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АНОТАЦІЯ 

 

Ціленко В.А. Господарсько-правове забезпечення державної будівельної 

політики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право. – 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню господарсько-правового забезпечення 

державної будівельної політики. На основі системного аналізу положень 

економічної теорії, господарського права, вітчизняного й зарубіжного 

законодавства, практики його застосування сформульовано науково обґрунтовані 

висновки, пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного 

вітчизняного законодавства у досліджуваній сфері. 

У роботі надано економічну характеристику будівельного ринку України. З 

господарсько-правової точки зору будівельний ринок – це система господарських 

правовідносин в багатогалузевій системі виробництва, розподілу, обміну і 

споживання будівельної продукції та послуг будівельного комплексу, в тому числі 

здійснення проектних робіт та робіт по зведенню будинків, споруд, автомобільних 

доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, акведуків та об’єктів, пов’язаних з 

наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й 

енергопостачання; монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів 

заводського виробництва, а також виробництво збірних елементів на 

будівельному майданчику.  

Визначено складові будівельного ринку як об’єкту господарсько-правового 

регулювання, а саме: ринок промислового будівництва (гідротехнічного, 

енергетичного, транспортного, сільського будівництва); ринок житлового будівництва 
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(багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; ринок проектно-

вишукувальних робіт; ринок ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного 

ремонту, реконструкції об’єктів; ринок будівельних матеріалів (ринок видобувної 

промисловості, ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; ринок 

будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту. 

Встановлено, що пріоритетними заходами для ефективного розвитку 

будівельного комплексу в ринкових умовах господарювання є: удосконалення 

стандартизації та нормування будівельної продукції; відновлення кредитування 

об’єктів господарювання для фінансування будівельних проектів; впровадження 

енергозберігаючих технологій та матеріалів у будівництво; впровадження 

безвідходного та маловідходного виробництв, зокрема, у виробництві будівельних 

матеріалів. 

Обґрунтовано, що існуючі концептуальні та програмні документи в сфері 

будівництва носять фрагментарний характер та в окремих випадках дублюють одне 

одного, розраховані лише на розвиток окремих напрямів будівельного ринку. При 

цьому, взагалі відсутні програми щодо стимулювання будівельного ринку або його 

окремих складових, зокрема, виробництва будівельних матеріалів тощо.  

Аргументовано, що висока суспільна значимість будівельного ринку як 

невід'ємна складова економічного розвитку країни, впливає на високу суспільну 

ціну ефективного правового механізму формування та реалізації економічної 

політики у сфері будівництва. 

Звернуто увагу на відсутність стрижневої національної будівельної стратегії, 

що мала б максимально узгоджений соціальний характер, максимальний рівень 

юридичної сили свого правового закріплення, максимально можливий за 

тривалістю реальний період розвитку, що є об’єктом визначеної економічної 

політики. 

Проведено дослідження комплексу нормативно-правового матеріалу регулювання 

відносин на будівельному ринку. Встановлено, що правове регулювання має 
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конкретний характер, оскільки завжди пов’язане з реальними відносинами, спрямоване 

на задоволення законних інтересів суб’єктів права та здійснюється за допомогою 

правових засобів, які забезпечують його ефективність. Воно гарантує доведення норм 

права до їх виконання. Правове регулювання реалізується через механізми – систему 

правових засобів і форм, а саме, норми права, правовідносини, акти реалізації та 

застосування норм права тощо. Воно являє собою державно-владний вплив на 

суспільні відносини за допомогою правових засобів з метою їхнього впорядкування, 

утвердження, охорони й розвитку. Під правовим регулюванням розуміється сукупність 

різноманітних форм і засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників 

суспільних відносин, що здійснюється з метою підкорити цю поведінку встановленому 

в суспільстві правопорядку. За його допомогою досягаються встановлення й 

організація процесу реалізації прав та юридичних обов’язків різними суб’єктами 

суспільних відносин. 

Акцентовано увагу на тому, що процес будівництва потребує правового 

регулювання на кожному етапі його здійснення: підготовка й створення проектної 

документації, власне будівництво об’єкта й подальше введення його в експлуатацію, 

облаштування прилеглої території, що передбачає: створення зручної під’їзної дороги, 

зони озеленення, місця для відпочинку, стоянки автотранспорту тощо. 

У роботі зазначено, що засоби державної підтримки в сфері будівництва 

необхідно класифікувати залежно від ринку у сфері будівництва та за змістом. 

Залежно від ринку у сфері будівництва: 1) ринку промислового будівництва, що в 

свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, енергетичного, транспортного, 

сільського будівництва; 2) ринку житлового будівництва, що поділяється на ринок: 

багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від 

ринку промислового та житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних 

робіт; 4) ринку ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, 

реконструкції об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: 

видобувної промисловості та ринок промислового виробництва будівельних 
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матеріалів; 6) ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного 

транспорту.  

До засобів державного стимулювання діяльності у сфері будівництва слід 

віднести створення або використання можливостей спеціальних режимів 

господарювання, а саме заохочувально-обмежувального спеціального режиму 

господарювання, шляхом надання відповідних податкових та митних пільг та 

заохочувального спеціального режиму господарювання, шляхом залучення 

інвестицій на певну територію держави, надання різного роду заохочень для 

суб'єктів господарювання, що віднесенні до окремих ринків будівництва.  

Акцентовано увагу на тому, що учасники відповідних відносин використовують 

лише загальні вимоги законодавства про державні закупівлі. Однак, цього не 

достатньо, необхідно прийняти законодавчий акт про здійснення будівництва для 

державних потреб. 

Зазначено, що в зв'язку з запровадженням в країні протягом останніх років 

нових будівельних технологій, у тому числі оновлених будівельних матеріалів, 

виникає питання проведення ревізії будівельних норм та правил, що стосуються 

запровадження дозвільної системи на постачання електроенергії, водопостачання 

та теплопостачання. У зв'язку з чим виникає необхідність підготовки та 

запровадження Державної програми модернізації та дерегуляції будівельного 

комплексу України. При цьому, пріоритетним завданням держави у сфері 

регулювання розвитку будівельної галузі є не просто вироблення й реалізація 

концепції розвитку самої галузі, але й формування такого бізнес-середовища, в якому 

розвиток будівельного комплексу буде протікати поступально, стабільно й з 

найменшими втратами. 

Обґрунтовано актуальність створення єдиного організаційно-господарського 

механізму державного регулювання господарської діяльності в будівельному 

комплексі України. У зв’язку з цим, основними засобами регулюючого впливу 

держави на господарську діяльність в будівництві є: - дозвільні процедури, що 
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включають надання дозволів: на будівництво, отримання земельної ділянки, 

отримання вихідних даних необхідних для затвердження проекту, на виконання 

будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва; - діяльність з 

авторського та технічного нагляду, експертизи проектів будівництва через 

попередній контроль та державного контролю у сфері будівництва; - забезпечення 

стимулювання будівельної діяльності в її окремих ринках різними органами та 

установами. 

Зроблено висновок про існування системи органів, що впливають на 

діяльність будівельного комплексу України, у зв'язку з чим автор пропонує 

створення єдиного державного органу у сфері будівництва з широкими 

повноваженнями, з метою, з одного боку, уникнення дублювання функцій, з 

іншого, забезпечення дерегуляції будівельної діяльності.  

Акцентовано увагу на необхідність створення Будівельного кодексу України. 

Структурно цей нормативно-правовий акт повинен складатися з двох частин: по-

перше, з загальної частини, предметом регулювання якої повинні стати господарсько-

виробничі та організаційно-господарські відносини, що виникають в процесі 

будівельної діяльності; по-друге, з особливої частини, яка повинна включати в себе 

глави: 1) щодо процесів будівництва, а саме, проектування, дозвільних процедур, 

порядок відведення земельних ділянок для будівництва, будівельні норми та правила; 

2) щодо механізмів державного стимулювання будівельної діяльності в цілому; 3) 

порядок приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Ключові слова: господарське право, будівельний ринок, будівельна 

політика, будівельна діяльність, Будівельний кодекс України. 
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SUMMARY 

 

Tsilenko, V.A. Economic and legal implementation for state building policy. - 

On the rights of manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of Legal Sciences on 

specialty 12.00.04 – «Commercial Law; Domestic procedural law». – Yaroslav Mudryi 

National Law University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Thesis is devoted to the research of economic and legal provision of state 

construction policy. Based on the systematic analysis of the provisions of economic 

theory, economic law, domestic and foreign legislation, the practice of its application 

formulated scientifically substantiated conclusions, proposals and recommendations 

aimed at improving existing domestic legislation in the field. 

The economic characteristics of the construction market of Ukraine are presented 

in the paper. From the economic and legal point of view, the construction market is a 

system of economic legal relations in a multi-sectoral system of production, distribution, 

exchange and consumption of construction products and services of the construction 
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complex, including the implementation of design works and works on the construction of 

buildings, structures, highways and highways, railways , bridges, tunnels, viaducts and 

facilities related to the provision of services such as communication, drainage, sewage, 

water supply and power supply; assembly and dismantling of structures and constructions 

from elements of factory production, as well as production of prefabricated elements on 

the construction site. 

The components of the construction market as an object of economic-legal 

regulation are determined, namely: the market of industrial construction (hydrotechnical, 

energy, transport, rural construction); market of housing construction (multistory 

buildings and individual construction; market of design and survey works; market of 

repair and construction works; ongoing construction repair; reconstruction of objects; 

market of building materials (market of extractive industry, market of industrial 

production of building materials; construction machinery market, equipment and 

construction vehicles. 

It was established that the priority measures for effective development of the 

construction complex in the market conditions of management are: improvement of 

standardization and standardization of construction products; restoration of lending of 

economic objects for the financing of construction projects; introduction of energy-saving 

technologies and materials in construction; the introduction of non-waste and low-waste 

industries, in particular, in the production of building materials. 

It is substantiated that existing conceptual and program documents in the field of 

construction are fragmented and, in some cases, duplicate each other, are intended only 

for the development of certain areas of the construction market. At the same time, there 

are no programs in place to stimulate the construction market or its individual 

components, in particular, the production of building materials, etc. 

It is argued that the high social significance of the construction market as an 

integral part of the country's economic development influences the high social price of an 
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effective legal mechanism for the formation and implementation of economic policy in 

the field of construction. 

The attention is drawn to the absence of a core national construction strategy, 

which would have the highest possible social status, the maximum legal force of its legal 

consolidation, and the real possible period of development, which is the subject of a 

determined economic policy, as possible as possible. 

The research of a complex of normative-legal material on the regulation of 

relations in the construction market was conducted. It has been established that legal 

regulation has a specific character, since it is always associated with real relations aimed 

at satisfying the legitimate interests of subjects of law and is carried out with the help of 

legal means that ensure its effectiveness. It guarantees the bringing of the rules of law to 

their execution. Legal regulation is implemented through mechanisms - a system of legal 

means and forms, namely, rules of law, legal relationships, acts of implementation and 

application of the law, etc. It represents a state-power influence on social relations with 

the help of legal means for the purpose of their regulation, approval, protection and 

development. Under legal regulation refers to a set of various forms and means of legal 

influence of the state on the behavior of participants in social relations, carried out in 

order to conquer this behavior established in the society of law and order. It helps to 

establish and organize the process of realization of rights and legal obligations by various 

subjects of social relations. 

