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Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-
номічних перетворень України спостерігаються нео-
днозначні процеси у будівельній галузі, яка є інди-
катором розвитку економіки держави. Зокрема, на 
думку експертів, протягом 2011–2013 рр. обмеж-
ується наявність розрахунків при здійсненні покуп-
ки житла, визначені нові правила оцінки майна, що 
призвело до зростання вартості квартир, збільшен-
ня питомої ваги первинного ринку житла, попиту на 
житло економ– та преміям-класу, надання покупцям 
житла розстрочки від підприємств при іпотеці, ско-
рочення попиту на «хрущовки» та інші застарілі бу-
динки, збільшення попиту на малагабаритне житло 
і квартири, нестабільність курсу гривні [9]. У таких 
умовах необхідно застосовувати сучасний інструмен-
тарій на будівельних підприємствах, зокрема інте-
лектуальний капітал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Органі-
заційно-економічні засади та інструменти щодо фор-
мування й використання інтелектуального капіталу 
на будівельних підприємствах представлені у науко-
вих розробках Т. Безрукової, П. Бубенка, О. Васи-
льєва, О. Димченко, Н. Кондратенко, Р. Косінсько-
го, С. Мочерного, І. Писаревського, В. Пономаренка, 
С. Савіна та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
визначенні стану та напрямів трансформацій буді-
вельної галузі у сучасних умовах господарювання 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
останні роки спостерігається скорочення індексу об-
сягів виконаних будівельних робіт у відсотках до ми-
нулого року [10].

Слід зазначити, що у 2012 р. індекс обсягу ви-
конаних будівельних робіт досяг рівня кризових 
2008–2010 рр. (86%), що свідчить про не подолан-
ня кризових явищ та про подальше їх поглиблення. 

Підтвердженням цього висновку є динаміка індексу 
обсягів будівельної продукції у 2012 р. [10].

За останні три роки спостерігається скорочення 
індексів будівельної продукції при спорудженні не-
житлових будівель та інженерних споруд, при не-
значному зростанні обсягів житлового будівництва. 
Аналогічна тенденція спостерігається і у 2014 р. 

У результаті дослідження визначено, що за 2003–
2013 рр. спостерігається зростання прийняття в екс-
плуатацію житла за видами житлових будівель більш 
ніж у 1,7 разів. Це відбулось за рахунок зростання 
прийнятого в експлуатацію одноквартирних, дво- і 
більше квартирних, а також гуртожитків. У структу-
рі прийнятого в експлуатацію житла найбільшу пи-
тому вагу складають одноквартирні житлові будівлі, 
значну питому вагу мають будівлі з двома і більше 
квартирами, гуртожитки займають незначну питому 
вагу і несуттєво впливають на структурні зрушення, 
що відбуваються у будівельній галузі. 

За обсягами прийнятого в експлуатацію житла у 
2012 р. Україна не досягла рівня 1990 р., який є 
кризовим та віддзеркалював диструктивні процеси, 
що відбувались у колишньому СРСР.

За 2004–2014 рр. кількість будівель та інженер-
них споруд незавершеного будівництва станом на 
1 січня скоротилась на 67%, що пов’язано із змен-
шенням обсягів виробництва будівельної продукції. 
Крім того, в умовах зростання впливу конкурентно-
го середовища, погіршення фінансово-економічного 
стану, будівельні підприємства намагаються не «за-
морожувати» значні фінансові ресурси у незаверше-
ному будівництві.

У структурі незавершеного будівництва найбіль-
шу питому вагу складають будівлі, питома вага яких 
за 2004–2014 рр. скоротилась на 1,6%, порівняно із 
попередньою складовою питома вага незавершених 
інженерних споруд, навпаки, збільшилась і склала 
у 2014 р. 30,6%. Така структура об’єктів незавер-
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шеного будівництва свідчить про те, що значні обся-
ги фінансових ресурсів зосереджені у незавершеному 
будівництві будівель, які за обсягами будівельних 
робіт займають лідируючи позиції. 

При здійсненні будівництва та реалізації проек-
тів важливого значення набуває ефективність фор-
мування та використання капітальних інвестицій. За 
січень-грудень 2013 р. капітальні інвестиції в осно-
вному спрямовуються на формування та використан-
ня матеріальних активів, на будівництво житлових 
будівель. Значна частина інвестицій реалізується в 
транспортних засобах, машинах, обладнаннях та ін-
вентарі, нежитлових будівлях та інженерних спору-
дах. Слід зазначити, що суттєві інвестиції на капі-
тальний ремонт здійснюються на нежитлові будівлі, 
інженерні споруди, матеріальні активи, транспортні 
засоби, машини та обладнання. Отже, у результаті 
дослідження визначено, що найбільша частина капі-
тальних інвестицій спрямовується у матеріальні ак-
тиви при низькій активності в сфері формування й 
використання інтелектуального капіталу.

