істотним фактором розвитку підприємств будівельного комплексу і забезпечення їх збалансованості є 

конкуренція між ними. Тому економічні показники кожного підприємства є усередненими і похідними від 
показників забезпечення регіонального будівельного комплексу місцевими будівельними матеріалами. В таких 



умовах, поряд з традиційним поняттям «конкурентність товару» треба визначити пов'язане з ним самостійне 
поняття «конкурентність підприємства», а потім об'єднати їх в більш загальне поняття «конкурентність 
виробництва». На відміну від конкурентності продукції, яка в кінцевому підсумку визначається рівнем продажів, 
т. б. Покупцем товару, оцінку конкурентності підприємства дає податкова служба і власник підприємства. Це 
пояснюється тим, що в нових умовах товаром стає все, в тому числі і капітал, а якість капіталовкладення 
визначається його ефективністю  [6, c.201]. 

У разі недостатності або зниження рентабельності підприємства зниження конкурентності даного 
товару проявляється в зниженні ринкової ціни на самому підприємстві або його цінні папери. 

Оскільки основним способом приватизації підприємств послужило в України акціонування, 
конкурентність підприємства відбивається на ринку цінних паперів, перш за все у вигляді курсу акцій цього 
підприємства. Якщо акції підприємства мають вільне ходіння, хорошу оборотність і ростуть в ціні, то це 
свідчить про досить високої конкурентності підприємства. 

Свідченням конкурентності підприємства є також відсутність хронічної заборгованості по платежах до 
бюджету і по виплатах заробітної плати. Відносна конкурентність підприємства визначається порівнянням 
показників його діяльності з середніми показниками народного господарства, інших галузей промисловості і 
фінансового ринку, з показниками кращих конкурентів по галузях виробництва [7, c.103]. 

У ринковому економічному механізмі управління підприємствами в пост приватизаційному періоді 
потрібна система управління конкурентністю, яка б враховувала інтереси і інвесторів, і виробників, і 
споживачів. 

Інформація та конкурентність потрібна в практиці підприємництва і менеджменту при вирішенні 
питань інвестування, маркетингу, банкрутства, санації підприємства [8, c.108]. Для стабілізації і майбутнього 
зростання конкурентності виробництва в українській економіці необхідні зокрема її структурна перебудова, 
диверсифікація, підвищення технічного, організаційного та економічного рівнів розвитку більшості 
підприємств, що вимагають великих інвестицій. 

Із завершенням безкомпромісного протистояння двох суспільно-економічних систем епіцентр змагання 
України з передовими країнами Заходу з області ідеології, як відомо, перемістився в сферу економіки, 
вилившись в жорстку конкурентну боротьбу. Ця боротьба має тенденцію до посилення як на зовнішньому ринку 
(між вітчизняними виробниками та їх іноземними конкурентами), так і на внутрішньому ринку (між окремими 
вітчизняними підприємствами) [9, c.207]. 

Йдеться про глобальну економічну конкуренцію за право кожної країни зайняти гідне місце в системі 
світового господарства. Міжнародна конкуренція в той же час служить найважливішим чинником, що стимулює 
підвищення ефективності внутрішньої економіки. У цій новій для нашої країни ситуації потрібно, очевидно, 
більш глибоке наукове осмислення самої категорії конкурентоспроможності у всіх її різноманітних іпостасях. 

Область або сферу, в якій ведеться змагання, можна назвати конкурентним полем; зрозуміло, що 
велика різноманітність таких областей і сфер визначає, і відповідне різноманітність конкурентних полів. 

Між різними конкурентними полями існують певні зв'язки, що формують загальний конкурентний 
фон, який відображає конкретний історичний, політичний, соціальний, і зрозуміло, економічний контекст. 
Останній контекст може серйозно впливати на кінцеві висновки при аналізі конкурентоспроможності того чи 
іншого суб'єкта змагання [10, c.598]. Тому дуже важливо чіткіше структурувати завдання такого аналізу, 
дослідити головні складові конкурентного фону. Це в свою чергу може послужити підставою для 
вибудовування стратегії, підвищення міжнародної конкурентоспроможності всієї національної господарської 
системи і окремих її елементів. 

Відповідно до пропонованої методологією аналізу вивченню підлягають не тільки 
конкурентоспроможність як така, а й чітко розрізняються аспекти мікро-, мезо - і макро 
конкурентоспроможності. Нові технології відіграють центральну роль в зростанні ефективності виробництва і в 
формуванні міжнародної конкурентоспроможності, самі по собі будучи її інструментом. Курс на підвищення 
конкурентоспроможності країни вимагає координації в технології з розвитком «людського капіталу», інакше 
останні не матимуть адекватного кадрового забезпечення [11, c. 179]. В даний час в різних країнах робляться 
спроби, з одного боку, більш тісно прив'язати системи загальної освіти та професійного навчання до потреб 
виробництва, а з іншого, - за допомогою розширення рамок професій підвести фундамент під ідею безперервної 
освіти. Саме знання, закріплені в «людський капіталі» і технологіях, сприймаються зараз як двигуни 
продуктивності і економічного зростання. Для еволюції визначальне значення мають розвиток інформаційних 
технологій, що дозволяють трансформувати знання в інформацію і в закодованому вигляді передавати її через 
комунікаційні мережі [12, c.210]. Вкладення в знання є необхідними умовами впровадження нововведень, а їх 
поширення - найважливішим джерелом зростання продуктивності та конкурентоспроможності. 

Висновок. 
У сучасних умовах успіх національної економіки визначається не тільки самим рівнем науки і освіти в 

країні, але і складним комплексом організаційно-технологічних умов, що забезпечують ефективність збору, 
обробки та використання інформації, поширення знань і застосування їх з метою вдосконалення технологій. Цей 
комплекс істотно впливає на швидкість інноваційних процесів, сприяючи швидкому створенню заділів для 
розробки і підвищення темпів реалізації принципово нових технологічних рішень. 



Звідси випливає ще одна дуже важлива характеристика сучасної конкурентоспроможності - висока 
швидкість протікають в економіці підприємства процесів, в свою чергу, забезпечує високу швидкість обороту 
капіталу і загальне зростання ефективності всієї господарської системи. 

Суттєвими особливостями сучасної світової економіки є прискорення змін, рухливість угод між 
країнами на світових ринках, швидка зміна лідерів, постійна поява нових варіантів міжнародної спеціалізації, 
поглиблення внутрішньогалузевої та міжгалузевої спеціалізації, випереджаюче зростання міжнародної торгівлі. 
Спостерігається тенденція до зближення рівнів продуктивності праці по країнам (перш за все в групі 
розвинених держав), яка, як передбачається, збережеться і в найближчому майбутньому. 
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