The emphasis is on the fact that the construction process requires legal regulation 

at each stage of its implementation: the preparation and creation of project 

documentation, the actual construction of the facility and its subsequent commissioning, 

the arrangement of the adjoining territory, which includes: the creation of a convenient 

access road, zone landscaping, places for rest, parking lots, etc. 

The paper states that state support in the field of construction should be classified 

depending on the market in the field of construction and content. Depending on the 

market in the field of construction: 1) the market of industrial construction, which in turn 
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is divided into the market: hydrotechnical, energy, transport, rural construction; 2) market 

of housing construction, divided into the market: multi-storey houses and individual 

construction; 3) the derivative market from the market of industrial and residential 

construction, is a market of design and survey works; 4) market of repair and construction 

works, current construction repair, reconstruction of objects; 5) market of building 

materials, which is divided into the market: mining industry and the market of industrial 

production of building materials; 6) the market for construction machinery, equipment 

and construction vehicles. 

The means of state incentives for activities in the field of construction should 

include the creation or use of opportunities for special economic regimes, namely, 

incentive-restrictive special economic regime, by providing appropriate tax and customs 

privileges and incentive special economic regime, by attracting investments to a certain 

territory of the state, providing various kind of incentives for business entities that are 

attributed to individual construction markets. 

Drowned attention to the fact that the participants of the relevant relations use only 

general requirements of the legislation on public procurement. However, this is not 

enough, it is necessary to pass a legislative act on the implementation of construction for 

state needs. 

Noted that in connection with the introduction in the country in recent years of new 

construction technologies, including upgraded building materials, there is a question of 

conducting a revision of construction norms and rules concerning the introduction of a 

permit system for electricity, water and heat supply. In connection with this, there is a 

need for the preparation and implementation of the State Program for the modernization 

and deregulation of the construction complex of Ukraine. At the same time, the state's 

priority in the field of regulating the development of the construction industry is not just 

the development and implementation of the concept of the development of the industry 

itself, but also the formation of a business environment in which the development of the 

construction complex will proceed progressively, stably and with the slightest losses. 
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The urgency of creation of a unified organizational and economic mechanism of 

state regulation of economic activity in the building complex of Ukraine is substantiated. 

In this regard, the main means of regulating the state's influence on economic activity in 

construction are: - permitting procedures, which include the granting of permits: for 

construction, obtaining a land plot, obtaining the initial data necessary for the approval of 

the project, for the execution of construction works, the adoption in operation of the 

construction object; - activity on author's and technical supervision, examination of 

construction projects through preliminary control and state control in the field of 

construction; - ensuring the promotion of construction activities in its individual markets 

by various authorities and institutions. 

The conclusion is drawn about the existence of a system of bodies affecting the 

activity of the construction complex of Ukraine, in connection with which the author 

proposes the creation of a single state body in the field of construction with broad 

powers, with a view, on the one hand, avoiding duplication of functions, on the other 

hand, ensuring deregulation construction activity. 

The emphasis is on the necessity of the creation of the Construction Code of 

Ukraine. Structurally, this legal act should consist of two parts: firstly, of the general part, 

the subject of regulation of which should be the economic-production and organizational-

economic relations arising in the construction process; secondly, on a special part, which 

should include chapters: 1) with regard to the construction processes, namely, the design, 

permitting procedures, the procedure for the allocation of land for construction, building 

codes and rules; 2) regarding the mechanisms of state incentives for construction activity 

in general; 3) the order of acceptance into operation of construction objects. 

Key words: economic law, construction market, construction policy, construction 

activity, building code of Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Як відомо, сфера будівництва складає вагому частину 

національної економіки і слугує індикатором її реального стану, руху від стагнації 

до економічного зростання. Важливість сфери будівництва полягає також в тому, 

що вона є мультиплікатором для цілої низки інших сегментів економіки. Зокрема, 

індустрії виробництва будівельних матеріалів, електротехнічного обладнання, 

виробництва меблів, транспортних послуг, ринків фінансових послуг тощо. 

Саме тому, Господарський кодекс України у ст. 10 окремо серед напрямів 

економічної політики держави та структуро-галузевої, виділив будівельну політику 

держави. Враховуючи юридичне значення цього факту, слід виходити з того, що за 

цим презюмується складний, системний об’єкт державної політики та об’єкт 

правового регулювання – відносини на ринку будівництва. Цей об’єкт має 

ієрархічну складну природу, що передбачає не тільки виділення окремих сегментів 

– промислове будівництво, житлове будівництво тощо, але й більш складні за 

змістом відносини з земельним, фінансовим, муніципальним законодавством, з 

суміжними секторами національної економіки, що реалізуються у правових 

формах. Виділення у Господарському кодексі України окремого напряму 

економічної політики – будівельної, означає також і визнання необхідності її 

здійснення в межах традиційних для держави засобів – створення системи органів 

відповідних організаційно-господарських повноважень, створення цілісного 

механізму державного регулювання будівельної господарської діяльності, 

прийняття низки державних програм розвитку будівництва в Україні, що можуть 

слугувати певним алгоритмом діяльності держави в цій сфері тощо.  

Розроблення теми зазначеного дисертаційного дослідження та 

інституціалізація відповідного напряму державної політики логічно передбачає 

необхідність систематизації законодавства в цій сфері, визнаючи системний 

характер її макрооб’єкта – ринку будівництва. Адже, таким чином, можливо 
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вирішити проблему подолання численних дефектів законодавчого регулювання, в 

першу чергу, множинності джерел та суперечливості їх змісту, реалізувати 

завдання регуляторної політики держави. 

Дисертаційне дослідження «Господарсько-правове забезпечення будівельної 

політики держави» є актуальним також і з огляду на необхідність різкого 

пожвавлення виробничих процесів цій галузі національної економіки з 

використанням усіх необхідних правових форм впливу держави на стан та 

інтенсивність реалізації будівельних відносин. 

Відтак, в роботі передбачається розглянути проблематику чинного 

законодавчого регулювання відносин на ринку будівництва, акцентуючи увагу на 

рівні та стані законодавчого забезпечення організаційно-господарського впливу на 

них з боку органів держави. 

Важливим завданням дисертаційного дослідження має стати з’ясування цілей 

впливу держави на ринок будівництва, правових форм об’єктивації державної 

політики та механізмів її практичної реалізації. Окремим завданням є з’ясування 

кола універсальних та спеціальних господарсько-правових засобів державного 

регулювання відносин на ринку будівництва. Все це має дозволити інтегрувати 

результати дисертаційного дослідження у формування цілісної системи заходів 

модернізації законодавчого забезпечення в даній сфері господарювання. 

Правові аспекти формування та реалізації окремих напрямів будівельної 

політики держави розроблялись у дослідженнях такими вченими: 

А.М. Абрамовича, В.О. Бабенка, І. Банасевича, Ю.В. Бєлоконєвої, В.Т. Бєлолікова, 

В.С. Бєлугіна, М.І. Брагінського, А. Беркути, О.М. Вінник, О.П. Віхрова, 

М.П. Войнаренка, А.В. Вороніна, К.О. Городненка, А. Гриняк, Г.М. Гриценко, 

М. Єфименко, А.Г. Загороднього, Д.В. Задихайла, Г.Л. Знаменського, А.І. Ігнатюка, 

І. Ізарова, Е.Р. Єскомба, Н.С. Кузнецової, О.П. Ковальової, І.М. Кравець, 

Д.Л. Левчинського, Л.О. Лігоненка, І.С. Лукасевич-Крутник, В.В. Луця, 

Е.С. Моисеенко, І.М. Миронець, О. Непомнящого, В. Олюхи, Ю.В. Пинди, 
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Л. Радченко, К.О. Спірідонової, Н. Трофуненко, С.Г. Федоренко, А.І. Шевцова, 

О.І. Шевчука та ін. 

Однак комплексного, системного дослідження господарсько-правового 

забезпечення державної будівельної політики, форм та засобів реалізації нею 

власних економічних функцій шляхом формування відповідного правового 

господарського порядку, в сучасних економічних умовах ще не проводилось. 

Названі обставини визначили наперед можливість віднести розглядувану 

проблему до числа актуальних і стимулювали обрання теми цього дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертаційного дослідження обрано згідно з планом науково-дослідних робіт 

кафедри господарського права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого в межах комплексної цільової програми «Правове забезпечення 

реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та 

у сфері екологічної безпеки» (номер державної реєстрації (01111U000962). 

Тема дисертації затверджена вченою радою Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 20.12.13р.).  

Мета і задачі дослідження. Дисертаційне дослідження має на меті 

розроблення теоретико-методологічного обґрунтування змісту та форм правового 

закріплення засад формування та реалізації будівельної політики держави, її впливу 

на діяльність будівельного комплексу України, а відтак і на окремі ринки сфери 

будівництва. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних задач: 

– надати економічну характеристику будівельного ринку України; 

– з’ясувати стан сучасної будівельної політики Української держави; 

– встановити систему джерел правового регулювання відносин на 

будівельному ринку України; 

– визначити господарсько-правові засоби стимулювання господарської 
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діяльності; 

– виявити систему організаційно-господарського забезпечення будівельної 

політики держави; 

– надати пропозиції щодо систематизації будівельного законодавства 

України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини формування та реалізації 

державної будівельної політики у сфері господарювання. 

Предмет дослідження – господарсько-правове забезпечення державної 

будівельної політики. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

історичний, діалектичний, системно-структурний, аналітико-синтетичний, 

формально-логічний та логіко-юридичний методи. 

Використання історичного методу дозволило з’ясувати ґенезу розвитку 

будівельного ринку в Україні (1.1). За допомогою діалектичного методу визначено 

наукові підходи до аналізу категорії будівельний ринок та його місця у економічній 

системі (1.1). Використання аналітико-синтетичного методу дозволило прийти до 

висновку про необхідність систематизації законодавства у сфері будівної 

діяльності шляхом його кодифікації (2.3). За допомогою системно-структурного 

методу було з’ясовано місце та роль господарсько-правових засобів стимулювання 

будівельної політики держави (2.1), а також розроблено пропозиції щодо 

систематизації будівельного законодавства України (2.3). Використання 

формально-логічного методу дослідження дозволило з’ясувати сучасний стан 

державного прогнозування та програмування економічних процесів на 

будівельному ринку (1.2, 2.2). Застосування логіко-юридичного методу – з’ясувати 

цілу низку дефектів законодавства України у сфері господарсько-правового 

забезпечення будівельної політики держави (1.3). 