Найбільша частина коштів на капітальні інвести-
ції реалізується за рахунок власних коштів підпри-
ємств та організацій. На цей процес значно впливає 
кредити банків та інші позики. Натомість на низькому 
рівні знаходяться джерела фінансування за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, іноземних 
інвесторів, що свідчить про відсутність зацікавленості 
з боку останніх для фінансування вітчизняних проек-
тів. Інвестиції в основний капітал у сфері будівництва 
у 2011 р. займають лише 3,6% від загального обсягу, 
капітальні інвестиції у 2013 р. – 17,5%.

Динаміка інвестицій в основний капітал свідчить 
про те, що цей показник протягом 2000–2011 рр. мав 
хвилеподібний характер. Причому найменшим він 
був у 2009 р., найбільшим – у 2003 р., що віддзер-
калює економічні процеси, які відбуваються в еко-
номіці держави. Якщо у 2003 р. розвиток економіки 
характеризується зростанням, то у 2009 р. накопи-
чуються кризові явища, обумовлені фінансово-еконо-
мічною кризою та внутрішніми диспропорціями та 
дисбалансами, які відбуваються у державі.

За останні роки у будівництві відбуваються проце-
си, пов’язані із зростанням вартості основних засобів. 
Зокрема, за 2000–2012 рр. спостерігається збільшен-
ня їх вартості майже у 5 разів, що свідчить про зміц-
нення виробничого потенціалу у представленій сфері.

За 2010–2012 рр. спостерігається зростання зносу 
основних засобів у будівництві, що свідчить про зни-
ження рівня їх технічної готовності. Проте значення 
представленого показника свідчить про досить висо-
кі можливості щодо реалізації будівельних проектів.

У будівельній галузі відбуваються трансформа-
ційні процеси, які характеризуються накопиченням 
негативних явищ та неподоланням наслідків фінан-
сово-економічної кризи, що негативно впливає на 
стан соціально-економічного розвитку держави.

Для вирішення представлених проблем та зміни не-
гативних траєкторій у будівництві на законодавчому 
рівні приймаються відповідні нормативно-правові акти.

Отже, для подолання кризових явищ у будівель-
ній галузі визначені законодавчі акти спрямовані 
на залучення інвестицій, формування державної по-
літики, забезпечення перманентного фінансування 
будівництва, створення умов для добудови об’єктів 
житлового будівництва, допомога громадянам у про-
цесі їх фінансування.

Слід відзначити, що функціонування будівельної 
галузі здійснюється на основі відповідного норматив-
но-правового забезпечення, а саме:

– Господарський кодекс України глава 33 «Капі-
тальне будівництво», де визначено договірну основу 
будівництва та нормативно-правове забезпечення ін-
новаційної діяльності [1];

– цивільний кодекс України глави 61 «Підряд» 
та 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт» у яких 
охарактеризовано поряд здійснення підряду й вико-
нання відповідних науково-дослідних або дослідно-
конструкторських й технологічних робіт [4];

– кодекс України про адміністративні правопо-
рушення, де у главі 8 визначена адміністративна 
відповідальність про правопорушення у будівель-
ній галузі [3];

– статтею 40 земельного кодексу охарактеризо-
вано порядок надання земельних ділянок для будів-
ництва та обслуговування жилого будинку, господар-
ських будівель і гаражного будівництва, особливо у 
частині безоплатної передачі земельних ділянок для 
будівництва [2];

– закон України «Про архітектурну діяльність» 
у якому визначені правові та організаційні засади 
здійснення архітектурної діяльності і спрямований 
на формування сприятливого життєвого середовища, 
досягнення естетичної виразності, економічної до-
цільності і надійності будинків, споруд та їх комп-
лексів [5];

– закон України «Про основи містобудування», 
де охарактеризовані правові, економічні, соціальні 
та організаційні засади містобудівної діяльності в 
Україні і спрямований на формування повноцінно-
го життєвого середовища, забезпечення при цьому 
охорони навколишнього природного оточення, раціо-
нального природокористування та збереження куль-
турної спадщини [7];

– закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» визначає правові та організаційні осно-
ви містобудівної діяльності і спрямований на забез-
печення сталого розвитку територій з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів [8];

– закон України «Про відповідальність підпри-
ємств, їх об’єднань, установ та організацій за право-
порушення у сфері містобудування», який встановлює 
відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 
організацій всіх форм власності за правопорушення 
у сфері містобудування і спрямований на посилення 
державного контролю за забудовою територій, розмі-
щенням і будівництвом об’єктів архітектури, додер-
жанням суб’єктами архітектурної діяльності затвер-
дженої містобудівної та іншої проектної документації, 
місцевих правил забудови населених пунктів, вимог 
вихідних даних, а також на захист державою прав 
споживачів будівельної продукції [6] та ін.

