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Тема (англ.)
Applied tools for improving the competitiveness of building enterprise

Реферат (укр.)

У дисертаційній роботі вирішено актуальні науково-прикладні завдання удосконалення науково-методичних засад та
прикладних інструментів діагностування рівня економічної стійкості будівельних підприємств, як основи подальшого
вдосконалення стану їх конкурентоспроможності на охопленому ними сегменті будівельного ринку. Сутність категорії
«економічна стабільність підприємства» адаптовано до специфіки функціонування будівельного ринку. Доведено, що
економічна стійкість формується у процесі операційної, адміністративної, інвестиційної, функціонально-технологічної та
економічної взаємодії з іншими стейкхолдерами створення будівельного (індустріального) продукту та має визначатись,
як інтегрована характеристика досягнення і збереження підприємством економічної рівноваги за рахунок досягнення
збалансованих бізнес-індикаторів, в межах інтервалів припустимих значень, які залежать від стадій «життєвого циклу»
підприємства та підлягають директивному узгодженню з умовами функціонування його операційної системи та
структури адміністрування. У зв’язку з цим, розроблено, обґрунтовано та впроваджено в практику інноваційний
аналітичний інструментарій поетапного діагностування та адміністрування рівня економічної стійкості, що (за допомогою
спеціальних бізнес-індикаторів та аналітичних підсистем) враховує специфіку операційної системи підприємства та
економічні, функціональні, продуктові та інші особливості діяльності суб’єктів його зовнішнього середовища. Ключові
слова: будівельне підприємство, економічна стійкість, конкурентоспроможність, аналітична карта, АВС- та ХYZ-аналіз,
інтегральний показник рівня економічної стійкості підприємства.

Реферат (англ.)
In the dissertation the actual scientific and applied task of the improvement of scientific and methodical principles and applied
instruments of diagnosing the level of economic stability of construction enterprises as the basis for further improvement of the
state of their competitiveness on the segments of the construction market covered by them is solved. The essence of the
category «economic stability of the enterprise» is adapted to the specifics of the functioning of the construction market. It is
proved that economic stability is formed during the process of operational, administrative, investment, functional, technological
and economic interaction with other stakeholders to create a construction (industrial) product and should be defined as an
integrated characteristic of achievement and preservation of the enterprise of economic equilibrium at the expense of achieving
balanced business indicators within intervals of permissible values, which depend on the stages of the life cycle of the enterprise
and subject to policy coherence with the conditions and functionalization of its operating system and administration structure.
From these positions, innovative analytical tools for phased diagnosis and administration of the level of economic sustainability
that (with the help of special business indicators and analytical subsystems) take into account the specifics of the operating
system of the enterprise and the economic, functional, product and other features of the activity of the sub " objects of its
environment. The methodological and analytical support provided for calculating the level of stability of industrial and
construction enterprises on the basis of the calculation of the integral index is important not only in scientific but also in
practical sense, since knowledge of its level enables the enterprise management to make informed decisions regarding cost
management, taking into account the negative influence of factors the external environment through the effective formation
and use of production, organizational, and financial mechanisms. The toolkit is implemented in a complex of applied programs,
with the help of which the practical aspects of assessing the economic stability of industrial and construction enterprises are
analyzed, the main indicators of stability are analyzed, a methodical approach is proposed for the determination of the integral
indicator of the level of stability, which provides an opportunity to assess the level of stability of industrial enterprises and to
determine the organizational and economic factors for improving the efficiency of their operation. The study of methodical
approaches in determining the sustainability of enterprise development as an economic system has been carried out. A system
of indicators is proposed that can be used to calculate the integral index of enterprise sustainability. The methodical and applied
advantages of using (from the standpoint of the format of the proposed instrumentation) of the matrix ABC and XYZ in the
management of expenses of the industrial enterprise and making corresponding economic decisions are proved. The plan of
measures to increase the integral index of stability was presented, due to the increase of the values of indicators of functional
components, namely: production, ecological and managerial-organizational sustainability. Keywords: construction enterprise,
economic stability, competitiveness, analytical card, ABC- & XYZ-analysis, integral indicator of the level of economic
sustainability of the enterprise.
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