Емпіричну базу дослідження склали нормативно-правові акти України, 

програмно-методичні документи державних органів та статистичні матеріали. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за характером 

і змістом розглянутих питань дисертація є першим у сучасній цивілістичній науці 

України монографічним дослідженням господарсько-правового забезпечення 

державної будівельної політики. Ступінь новизни визначається поглибленим 

розвитком відомих раніше наукових положень та формулюванням нових висновків 

щодо формування та реалізації господарсько-правового забезпечення державної 

будівельної політики в Україні. У результаті проведених наукових пошуків 

автором сформульовані й обґрунтовані або додатково аргументовані й уточнені 

наукові положення, які виносяться на захист. 

Уперше: 

 визначено, що будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового 

регулювання – це система господарських правовідносин в багатогалузевій системі 

виробництва, розподілу, обміну і споживання будівельної продукції та послуг 

будівельного комплексу, в тому числі здійснення проектних робіт та робіт по 

зведенню будинків, споруд, автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, 

віадуків та об’єктів, пов’язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, 

каналізація, водопостачання й енергопостачання; монтаж та демонтаж будов і 

конструкцій з елементів заводського виробництва, а також виробництво збірних 

елементів на будівельному майданчику. 

 встановлено, що будівельний ринок як система господарських відносин 

до свого складу включає: суб'єктів будівельного ринку; його об'єкти; засоби 

регулюючого впливу держави; відповідних суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень. Доведено також, що будівельний ринок України необхідно 

розглядати як динамічну систему господарських відносин, що постійно змінюється. 

Втім, за кожної ситуації, ринкові процеси розвиваються із урахуванням попиту на 

будівельні роботи, послуги та очікуваних тенденцій його зміни. 

 встановлено, що з господарсько-правової точки зору будівельний 

комплекс включає в себе коло відповідних суб’єктів господарювання, об’єктів 
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рухомого та нерухомого майна та підприємницьку діяльність, що об’єднані у єдину 

господарську систему, спрямовану на надання будівельних послуг, виконання 

будівельних та проектно-пошукових робіт суб’єктами господарювання іншим 

учасникам господарських відносин, а також відносини, що забезпечують процеси 

будівництва матеріалами, обладнанням, технікою, будівельними конструкціями, 

фінансовими ресурсами, які мають виступати як єдиний комплексний об’єкт 

державного програмування та регулювання. Зазначенні правовідносини 

складаються: 1) з підсистеми механізмів державного регулювання будівництва; 2) 

ринку будівельних послуг; 3) ринку виробництва будівельних матеріалів; 4) ринку 

фінансових послуг; 4) ринку логістичної діяльності пов’язаної з існуванням 

інфраструктури по зберіганню та перевезенню будівельних матеріалів та 

будівельної техніки. 

 визначено, що будівельна політика держави – це комплекс 

господарсько-правових заходів щодо реалізації будівельного потенціалу держави в 

частині задоволення публічних та приватних інтересів, спрямованих на підвищення 

ефективності функціонування сфери будівництва на його окремих складових, а 

саме: ринку промислового будівництва; ринку житлового будівництва; ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; ринку будівельних матеріалів; ринку будівельного машинобудування, 

обладнання та будівельного транспорту. 

 Встановлено, що завданням будівельної політики є пошук, створення 

та забезпечення функціонування ефективної системи організаційно-господарського 

впливу на суб’єктів та учасників будівельного ринку з метою максимального і 

гармонійного задоволення приватних та публічних інтересів, що виникають в 

системі відносин будівельного ринку. 

 встановлено, що концепція розвитку будівельного ринку в Україні має 

бути структурована щодо завдань удосконалення господарсько-правового 

забезпечення та стимулювання будівельної діяльності серед яких, в першу чергу, 
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слід назвати: 1) створення диференційованої системи організаційно-господарського 

впливу на будівельну діяльність; 2) виділення окремо в системі органів державної 

виконавчої влади Міністерства будівництва України; 3) проведення комплексної 

реформи щодо дерегуляції нормативно-правового регулювання будівельної 

діяльності, зокрема її техніко-економічних аспектів; 4) модернізацію та деталізацію 

окремих договірно-правових форм реалізації будівельних проектів, зокрема в 

межах відносин публічно-приватного партнерства; 5) удосконалення дозвільних 

процедур, що включають надання дозволів: на будівництво, отримання земельної 

ділянки, отримання вихідних даних необхідних для затвердження проекту, на 

виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва; 6) 

удосконалення діяльності з авторського та технічного нагляду, експертизи проектів 

будівництва через попередній контроль та державного контролю у сфері 

будівництва; 7) забезпечення стимулювання господарської будівельної діяльності в 

окремих сегментах національного будівельного ринку; 8) систематизацію 

господарського законодавства в сфері будівельної діяльності з кінцевим 

формуванням проекту Будівельного кодексу України. 

 обґрунтовано необхідність проведення систематизаційних робіт в сфері 

законодавства України про будівельну діяльність, яка має бути завершена 

прийняттям Будівельного кодексу України, змістовно підпорядкованого 

Господарському кодексу України та слугуючого базою для подальшого розвитку 

законодавства України в будівельній сфері з огляду на посилену тенденцію до його 

спеціалізації.  

Удосконалено: 

 положення щодо розподілу системи організаційно-господарського 

забезпечення функціонування будівельного комплексу на цілу низку сегментів, що 

потребують власного «набору» засобів державного регулювання включаючи 

пільги, гарантії, засоби державної допомоги тощо. В цьому контексті виділено 

сегменти, які передбачають формування власних організаційно-господарських 
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механізмів в залежності від структури ринку будівництва: 1) ринку промислового 

будівництва, що в свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, 

енергетичного, транспортного, сільського будівництва; 2) ринку житлового 

будівництва, що поділяється на ринок: багатоповерхових будинків та 

індивідуального будівництва; 3) ринку проектно-вишукувальних робіт; 4) ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: видобувної 

промисловості та ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; 6) 

ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту. 

Набуло подальшого розвитку: 

 положення, що будівельний ринок на сучасному етапі його розвитку як 

об’єкт господарсько-правового забезпечення вимагає диференційованого підходу з 

огляду на його внутрішній склад, що містить в собі сегменти, а саме: 1) ринку 

промислового будівництва, що в свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, 

енергетичного, транспортного, сільського будівництва; 2) ринку житлового 

будівництва, що поділяється на ринок: багатоповерхових будинків та 

індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від ринку промислового та 

житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних робіт; 4) ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: видобувної 

промисловості та ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; 6) 

ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту. 

 висновок, що стан організаційно-господарського забезпечення 

будівельної політики держави протягом років незалежності України мав переважно 

непрограмований характер в умовах відсутності чинної Концепції розвитку 

будівельного ринку та відповідної йому Державної програми розвитку 

національного будівельного комплексу. Відтак, наявність постійно діючої 

Державної концепції та Державної програми, а також необхідність реорганізації 
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Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства шляхом виділення з його складу окремого відповідального за стан 

розвитку національного будівельного комплексу – Міністерства будівництва 

України, як суб’єкта організаційно-господарських повноважень в сфері 

будівельного ринку України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції 

одержані дисертантом у результаті вивчення та аналізу понад 100 наукових і 

нормативно-правових джерел, матеріалів судової практики. Теоретичні положення 

і висновки сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, 

положення чи пропозиції інших авторів мають відповідні посилання.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені 

в ході дослідження наукові положення і пропозиції мають як науково-теоретичні, 

так і практичні аспекти. Тому вони можуть бути використані в нормотворчій 

діяльності держави в процесі удосконалення господарського законодавства, 

зокрема, з метою створення нових нормативно-правових актів, крім того – при 

удосконаленні методологічних засад формування документів, присвячених 

забезпеченню якісного державного регулювання та ефективного функціонування 

ринку будівництва в Україні, а також у навчально-методичній роботі – при 

підготовці навчальних видань, підручників, навчальних програм курсу 

«Господарське право». 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, висновки 

й практичні рекомендації, викладені у дисертації, обговорювалися на засіданнях 

кафедри господарського права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, де було виконано дисертацію, а також були оприлюднені на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного 

медичного права в Україні» (м. Полтава, 2013 р.); Міжнародна науково-практична 
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конференція «Правова доктрина - основа формування правової системи держави» 

(м. Харків, 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-

правові засади формування сучасного медичного права в Україні» (м. Харків, 

2014); Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади 

формування сучасного медичного права в Україні» (м. Харків, 2015 р.); 

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Юридична осінь 2016 року» 

(Харків, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в одинадцятьох 

публікаціях, з яких п’ять статей опубліковано в наукових фахових виданнях 

України, одна – в зарубіжному науковому періодичному виданні, п’ять тез 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, двох розділів, що включають шість підрозділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 205 сторінок, з них основного тексту – 178 сторінок, 

список використаних джерел налічує 105 найменування і займає 12 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

1.1. Економічна характеристика будівельного ринку України 

 

Будівельна діяльність в літературі визначається, з одного боку, як галузь 

матеріального виробництва, що пов'язана з виконанням будівельних робіт, з 

іншого – як галузь матеріального виробництва щодо зведення та реконструкції 

будівель і споруд. У технічному та інженерному сенсі будівництво – це вид 

виробничої діяльності, пов'язаної з проектно-дослідницькими роботами, 

зведенням будівель і споруд різного значення, реконструкцією, модернізацією, 

переобладнанням, перепрофілюванням тощо. В економічному сенсі 

будівництво – це галузь національної економіки [46]. 

Єдиним законодавчим актом, який містив визначення поняття 

«будівництво», був Закон України «Про планування і забудову територій», в 

якому воно ототожнювалося з поняттям «забудова територій» і полягало у 

розміщенні та здійсненні будівництва нових об’єктів, реконструкції, 

реставрації, капітальному ремонті, впорядкуванні існуючих об’єктів 

містобудування, розширенні й технічному переоснащенні підприємств. 

Вказаний закон втратив чинність на підставі Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», в якому визначення понять «будівництво» чи 

«капітальне будівництво» відсутні, натомість визначається поняття «забудова 

територій», під яким розуміється розміщення об’єктів будівництва. 

Господарський кодекс України розглядає будівництво як діяльність суб’єктів 

господарювання щодо забудови території та створення нових об’єктів виробничого 

та іншого призначення, їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

впорядкування, розширення та технічного переобладнання підприємств.  
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Під об’єктами виробничого призначення слід розуміти будівлі, спорудження, 

які належать підприємствам, організаціям, установам, органам місцевого 

самоврядування як на основі права власності, так і оперативного управління, 

оренди та призначені для виробництва (виготовлення) продукції, використовуваної 

для подальшої її реалізації або для створення інших об’єктів з її використанням.  

Під технічним переоснащенням підприємств слід розуміти зміну 

устаткування, використовуваного для виробництва продукції, шляхом 

впровадження нових технологій, зміни процесу виробництва, повної або часткової 

заміни основних засобів (верстатів, машин і механізмів), які беруть участь у 

виробничому процесі.  

Отже, поняття «будівництво» розуміється в декількох значеннях, по-перше: 

як процес спорудження будівель; як галузь матеріального виробництва, сутність 

якої – створення нових підприємств, розширення, реконструкція і технічне 

переобладнання діючих підприємств та інших об'єктів виробничої сфери, а також 

об'єктів невиробничої сфери, в тому числі, до продукції будівництва належить і 

капітальний ремонт будівельних об'єктів [102, с. 118]. Окремі науковці, зокрема 

цивілісти, розглядають капітальне будівництво перш за все як діяльність. Так, М.І. 