У світовій практиці ведення бізнесу, серед  
100 найбагатіших компаній відсутні будівельні під-
приємства, що свідчить про певні диспропорції та 
дисбаланси, які існують на будівельному ринку, чо-
тири з яких представлено на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Ринкова капіталізація компаній лідерів 
світового бізнесу, млрд дол. [11]
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Отже, у результаті аналізу визначено, що ліде-
рами є компанії, які функціонують у сфері високих 
технологій та торгівельній діяльності. Рейтинг най-
більших 100 будівельних компаній Європи представ-
лено на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Лідери європейського  
будівельного ринку, млн євро

У результаті аналізу визначено, що лідерами ев-
ропейського будівельного ринку є компанії Франції, 
Іспанії, Німеччини, Австрії, Швеції, Італії, Вели-
кої Британії загальний обсяг продажу яких складає 
189586 млн євро.

Таким чином найбільш активними на будівель-
ному ринку є компанії Великої Британії (20% від 
загальної кількості підприємств), Іспанії (11%), Ні-
дерландів (10%), Італії (9%), Франції (8%). Поряд з 
цим, у представленому рейтингу відсутні вітчизняні 
підприємства, що свідчить про їх низькі можливос-
ті щодо реалізації міжнародних проектів, залучен-
ня іноземних інвестицій, забезпечення відповідної 
співпраці та інтеграції у європейський ринок. Слід 
вказати, що у представленому рейтингу 100 євро-
пейських компаній представлені 5 російських під-
приємств. Тому, на сучасному етапі економічних 
перетворень необхідно створити умови для зростан-
ня обсягів реалізованої продукції у контексті участі 
у міжнародних будівельних проектах та залучення 
іноземних інвестицій. Більш того, для виконання по-
ставлених завдань можуть бути залучені відповідні 
вітчизняні будівельні підприємства.

Встановлено, що найбільш стійкими є будівель-
ні підприємства, які представляють м. Київ та Ки-
ївську область. Це свідчить про те, що найбільш ди-
намічно в сучасних умовах розвиваються будівельні 
підприємства, які функціонують у відповідному ре-
гіоні. Така динаміка характеризує певні дисбаланси 
та диспропорції, які поширюються на будівельному 
ринку, де суттєво гальмуються суб’єкти господарю-
вання, що функціонують у регіонах. Крім того, на 
позитивну динаміку будівельних підприємств м. Ки-
єва та Київської області впливає висока, порівняно 
з іншими регіонами, платоспроможність населення.

Посередньо стійкими є будівельні підприємства, 
які також, у значній мірі, представляють м. Київ та 
Київську область. Це свідчить про динамічний роз-
виток будівельної галузі представленого регіону. 
Проте, відсутність суттєвих зрушень у інших регі-

онах держави та потребує здійснення кардинальних 
дій щодо забезпечення розвитку будівельних підпри-
ємств у всіх регіонах. Зокрема, реалізація програм 
забезпечення житлом сільського населення «Влас-
ний дім», Комплексних регіональних програм роз-
витку житлового будівництва в областях, програм 
індивідуального житлового будівництва, Державної 
програми забезпечення молоді житлом, пільгового 
кредитування індивідуальних сільських забудовни-
ків, Державної цільової соціально-економічної про-
грами будівництва (придбання) доступного житла на 
2010–2017 рр. та ін.

Серед найменш стійких підприємств більшість 
представляють Київський регіон. Таким чином, за 
рівнем стійкості більшість підприємств представля-
ють столичний регіон, що обумовлено відповідними 
замовленнями на будівельну продукцію, платоспро-
можністю споживачів та рівнем реалізації будівель-
них проектів. З іншого боку, слід вказати на певні 
диспропорції, що виявлені на будівельному ринку, 
де значна частина будівельної продукції зосереджена 
на певних регіонах.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на 
основі дослідження встановлено, що функціонуван-
ня будівельної галузі характеризується нестабільніс-
тю та не подоланням наслідків фінансово-економіч-
ної кризи й внутрішніх диспропорцій і дисбалансів, 
відсутністю стабільності в сфері реалізації інвести-
ційних та інноваційних проектів, уповільненням об-
сягів реалізованої будівельної продукції, зниженням 
результативності діяльності.
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