Брагінський до капітального будівництва відносить діяльність, спрямовану на 

зведення, реконструкцію і капітальний ремонт підприємств, будівель і споруд [11, 

с. 9]. У працях відомого правознавця О. М. Абрамовича категорія «капітальне 

будівництво» має більш широкий зміст, ніж категорія «будівництво» [1, с. 7].  

Так, ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність» розглядає 

будівництво як складову архітектурної діяльності, що містить у собі перелік певних 

процедур, пов’язаних з підготовкою вихідних даних на проектування, здійсненням 

передпроектних робіт, пошуком архітектурного рішення, розробленням та 

узгодженням проекту, виконанням робочої документації для будівництва, власне 

будівництво, що може включати як створення нових споруд, так і реконструкцію, 

реставрацію, капітальний ремонт об’єкта будівництва та введення його в 
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експлуатацію. У свою чергу, ст.ст. 22, 23 Закону України «Про планування і 

забудову територій» з поняттям будівництва ототожнюють взаємозв’язок усіх 

об’єктів, що розташовані поруч, тобто при здійсненні будівельної діяльності 

необхідно суворо дотримуватися встановлених правил забудови територій, які 

затверджуються відповідними органами. 

Крім того, визначення, яке охоплює більш широке коло складових, 

порівняно з переліченими вище, містять Державні будівельні норми, зокрема 

ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва». Можна 

відмітити, що в самій назві вказаних Правил вживається термін «будівництво». 

Згідно з цими Правилами під «будівництвом» розуміється нове будівництво, 

реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель та споруд, 

ремонт житла, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення та 

благоустрою, а також реставрація пам’яток архітектури та містобудування.   

Отже, будівництво – головна ланка будівельно-промислового комплексу. Тут 

створюються основні фонди господарства. Від інших галузей будівництво 

відрізняється своєю продукцією (будівлі), яка є нерухомою, великогабаритною. За 

призначенням будівництво поділяють на промислове (заводи, фабрики), 

гідротехнічне (ГЕС, водосховища, канали), енергетичне (електростанції, 

електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні шляхи, аеропорти, 

трубопроводи), сільське (спорудження ферм, елеваторів). 

Крім того, поняття «будівництво» застосовується в окремих 

спеціалізованих секторах економіки. 

Так, Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію 

автомобільних доріг» встановлює (ст. 1), що будівництво автомобільної дороги – 

це комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом, 

реконструкцією та капітальним ремонтом автомобільної дороги.  

Однак, ще ширшим є поняття «будівництво», передбачене ст. 2 Конвенції 

«Про безпеку та гігієну праці у будівництві» від 20.06.1988 року, яке охоплює, 
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по-перше, будівельні роботи, серед яких земляні роботи й спорудження, 

конструктивні зміни, реставраційні роботи, капітальний і поточний ремонт 

(куди входять чистка й пофарбування) та знесення усіх видів будинків чи 

будівель; по-друге, цивільне будівництво, куди входять земляні роботи й 

спорудження, конструктивні зміни, капітальний і поточний ремонт і знесення, 

наприклад, аеропортів, доків, гаваней, внутрішніх водяних шляхів, гребель, 

захисних споруд на берегах річок і морів та поблизу зон обвалів, автомобільних 

доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об’єктів, пов’язаних з 

наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й 

енергопостачання; монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів 

заводського виробництва, а також виробництво збірних елементів на 

будівельному майданчику.  

І дійсно, з точки зору окремих правознавців, термін «будівництво», у 

цьому контексті, є поняттям ширшим ніж «капітальне будівництво», оскільки 

включає в себе більш велику кількість складових частин [17]. Однак, уникає 

розгляду цього питання О.М. Вінник, яка вважає, що термін «капітальне 

будівництво» використовується в двох основних значеннях, перше з яких визначає 

капітальне будівництво як комплексну галузь економіки сфери матеріального 

виробництва, завдання якої – інвестування шляхом створення чи відтворення 

основних фондів, перетворення інвестицій в будівельну продукцію [12, с. 531]. 

Термін «капітальне будівництво» використовується і в іншому значенні – як 

(форма інвестиційної діяльності, а саме: господарської діяльності щодо 

виробництва основних фондів народного господарства, що полягає у здійсненні 

суб'єктами інвестиційної діяльності практичних дій щодо реалізації інвестицій в 

будівельну продукцію [12, с. 532 – 533]. 

Капітальне будівництво може здійснюватися різними способами, а саме: 

підрядним, господарським та змішаним. Підрядний спосіб характеризується 

наявністю договорів підрядних відносин між інвестором/замовником і виконавцем 
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будівельних та пов’язаних з ними робіт. Господарський спосіб полягає у виконанні 

всього комплексу будівельних та пов’язаних з ними робіт на об’єкті силами самого 

забудовника, тобто підприємства чи організації, які є розпорядниками інвестицій і 

мають затверджений проект будівництва. Однак на практиці застосовується 

змішаний спосіб, або його називають підрядно-господарським, коли частину робіт 

організація-забудовник виконує власними силами, а на виконання решти робіт 

підряджає будівельні організації, укладаючи з ними договір підряду [55, с. 564].  

Як різновид інвестиційної діяльності, капітальне будівництво неоднорідне. 

Воно розмежовується залежно від форм виробництва і відтворення основних 

фондів. Відповідно до цього розрізняють такі види капітального будівництва: 1) 

нове будівництво – це будівництво основних або допоміжних будівель і споруд або 

їх комплексів із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, які 

споруджуються за єдиним проектом в першу та наступні черги, та визначених для 

цього об'єктах, нових майданчиках або майданчиках, звільнених від існуючих 

будівель; 2) реновація – відтворення основних фондів діючих підприємств, 

будівель, споруд. Своєю чергою реновація поділяється на такі підвиди: 

розширення; реконструкція; капітальний; реставрація. Складовою частиною 

реставрації може бути консервація або капітальний ремонт; 3) консервація (як вид 

капітального будівництва) – це комплекс будівельних робіт, призначених для 

зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений 

час, і які включають тимчасові або постійно діючі захисні або конструктивні 

заходи, що запобігають руйнуванню об'єкта [12, с. 532 – 533]. 

Вважається, що будівництво нерозривно пов’язане з містобудівною 

діяльністю. Так, Закон України «Про основи містобудування» регламентує, що 

містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню 

повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку 
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населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання 

територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших 

об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 

традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів 

культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. 

Головними напрямами містобудівної діяльності, за ст. 2 цього Закону 

України «Про основи містобудування», є: 1) планування, забудова та інше 

використання територій; 2) розробка і реалізація містобудівної документації та 

інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій; 3) визначення 

територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб; 4) 

здійснення архітектурної діяльності; 5) розміщення будівництва житлово-

цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і 

ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення; 6) створення 

соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених 

пунктів; 7) створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів; 8) 

захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і 

соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; 9) збереження 

пам'яток культурної спадщини; 10) розвиток національних і культурних традицій в 

архітектурі і містобудуванні; 11) забезпечення високих архітектурно-планувальних, 

функціональних і конструктивних якостей об'єктів містобудування, формування і 

реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних 

комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів; 12) розробка 

правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов'язаних з 

містобудуванням; 13) контроль за дотриманням містобудівного законодавства; 14) 

підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації; 15) ліцензування 

певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому 

законодавством. 
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Державне регулювання у сфері містобудування, відповідно до ст. 8 цього 

Закону, полягає в: 1) плануванні територій на загальнодержавному, регіональному 

та місцевому рівнях; 2) аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку; 

3) підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих 

містобудівних програм, містобудівної документації; 4) координації взаємодії 

суб'єктів містобудівної та архітектурної діяльності; 5) наданні вимог щодо 

урахування державних інтересів під час розроблення містобудівної документації; 6) 

проведенні експертизи містобудівної документації та проектів  конкретних об'єктів; 

7) розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил; 8) контролі за 

дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів і норм, 

вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації та проектів 

конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних 

ресурсів при проектуванні та будівництві; 9) контролі за дотриманням вимог щодо 

охорони культурної спадщини та збереженням традиційного характеру середовища 

населених пунктів; 10) ліцензування певних видів господарської діяльності у 

будівництві в порядку, встановленому законом. 

Будівельний ринок мало привертає увагу дослідників, хоча обсяги 

капіталів, що обертаються в цій сфері, є доволі значними. Значною мірою це 

пов’язано з тим, що найголовніша проблема будівельного ринку сьогодні – це 

його стійка непрозорість [66]. Це пояснюється браком системної профільної 

інформації, недосконалої класифікації будматеріалів та типів об’єктів й 

одиниць вимірювань, використання «тіньових схем» в діяльності будівельних 

організацій, виконання ремонтно-будівельних робіт некваліфікованими 

бригадами – самоуками. До причин, які гальмують розвиток будівельного 

ринку, науковці зараховують відсутність системи обов’язкової сертифікації на  

чималу кількість виготовлених будівельних матеріалів та виконання ремонтно -

будівельних робіт [7], з чого користуються більшість будівельних підприємств. 

Між тим, дослідники вважають, що «будівельний комплекс має вагомий 
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ресурсний потенціал для швидкого економічного розвитку, але він повністю не 

використовується» [70].  

Необхідно відзначити, що будівельний ринок в Україні формувався в 

основному шляхом приватизації колишніх державних будівельних підприємств, 

трестів тощо. На сьогодні, на будівельному ринку 86% підприємств – 

недержавної форми власності. В основному це колективні підприємства, яких 

нараховується близько 5,5 тис. Паралельно з роздержавленням відбувався й 

інший процес: з'являлися цілком нові підприємства, побудовані за сучасним 

зразком. Таких сьогодні налічується близько 7,5 тис. Проте, ця кількість малих 

і середніх компаній є незначною; у Польщі їх, наприклад, у 10 разів більше – 

70-80 тис. Отже, ринкові процеси пережили не всі підприємства: ринок 

передбачає абсолютно нові підходи до роботи, реалізації своєї продукції. На 

перший план вийшла проблема, яка раніше ніколи не була первинною, а саме 

якість будівельних послуг і робіт. У зв’язку з тим, що обсяг будівельного ринку 

дедалі скорочується, конкуренція між операторами збільшується. Група 

провідних компаній представлена 30–40 операторами, що мають досить 

стабільне становище на ринку і середній обіг. Конкурувати сьогодні з цими 

компаніями більш ніж проблематично, перш за все, необхідно або вийти з 

новітньою пропозицією, або з дуже низькою ціною, або мати підтримку 

західного партнера [54]. 

Будівельний ринок як система включає суб'єкти й об'єкти будівельного 

ринку. До його суб'єктів слід віднести: інвестори, замовники, підрядчики, 

проектні і наукові організації, підприємства промисловості будівельних  

матеріалів, виробів і конструкцій, будівельного і дорожнього 

машинобудування, виробники технологічного, енергетичного і іншого 

устаткування тощо. Об'єкти будівельного ринку включають: будівельну 

продукцію (будівлі, споруди, їх комплекси тощо), будівельні машини, 

транспортні засоби, матеріали, вироби, конструкції, капітал, робочу силу, 
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інформацію тощо. Важливою є також, діяльність з надання послуг інженерного та 

технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-

економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм 

фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, 

проведення конкурсів і торгів, укладання договорів підряду, координація 

діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за 

будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або 

іншого характеру [19].  

Таким чином, з господарсько-правової точки зору будівельний ринок – це 

система господарських правовідносин в багатогалузевій системі виробництва, 

розподілу, обміну і споживання будівельної продукції та послуг будівельного 

комплексу, в тому числі здійснення проектних робіт та робіт по зведенню будинків, 

споруд, автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та 

об’єктів, пов’язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, 

каналізація, водопостачання й енергопостачання; монтаж та демонтаж будов і 

конструкцій з елементів заводського виробництва, а також виробництво 

збірних елементів на будівельному майданчику.  

Він як система до свого складу включає: суб'єктів будівельного ринку; його 

об'єкти; засоби регулюючого впливу держави; функцію державного контролю. 

Отже, будівельний ринок України необхідно розглядати як динамічну 

інстанцію, що постійно змінюється. Втім, за кожної ситуації, ринкові процеси 

розвиваються із урахуванням попиту на будівельні роботи, послуги  та 

очікуваних тенденцій його зміни. Відтак, пропозиція на сучасному 

посткризовому етапі його стану покращується під дією позитивних чинників 

розвитку попиту та стримується внаслідок дії його негативних аспектів.  

Аналізуючи результати реформування будівельного господарства за роки 

незалежності, можна зробити висновок про відставання можливостей будівельного 

комплексу від сучасних вимог ринку практично за всіма параметрами, а саме, 

http://ingeniar.at.ua/news/sut_i_funkciji_rinku/2010-07-13-92
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товарним, господарським, матеріально-технічним, соціальним тощо. На практиці 

такий стан речей знайшов відображення в поверхневому пристосуванні 

будівельних підприємств і організацій до умов ринкової економіки, а також дії 

стереотипів доринкового мислення, що триває.  

Будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового регулювання 

складається з окремих ринків, а саме: 1) ринку промислового будівництва, що в 

свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, енергетичного, транспортного, 

сільського будівництва; 2) ринку житлового будівництва, що поділяється на ринок: 

багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від 

ринку промислового та житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних 

робіт; 4) ринку ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, 

реконструкції об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: 

видобувної промисловості та ринок промислового виробництва будівельних 

матеріалів; 6) ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного 

транспорту. 

Невід’ємною частиною ринкового господарства є будівельний комплекс.  

У масштабі країни, будівельний комплекс це сукупність галузей народного 

господарства, підприємств та організацій, які виробляють будівельну продукцію 

для потреб економіки країни та експортування її за кордон. До складу цього 

комплексу входять: будівельні інвестори усіх форм власності (особи, які 

приймають рішення про вкладення власних чи залучених коштів у будівельну 

продукцію); проектні та проектно-вишукувальні підрядні організації; загально-

будівельні та спеціально-будівельні підрядні організації; підприємства 

промисловості будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; підприємства, що 

виробляють будівельну техніку; підприємства будівельної механізації; інвестиційні 

банки; страхові організації, що спеціалізуються на страхуванні будівельних 

ризиків; посередницькі та інжинірингові організації, що надають відповідні 

послуги учасникам будівельних правовідносин; органи державного та 
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регіонального регулювання будівельних правовідносин, у тому числі органи 

державного архітектурно-будівельного контролю [12, с. 532].  

Отже, будівельний комплекс України є одним з найважливіших 

комплексів народного господарства, від якого залежить ефективність розвитку 

економіки країни. На сьогодні можна стверджувати, що будівельна галузь 

відображає рівень розвитку країни в цілому. Важливість цього комплексу 

пояснюється цілим рядом причин. По-перше, будівельний комплекс створює 

велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей 

народного господарства. По-друге, заслуговує на увагу економічний ефект від 

розвитку цього комплексу. Крім цього, будівельний комплекс сприяє 

вирішенню багатьох соціальних проблем, а саме, розвиток будівельного 

комплексу в умовах діяльності ринкових механізмів спрямований на 

стабілізацію стану соціальної безпеки як кожної окремої людини, так і держави 

загалом.  

Однак в окремих випадках нормативно-правова база не підкріплена 

наступними діями з боку держави. 

Так, на початку 90-хроків на Україні почалася нова хвиля підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі, яка відома ще з часів Союзу 

РСР. Було прийнято ряд нормативно-правових актів щодо будівництва на селі 

та отримання довгострокових кредитів. Однак при підготовці відповідних 

законодавчих актів про бюджет зазначенні вимоги щодо пільгового 

кредитування не були враховані, що позбавило громадян можливості займатися 

індивідуальним житловим будівництвом. Видані на той час нормативно-правові 

акти щодо надання та погашення довгострокового державного пільгового 

кредиту втратили своє значення на декілька років [57].  

Необхідно також відзначити про наявність інших негативних чинників 

розвитку будівельного рину. 
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Конкурентоспроможність будівельної галузі обмежує високий рівень 

зносу основних фондів будівельних організацій. Недостатні обсяги 

інвестування в оновлення фондів у будівельному секторі стали причиною того, 

що загальний знос фондів у будівельному секторі склав приблизно 46 %. В 

Україні на душу населення приходиться лише 54 дол. США інвестицій в 

основний капітал будівельного сектору, це в 7 – 8 разів нижче рівня Іспанії, 

Норвегії, Бельгії та Швеції та в 2 – 3 рази нижче рівня Чехії, Польщі, Росії. 

Виходячи з показника інвестицій в основний капітал будівельного сектору на 1 

кв. км території країни, Україна також є аутсайдером порівняно з країнами 

Центрально-Східної Європи [94, с. 34]. 

Якщо раніше ситуація у будівельній сфері і у виробництві будівельних 

матеріалів розглядалася як причина тих чи інших змін на ринку нерухомості, то 

сьогодні цей ринок йде своїм шляхом і падає більш значними темпами, ніж 

інші галузі. Виходячи з поточної ситуації, інвестиції в даний ринок найближчі 

роки будуть високоризикованими. Тому ринок нерухомості займає друге місце 

у рейтингу найбільш ризикованих інвестицій [33, с. 16]. Як наслідок, 

будівництво також стає жертвою ринку нерухомості. Простежується перша 

стадія згортання виробництва в результаті повної відсутності попиту на 

продукцію галузі. 

Враховуючи, що будівництво є виробником нерухомості, то головна 

проблема знаходиться в збуті цього товару кінцевому споживачу. Навіть по 

зниженим цінам вже неможливо реалізувати ті обсяги товару, які були 

заплановані до реалізації на поточні півроку. Як наслідок – затоварювання і 

приписка виробництва практично за всіма напрямками. Наступним етапом в 

цьому сегменті може стати масове банкрутство дрібних будівельних компаній , 

об’єднання середніх компаній і скорочення персоналу і відповідних витрат 

крупними гравцями. У подібній ситуації говорити про будь яке вигідне або 

надійне розміщення капіталу в такому ринку неможливо [33, с. 39]. 



38 

 

З господарсько-правової точки зору будівельний комплекс – це комплекс 

господарських правовідносин, що виникають в процесі надання будівельних послуг 

та проектно-пошукових робіт суб’єктами господарювання іншим учасникам 

господарських відносин, а також відносини, що забезпечують процеси будівництва 

матеріалами, обладнанням, технікою, будівельними конструкціями, фінансовими 

ресурсами, які мають виступати як єдиний комплексний об’єкт державного 

програмування та регулювання. Зазначенні правовідносини складаються: 1) з 

підсистеми механізмів державного регулювання будівництва; 2) ринку будівельних 

послуг; 3) ринку виробництва будівельних матеріалів; 4) ринку фінансових послуг; 

4) ринку логістичної діяльності пов’язаної з існуванням інфраструктури по 

зберіганню та перевезенню будівельних матеріалів та будівельної техніки.  

Важливою умовою фінансування будівельної діяльності є формування 

національного капіталу на основі диверсифікації джерел фінансування, 

механізмів залучення вільних коштів підприємств і заощаджень населення, 

створення системи інституційних інвесторів, активізації фінансових ринків у 

регіонах. Розвитку будівництва повинна сприяти тенденція відновлення 

кредитування будівельного сектору. Перспективи розвитку будівництва 

залежать від розвитку потенціалу будівельної науки та будівельного 

проектування, розвитку промисловості будівельних матеріалів на основі 

впровадження енергозберігаючих технологій, комплексного використання 

сировини, розширення випуску нових будівельних матеріалів і конструкцій.  

На сьогодні, для повного відновлення будівельної галузі необхідно 

забезпечити надходження інвестицій, поновити попит на ринку житла, 

сформувати будівельний заділ. Вирішення поставленої задачі можливе за 

рахунок комплексного державного регулювання базових сфер забезпечення 

розвитку будівельної галузі. Це, по-перше, інвестиційна сфера.  

Однак, якщо розглядати, наприклад, ринок житла, то вважають фахівці, 

значне превалювання коштів населення серед джерел інвестування є 
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характерною ознакою для України, де радянська житлова політика сформувала 

відмінний від інших країн ринок житла, адже вирішити зазначену проблему 

старими способами неможливо [56]. 

По-друге, нормативно-правова сфера. В Україні здійснюється державне 

регулювання трьох основних сегментів ринку житла: соціального житла 

(забезпечення громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують 

соціального захисту); доступного житла (забезпечення громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, перебувають на квартирному обліку, 

але не мають права на соціальне житло і рівень доходів яких недостатній для 

самостійного вирішення житлової проблеми); ринкового житла (забезпечення 

громадян, рівень доходів яких дозволяє вирішувати житлове питання 

самостійно). При цьому формується окреме законодавство з питань соціального 

та доступного житла. Відповідно до Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення». 

По-третє, соціальна сфера. В соціальній сфері двома основними 

напрямками державної житлової політики виступають програми надання 

соціального та доступного житла [32]. 

По-четверте, сфера стратегічного планування, що полягає у забезпеченні 

належної будівельної політики держави [56]. Необхідно вдосконалення 

законодавства у сфері містобудування на основі його наближення до світових 

стандартів, зниження транзакційних витрат у будівництві за рахунок 

спрощення системи отримання дозволів та погоджень при одночасному 

підвищенні відповідальності забудовника за порушення вимог проектів, 

державних будівельних норм і стандартів. Ключовою умовою стабілізації 

ринку житла є забезпечення доступності довгострокових кредитів. Податковий 

кодекс, що передбачає збільшення плати за надмірну площу житлової 

нерухомості, може сприяти збалансуванню ринку житла за рахунок збільшення 

продажів надлишків житлової нерухомості.  
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Тобто, будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового регулювання 

потребує: 1) розробки механізмів макроекономічного регулювання зовнішніх та 

внутрішніх чинників, а саме: 1.1. до внутрішніх чинників належать правові, 

соціальні, організаційні та техніко-економічні; 1.2. до зовнішніх належить система 

економічних регуляторів з боку органів державної влади, а саме: податкова 

політика (ставки, пільги, об’єкти оподаткування), цінова політика, дотації та 

субвенції тощо. Така система економічних регуляторів повинна мати стимулюючий 

та цілеспрямований характер, а також певні конкретні строки використання. 2) 

забезпечення програмної діяльності будівництва по його окремим ринкам. 3) 

систематизації законодавства у будівельній сфері. 4) забезпечення державного 

регулювання діяльності.        

Неможливо однозначно оцінити інвестиційну привабливість будівничої 

галузі. Ситуація, що склалась на ринку за останні роки, вказує на наявність 

великої кількості проблем. Однак, незважаючи на це, є досить перспективні 

напрями будівництва, за рахунок яких можливо вдасться усунути хоча б частку 

проблем та поліпшити ситуацію у всій галузі.  

Крім того, нагадує Н.В. Трофуненко, будівельна галузь сьогодні переживає 

глибоку і затяжну кризу: зменшилися обсяги фінансування будівництва, 

скоротилися замовлення на створення об’єктів з різним цільовим призначенням. 

Для забезпечення подальшого розвитку будівництва держава вживає різних заходів 

організаційного, технічного, правового характеру, серед яких одним із 

найважливіших стимуляторів зростання обсягів будівельних робіт є створення 

належної законодавчої бази для провадження будівельної діяльності [86].  

Однак, необхідно відмітити, що з початку 2001 року до початку світової 

фінансової кризи будівельна галузь переживала стадію інтенсивного розвитку, 

внаслідок чого інвестування в дану сферу було одним з пріоритетних напрямів 

великої кількості вітчизняних та іноземних інвесторів. Позитивна кон'юнктура 

ринку сприяла появі нових будівельно-інвестиційних компаній, що активно 
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будують різні класи житла по всій території України. І дійсно, у всьому світі 

будівництво – це один з найприбутковіших видів бізнесу. У нашій державі, на 

сьогодні, будівельний ринок характеризується далеко не найкращими 

показниками розвитку і перебуває на етапі оновлення. До будівельного ринку в 

цьому випадку зараховано ринок виробництва і продаж будівельних матеріалів, 

надання послуг та виконання будівельно-монтажних робіт, ринок нерухомості. 

Частково це пов’язано з тим, що відповідна статистична база та практика 

аналізу сфери послуг, зокрема ремонтно-будівельного обслуговування, були 

орієнтовані на директивне управління. За радянських часів в  будівельній галузі 

існували монополізовані форми управління – трести, комбінати, міністерства. 

Основною формою власності всіх підприємств будівельного комплексу була 

державна, а основною формою управління – будівельно-монтажний трест, в 

якому виробничі підрозділи не мали прав юридичної особи. У житловому 

будівництві була поширена така організаційна форма, як домобудівний 

комбінат. Невелика частина потреб задовольнялись підприємствами житлово -

комунального обслуговування та тіньовим сектором.  

Перехід на ринкові умови супроводжувався розширенням прав 

забудовників (інвесторів). Якщо раніше економіка розвивалася в умовах 

дефіциту потужностей і необмеженого попиту на будівельну продукцію, то вже 

з початку 90-х років інвестиційна активність різко знизилася, виробничий 

потенціал галузі в основному зберігся, і замовники мали можливість вибирати 

підрядника. Але все одно купівельна спроможність населення зменшувалася, 

зростали ціни та обмежувалося іпотечне кредитування. Брак обігових коштів 

змусив забудовників скорочувати обсяги робіт, зупиняти будівництво об’єктів, 

у тому числі з високим рівнем будівельної готовності. Як наслідок зменшилося 

споживання будівельних матеріалів та виробів, що погіршило фінансовий стан 

підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, 
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привело до зниження виробництва в усіх суміжних галузях, скорочення 

робочих місць, зменшення надходжень до бюджету тощо. 

Зросла загроза невиконання забудовниками зобов’язань перед 

громадянами, чиї кошти було залучено на фінансування будівництва житла [6, 

с. 28]. 

Між тим, державні капіталовкладення через розпорошеність між багатьма 

головними розпорядниками коштів та відомчу закритість залишилися 

неефективними. Це призвело до зростання кількості об’єктів незавершеного 

будівництва, значних витрат на утримання численних служб замовника, 

зростання вартості будівництва. Запроваджений, відповідно до постанови КМУ 

від 05.08.09 р. № 832 «Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, 

які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» механізм 

придбання державною іпотечною установою квартир за кошти, залучені 

шляхом випуску цінних паперів під державну гарантію, призвів до утворення 

довготривалих зобов’язань держави на компенсацію державними іпотечними 

установами понесених витрат в обсязі більше 1,5 млрд. грн. та відсотків на 

прибутки за цінними паперами.  

Однією з найважливіших проблем сьогодні є відсутність якісної 

достовірної та комплексної інформаційної системи на будівельному ринку. 

Профільне інформаційне поле хаотичне і безсистемне, спостерігається низька 

культура ведення будівельно-монтажних робіт, невідповідна якість будівельних 

матеріалів – і причина все та сама – відсутність необхідних знань, зумовлена 

браком системної профільної інформації. І якщо серйозно і ґрунтовно 

підходити до підвищення якості сучасного будівництва, то починати потрібно з 

побудови фундаменту – насичення інформаційного простору, доступного для 

всіх суб’єктів будівельного процесу.  

Суттєвий вплив кризи проявився у виникненні проблем з фінансуванням 

проектів, зумовлених погіршенням доступу позичальників до кредитних 



43 

 

ресурсів. Зазначене погіршення зачепило потенційних покупців нерухомості, 

внаслідок чого зменшився платоспроможний попит, а також забудовників, які 

залучали кредити для реалізації власних проектів. Якщо раніше компанії мали 

декілька джерел фінансування будівельних проектів – власні кошти, кошти від 

продажу нерухомості на етапі будівництва та залучені кошти, то у 2009 році 

головним джерелом для подальшого фінансування робіт виступали кошти 

власників проектів. У 2009 році в результаті проблем із фінансуванням 

скорочувались обсяги будівельних робіт, а отже, значно знизились обсяги 

введення об’єктів в експлуатацію − за підсумками року в Україні було введено 

в експлуатацію 6400 тис. кв. м житла, що на 39% менше, ніж протягом 

аналогічного періоду 2008 року. Відповідно, зменшення обсягів будівельних 

робіт призвело до зменшення попиту на будівельні матеріли, що позначилося 

на скороченні обсягів їх виробництва [6, с. 28]. 

Спад у будівельному секторі під час та після фінансово-економічної 

кризи негативно вплинув не лише на показники розвитку цього виду 

економічної діяльності та погіршення макроекономічних характеристик 

національного господарства, зменшення обсягів ВВП, податкових надходжень, 

погіршення забезпеченості населення житлом, але й став серйозною 

перешкодою на шляху посткризового відновлення інших галузей реального 

сектора економіки. Відносно попиту на вітчизняних регіональних ринках 

будівельних робіт, то він передусім визначається станом ринку житла, 

соціально-економічного і демографічного розвитку регіону, поточним рівнем 

забезпеченості населення житлом та організацій освітньої і медичної сфер 

приміщеннями, доходами споживачів будівельних послуг, обсягами 

державного замовлення та субсидування, мірою фінансово-інвестиційного 

забезпечення будівельних підприємств та організацій, як чинника, що має 

вплив на задоволення пропозиції, а також характеризується структурою обсягів 

виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності.  
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Міжнародні зіставлення за показником інвестування будівельного сектору 

свідчать про те, що Україна значно поступається за цим пунктом більшості 

розвинених країн, які стимулюють розвиток вітчизняної будівельної галузі. 

Тільки за рівнем офіційних платежів для отримання дозволів на будівництво 

Україна займає 169 місце серед 182 країн світу, а з огляду на високий рівень 

корупції – розділяє останні місця. За кількістю часу, що витрачається для 

отримання дозволів на будівництво, Україні займає 170 місце серед 182 країн 

світу [6, с. 28].  

Аналіз причин, які призвели до появи фінансової кризи на Заході, 

показує, що головними факторами кризи стали: штучне збільшення доступності 

іпотечних кредитів за рахунок зниження вимог до платоспроможності 

позичальників і якості кредитних продуктів; стійка тенденція до зниження цін 

на житло. 

Що стосується ситуації на інвестиційно будівельному ринку, особливо в 

секторі житлового будівництва, то тут діє ряд факторів, які створюють 

різноспрямовані тенденції, які несуть в собі погрозу як для розвитку 

будівельного комплексу, так і для економіки країни в цілому. До цих факторів 

можна віднести: дисбаланс між попитом і пропозицією в бік попиту; 

виникнення у девелоперів проблем з кредитуванням будівельних проектів з 

боку банків; зростання собівартості будівництва [39, с. 32]. Під терміном 

«девелопер» розуміється підприємець, що займається створенням нових 

об’єктів нерухомості.  

Особливо криза торкнулась житлового будівництва: не тільки людей, що 

безпосередньо працюють на будівельних майданчиках і підприємств, які 

постачають будівельні матеріали, а і десятки тисяч сімей, які інвестували  

кошти в будівництво власного житла. Так відбулось тому, що будівництво 

житлових об’єктів за гроші інвесторів фізичних осіб рівноправне будівництву 

фінансової піраміди. Так, на вітчизняному будівельному ринку міцно 
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впровадились схеми, які не характерні для первинного житла розвинених країн. 

Адже, якщо мова йде про житло, то в основному його будують за кошти 

індивідуальних замовників. Це і є піраміда. Сьогодні будують за гроші, які 

прийшли вчора, завтра будуть будувати за кошти, які надійшли сьогодні, і так 

далі. В якийсь момент це джерело припиняє свою дію, і тоді все зупиняється, 

що в даний час і спостерігається [87]. Деякі експерти ринка виокремлюють 

декілька основних заходів, які можуть сприяти подоланню кризової ситуації в 

будівельній галузі. До них належать: замороження тарифів монополій; 

кредитна підтримка компаній галузі (в першу чергу тих, які займаються 

будівництвом масового житла); збільшення обсягів фінансування будівельних 

проектів за рахунок коштів федерального і регіональних бюджетів; податкові 

послаблення для підприємств галузі; спрощення доступу до необхідних 

ресурсів, таких як земельні ділянки, енергія, кредити тощо [87]. 

В Україні також вживаються заходи з запобігання кризи. Одним з таких 

заходів є прийняття Закону України «Про запобігання впливу фінансової кризи 

на будівельну галузь і житлове будівництво». Цим законодавчим актом 

передбачається: викуп у забудовників і фінансових установ нереалізованого 

житла в об’єктах, які будувались із залученням коштів фізичних осіб; державна 

підтримка громадянам на будівництво/придбання доступного житла; отримання 

житла в оренду з викупом; надання пільгових кредитів на житлове будівництво 

і компенсаційні ставки по ним; викуп державою іпотечних кредитів, отриманих 

фізичними особами. Заплановано збільшення статутного капіталу державних 

банків і Державної іпотечної установи. Але слід відмітити, що реалізація 

даного закону була ускладнена в зв’язку з браком коштів.  

Окремі дослідники звертають увагу, що окремою проблемою, можливо 

такою, що має попередньо-визначальний характер, є визначеність із низкою 

суспільних інтересів, що присутні з приводу будівельної діяльності на відповідних 

сегментах будівельного ринку і фокусуються навколо ключових учасників такого 
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ринку: споживачів, замовників, будівельних компаній, інвесторів, органів 

державної влади та місцевого самоврядування тощо [34, с. 115 – 119]      

Зрозуміло, що велика роль на будівельному ринку припадає на інвестиційну 

діяльність. Сучасні концепції інвестиційної діяльності припускають вкладення 

інвестицій в основний капітал згідно інвестиційному проекту. Методи 

господарського регулювання при використанні проектів дозволяють 

вирішувати такі завдання, як визначення цілей проекту, обґрунтування проекту, 

визначення фінансових потреб і джерел фінансування, підготовка і висновок 

контрактів, контроль за ходом виконання проекту, управління ризиками 

проекту та інші [61, с. 167].  

Саме тому при розробці інвестиційно-будівельної діяльності 

визначаються загальний обсяг інвестицій, способи раціонального використання 

власних засобів і можливості залучення додаткових грошових ресурсів. 

Проекти інвестиційної діяльності узгоджуються між собою по об'ємах ресурсів, 

що виділяються, і термінах здійснення ресурсних потоків виходячи з 

досягнення максимального загального економічного ефекту. Підвищення 

ефективності інвестиційно-будівельної діяльності зумовлює розробку моделі 

інвестиційної поведінки в частині виконання певних функцій або досягнення 

функціональних цілей. Фактично інвестиційна діяльність інтегрована в модель 

стратегічного розвитку та позначає найбільш бажані функціональні цілі. 

Головне завдання інвестиційно-будівельної діяльності – підтримка загальної 

стратегії її розвитку. Інша роль – досягнення функціональних цілей з 

використанням методів підвищення ефективності інвестиційної діяльності.  

Проте законодавець встановив обмеження щодо інвестування житлового 

будівництва. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового 

будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та 
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юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через 

фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути 

спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких 

об'єктів визначаються виключно законами. 

Однак питання регулювання відносин щодо будівельної діяльності було 

врегульовано, також, в Законах України «Про інститути спільного інвестування», 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про цінні 

папери та фондовий ринок» тощо. 

Отже, перелік способів інвестування та фінансування будівництва на 

сьогодні є вичерпним та охоплює: інститути спільного інвестування; недержавні 

пенсійні фонди які створені та діють згідно з законодавством; випуск 

безпроцентних цільових облігацій , за якими базовим товаром виступає одиниця 

нерухомості; фонди фінансування будівництва; фонди операцій з нерухомістю.  

Однак, на думку Л.І Радченко, фінансування будівництва, зокрема, 

житлового через систему ІСІ, хоча і передбачена законодавством, але не є дієвим та 

неспроможний задовольнити потреби інвестора у житлових приміщеннях. Адже 

викуп цінних паперів ІСІ здійснюється лише через їх оплату грошовими коштами 

товариства. Відтак,, інвестування у житлове будівництво через механізми ІСІ не 

спрямоване на реалізацію соціальних потреб інвесторів в отриманні житлових 

приміщень [76].  

Механізм фінансування житлового будівництва через недержавні пенсійні фонди 

також не можна вважати результативним. Згідно легального визначення пенсійної 

виплати, остання надається лише у грошовій формі, тому вкладники грошових коштів у 

фінансування житлового будівництва через недержавні пенсійні фонди не отримують 

житлових приміщень. 
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Система інвестування будівництва житла через випуск безпроцентних (цільових) 

облігацій характеризується високим ризиком та додатковими витратами для 

забудовника (пошук інвесторів та торговців цінними паперами, витрати на емісію, 

розміщення та погашення облігацій, ризик не розміщення емітованих цінних паперів 

тощо). Впровадження зазначеного механізму додатково ускладнюється відсутністю 

належного нормативного регулювання відносин у сфері обігу та погашення цільових 

(житлових) облігацій [76]. 

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю», встановлює, що системою 

фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю 

за цим Законом є врегульовані ним та договорами дії суб'єктів системи при 

організації будівництва житла, фінансуванні цього будівництва та здійсненні 

операцій з нерухомістю.  

Згідно з цим Законом, об'єкт будівництва – будівля, споруда або комплекс 

споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких 

здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів. При цьому, об'єкт 

інвестування – квартира або приміщення соціально-побутового призначення 

(вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, 

гаражний бокс, паркувальне місце тощо) в об'єкті будівництва, яке після 

завершення будівництва стає окремим майном. 

Вартість будівництва – погоджена управителем і забудовником у договорі 

вартість будівництва всіх об'єктів інвестування як складової частини об'єкта 

будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ 

відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни 

вимірної одиниці об'єкта будівництва та кількості вимірних одиниць усіх об'єктів 

інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво. 

Метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність житла, а 

метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН, в 
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тому числі шляхом участі спільного інвестора ФОН у фонді фінансування 

будівництва. 

Аналіз передбаченого цим Законом способу фінансування будівництва у формі 

ФФБ дозволяє резюмувати, що у випадку здійснення інвестування шляхом створення 

ФФБ виду Б на управителя покладаються додаткові ризики та суттєві затрати, що 

призвело до відсутності практики застосування даного правового механізму. 

Проведений аналіз передбачених законодавством способів інвестування 

житлового будівництва (у формі ІСІ, НПФ, емісії безпроцентних (цільових) облігацій, 

ФФБ та ФОН) засвідчує, що незважаючи на наявність ряду таких правових механізмів, 

єдиним реально функціонуючим способом фінансування, який здатний задовольнити 

потреби інвестора у житлових приміщеннях, є вкладення грошових коштів у 

будівництво житла у формі ФФБ виду А. Інші способи інвестування взагалі не 

передбачають надання житла (недержавні пенсійні та корпоративні фонди або емісія 

сертифікатів ФОН) чи є занадто ускладненими та невигідними для забудовника (емісія 

житлових облігацій) або управителя (механізм ФФБ виду Б та система пайових 

інвестиційних фондів), тому в Україні фактично відсутня практика використання 

зазначених способів інвестування житлового будівництва [76]. При цьому необхідно 

мати на увазі, що відповідно до ст. 11 вищезазначеного Закону ФФБ не є 

юридичною особою. Управитель фонду на праві довірчої власності (ст. 7) здійснює 

управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної 

установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, 

зазначених у Правилах. Для ФФБ – це фінансування будівництва, для ФОН – це 

здійснення операцій з нерухомістю. Решта коштів залишається в управлінні 

управителя відповідно до Правил фонду. Вільні кошти на поточних рахунках 

фонду, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, банк-управитель 

має право використовувати при здійсненні банківських операцій. При цьому банк-

управитель несе відповідальність за їх збереження власними коштами. 
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Система функціонування ФОН передбачає: 1) укладення управителем ФОН 

договору із забудовником на умовах цього Закону; 2) залучення коштів шляхом 

випуску та розміщення сертифікатів ФОН; 3) здійснення управителем ФОН 

операцій з нерухомістю; 4) здійснення управителем ФОН нагляду за ходом 

будівництва; 5) забезпечення проведення реєстрації права власності на 

нерухомість, набуту від здійснення операцій з нерухомістю, на ім'я управителя 

ФОН або управителя системи ФОН-ФФБ, який діє як довірчий власник; 6) 

здійснення управителем управління ФОН та інших  дій, передбачених Правилами 

ФОН, отримання доходу на умовах Правил ФОН; 7) розподіл управителем доходу 

від управління ФОН між власниками сертифікатів ФОН; 8) викуп сертифікатів 

ФОН у власників після закінчення строку обігу сертифікатів ФОН.  

Деякі науковці звертають увагу на хибність законодавчо зумовленої 

тенденції на звуження способів фінансування житлового будівництва для 

задоволення потреб інвестора у житлових приміщеннях, які не забезпечують 

ефективного та економічного витрачання фінансових ресурсів та раціонального 

будівельного процесу [75] 

З точки зору окремих науковців, Законом України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» фактично запроваджено у сфері будівництва житла нового типу 

договору – договору управління майном, а точніше двох його видів: договору 

про участь у ФФБ та договору про придбання сертифікатів ФОН. Зазначені 

договори за своєю правовою природою є договорами про надання фактичних, в 

тому числі юридичних послуг [71]. З огляду на новизну даного інституту 

виникають питання щодо застосування інших механізмів при будівництві 

житла, ніж передбачені цим законодавчим актом. 

У будь якому випадку, на сьогодні будівельний комплекс України 

повільними темпами виходить з кризи. Проте для досягнення докризових 

показників в обсягах будівельних робіт потрібно реалізувати ряд організаційно-
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господарських рішень. Виділимо пріоритетні заходи для ефективного розвитку 

будівельного комплексу в ринкових умовах господарювання: удосконалення 

стандартизації та нормування будівельної продукції; відновлення кредитування 

об’єктів господарювання для фінансування будівельних проектів; 

впровадження енергозберігаючих технологій та матеріалів у будівництво; 

впровадження безвідходного та маловідходного виробництв, зокрема, у 

виробництві будівельних матеріалів. Основним фактором переходу від 

екстенсивного шляху розвитку будівельного комплексу на інтенсивний шлях є 

використання досягнень науки і техніки, що дозволило б підтримати об’єм 

будівельних робіт не за рахунок введення нових ресурсів, а за рахунок 

комплексного більш ефективного їх використання.   

Підсумовуючи слід зазначити, що на сьогодні статика будівельного ринку 

характеризується, по-перше, наявністю на ньому: виробників та імпортерів 

будівельних матеріалів та будівельного машинобудування; будівельно-проектних 

організацій; будівельно-монтажних організацій (забудовників); інвестиційних 

фондів; замовників;  

По-друге, наявністю особливих об’єктів майнових прав – будівельної 

продукції (будови, споруди тощо); будівельних машин та механізмів; транспортних 

засобів; матеріалів, виробів, конструкцій; інвестиційного капіталу; земельних 

ділянок. 

По-третє, системою , системою державного регулювання з метою захисту 

публічних інтересів, наприклад,  забезпечення прав замовників – фізичних осіб на 

доступне житло. 

 

1.2. Стан сучасної будівельної політики Української держави 

Безумовно розвиток економіки країни залежить від прогресу в галузевих 

сферах: промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв’язку, 

будівництві, освіті тощо. Всі галузі економіки зв’язані між собою і кожна з цих 
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галузей взаємодіє з іншою, а вплив однієї галузі на іншу визначає стратегію 

розвитку як самої галузі, так і економіки в цілому. Залежно від ступеня впливу 

кожної галузі на іншу відбувається розвиток всієї економіки.  Але, при цьому, 

будівельна галузь фактично безпосередньо пов’язана з усіма переліченими 

галузями народного господарства.  

Слід зазначити, що державна економічна політика реалізується через 

застосування державою окремих відносно усталених комплексів засобів 

приватноправового та публічно-правового регулювання. Серед таких комплексів 

можна виділити: 1) сфери переважно приватноправового регулювання, де роль 

держави виявляється через його законодавче забезпечення. Публічно-правове 

регулювання зведене до мінімуму; 2) сфери переважно приватноправового 

регулювання, де держава, однак, стимулює створення суб’єктами господарювання 

самоврегульованих організацій з делегуванням ним окремих регулятивних 

повноважень, що зазвичай притаманні компетенції відповідних органів державної 

виконавчої влади; 3) сфери, де існує необхідність створення спеціальних 

інститутів, за допомогою яких утворюється складна інфраструктура ринку окремих 

послуг, завдяки якій такі ринки можуть функціонувати. Так, реалізація державою 

інвестиційної політики як напряму державної економічної політики поставила 

питання про створення деяких видів інвестиційних посередників – 

інституціональних інвесторів в достатньо складних, специфічних організаційно-

правових формах. Маються на увазі, наприклад, корпоративні інвестиційні фонди, 

недержавні пенсійні фонди тощо; 4) державна економічна політика реалізується в 

окремих сферах ринку через створення спеціальних органів державної виконавчої 

влади із широким спектром функціонально-владного забезпечення залежно від 

особливостей економічного процесу та бажаних показників кількісного та якісного 

економічного зростання у відповідній сфері; 5) сфера застосування засобів 

державного регулювання, що є публічно-правовими за своєю природою і є 

найбільш впливовими чинниками реалізації економічної політики держави. 
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Маються на увазі засоби, основні з яких перелічені у ст. 12 ГК України, а 

спеціальні містяться в актах поточного господарського законодавства; 6) сфера, де 

держава вважає за необхідне здійснювати безпосередню господарську діяльність 

через створення і функціонування підприємств державної форми власності. 

Діяльність суб’єктів господарювання держави може здійснюватися не лише на 

виключних (монопольних) засадах, а також на засадах рівної конкуренції з 

недержавними суб’єктами господарювання [63, с. 48 – 49].  

З одного боку, будівельна галузь виконує роботи з нового будівництва, 

реконструкції і розширення виробничих потужностей інших галузей. З іншого 

боку, будівельна галузь використовує результати виробничої діяльності інших 

галузей. На сучасному етапі розвитку економіки України все більшого значення 

набуває стратегічне планування, за допомогою якого розробляється план і 

коригуються завдання  відповідно до тих змін, які вносяться особливостями 

розвитку та взаємодії різних галузей економіки. Стратегія розробляється на 

основі довгострокових завдань згідно з прийнятою політикою використання 

ресурсів і досягнення поставленої мети. При цьому важлива увага звертається 

на розробку і використання інструментів впливу взаємозв’язків між галузями 

економіки.  

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державні цільові 

програми», метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації 

державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей 

економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації 

фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-

технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання 

найважливіших проблем.  

Оцінка ефективності розвитку економіки і її галузі обумовлюється 

значеннями прийнятих макроекономічних показників: валовий внутрішній 
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продукт, доход, випуск продукції, основні засоби тощо. Ефективність 

інструментів оцінки взаємодії між галузями оцінюється за допомогою методів 

порівняння галузей згідно з прийнятими показниками. Вибір соціально-

економічної стратегії є компромісом між факторами, що характеризують галузі 

економіки. Оскільки будівельний комплекс є важливою галуззю економіки, що 

істотно впливає на розвиток інших галузей та економіки в цілому, то 

визначення величини впливу будівельної галузі на інші галузі і навпаки як 

інструментів впливу будівельної галузі на інші є важливим завданням при 

розробці стратегічної політики країни [78]. Суттєво цю прогалину заповнено 

нормами ГК України, в якому в ст. 9 і ст. 10 визначені форми реалізації державою 

економічної політики та основні напрями економічної політики держави. ГК: 

довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну політику; визначає 

відповідно зміст економічної стратегії та економічної тактики як складових 

економічної політики; а також визначає форми правового закріплення економічної 

політики через прогнози і програми економічного розвитку України, окремих 

регіонів тощо. Важливим є також фіксація в ГК України кола основних напрямів 

економічної політики, кожен з яких є її складовою частиною. Однак як показує 

вітчизняний досвід розвитку державного механізму у сфері будівництва та і 

загалом управління будівельною галуззю, відсутній постійний стратегічний підхід 

до формування суб’єктів організаційно-господарського забезпечення. Основним 

засобом макроекономічного впливу держави на розвиток будівельної галузі є 

ухвалення відповідних прогнозних і програмних документів. Програми розвитку 

галузей економіки розробляються з метою реалізації державної структурно-

галузевої політики щодо стимулювання розвитку відповідних галузей економіки, 

концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і 

науково-технічного потенціалу країни, а також координації діяльності центральних 

і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для 

розв’язання найважливіших проблем галузі. Реалії сьогодення вимагають від 
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держави програмної діяльності і відносно окремих ринків як системних та 

комплексних об’єктів правового регулювання. Зокрема, чи не найбільшої уваги з 

боку держави потребує і будівельний ринок. Адже йому потрібна комплексна 

система державного регулювання, яка б за своїм змістом мала стимулюючий 

характер [35].  

Політика держави в цілому, та місцевих органів влади зокрема, у кожній 

окремій галузі має ґрунтуватися на знанні економічних процесів, достовірних 

багатоваріантних прогнозах та мати антикризову спрямованість. У цьому контексті 

будівництво є специфічною галуззю, з одного боку, для національного 

господарства воно виступає важелем економічного зростання, оскільки реалізує 

більшу частину інвестицій в основний капітал усіх галузей виробничої сфери та 

інфраструктури, фактично формуючи структуру економіки, з іншого – цивільне 

будівництво відображає певні результати соціально-економічного розвитку. У свою 

чергу, житлове будівництво може виступати рушійною силою економіки. На 

національному та регіональному рівнях така двоїстість виробничо-споживчих 

якостей будівництва проявляється у дуже складному і ще маловивченому 

економічному механізмі його взаємовідносин з іншими галузями економіки. Так, 

будівництво залежить від тенденцій на фінансових ринках, соціальної, економічної 

та фінансової політики держави, зокрема щодо методів державного регулювання 

галузі в умовах ринкових відносин, прямої державної підтримки будівництва [42]. 

Тобто, підкреслює Д.В. Задихайло, в цих умовах основний тягар виконання 

державних програм покладається на організаційні та ресурсні заходи, які зазвичай 

виявляються малоефективними [24, с. 62]. 

Ц цьому дослідженні ми будемо виходити з того, що економічна політика – 

це сукупність заходів, спрямованих на упорядкування їх економічних процесів, 

впливати на них, або, безпосередньо передбачати та контролювати їх [28, с. 102]. 

Як вже зазначалося, ст. 10 ГК серед основних напрямів економічної політики 

держави відокремлює структурно-галузеву політику, що спрямована на здійснення 
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державою прогресивних змін у структурі народного господарства, удосконалення 

міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання розвитку галузей, 

які визначають науково-технічний прогрес, забезпечують конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення. Складовими цієї 

політики є промислова, аграрна, будівельна та інші сфери економічної політики, 

щодо яких держава здійснює відносно самостійний комплекс заходів 

стимулюючого впливу. З цього приводу Д.В. Задихайло слушно зауважує, що будь-

які конституційно-правові конструкції, що стосуються економічної або соціальної 

політики суверенної держави мають враховувати наявний або потенційний вплив 

транснаціональних суб’єктів, а окремих випадках і вплив  контрольованих ними 

міжнародних організацій. Такий вплив практично завжди прямо або побічно 

спрямований на ерозію суверенних прав держави, її економічного суверенітету, 

вихолощення її політичних суверенних прав, що без економічного підґрунтя 

набувають декларативного значення, і не можуть реально використовуватись для 

протипоставлення можливостей власної економічної влади цим суб’єктам [16, с. 

11]. Саме тому, стверджують дослідники економічної теорії, по-перше, розвиток 

економіки нашої країни відбувається під впливом дії об’єктивних економічних 

законів, причому не тільки макроекономічних, і лише їхнє усвідомлення та 

врахування робить можливим розуміння процесів, що відбуваються в економіці, на 

ринках товарів та послуг, їх регулювання. По-друге, з метою подальшого розвитку 

економіки України необхідно проводити галузеву політику, яка дозволяє 

підвищити конкурентоспроможність підприємств окремих галузей на світових 

ринках. По-третє, завданнями галузевої політики мають стати: підтримка 

стабільності на ринках товарів та послуг; сприяння впровадженню досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво; визначення стратегічної мети та 

пріоритетних галузей економіки країни. По-четверте, для успішного вирішення 

завдань галузевої політики необхідним є створення консультативних рад при 

міністерствах, до яких входили б представники державного управління, науковці, 
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експерти, керівники малих, середніх та великих підприємств даної галузі, а також 

суміжних галузей. По-п’яте, пріоритетними мають стати галузі, де наша країна має 

конкурентоздатних фахівців, а саме галузі інформатики, фізики, електроніки, 

радіофізики. Разом з цим, визначати стратегічну мету розвитку та інструменти її 

реалізації мають не політики, а науковці, експерти та представники бізнесу, що 

забезпечить поєднання інтересів держави та бізнесу, зробить неможливим 

залежність даного рішення від політичних намірів окремих партій [29]. Це 

пов’язано з тим, стверджують зазначені фахівці, що на сьогоднішній день так і не 

створено єдиної концепції галузевої політики країни, яка б у межах загальної 

економічної політики визначила стратегічно пріоритетні галузі, галузеві ринки, що 

необхідно формувати та розвивати на сучасному етапі, а також аналізувала 

проблеми регулювання ринків, кризи на яких ми час від часу спостерігаємо [29]. У 

свою чергу, правознавці-господарники стверджують, що реалізація державної 

політики в країнах, де не вирішили трансформаційні завдання цивілізаційного 

плану мають несформоване громадянське суспільство та невідсепарували власну 

політичну еліту, вимагає закріплення її базових чинників саме на рівні 

конституційного економічного та правого господарського порядку. Одним з таких 

правових чинників є: 1) визначення наявності потужних недержавних центрів 

економічної влади, що знаходяться як поза кордонів України, так і на її території; 

2) визнання що такі центри реалізують власну економічну стратегію розвитку, що 

полягає у відповідному комбінуванні природних, людських, фінансових, 

технологічних ресурсів в процесі організації господарської діяльності; 3) визнання 

що така стратегія часто не збігається з інтересами гармонійного та перспективного 

розвитку економічного базису відповідних суспільств та їх держав; 4) визнання, що 

названі центри концентрації економічної влади активно формують необхідні 

економічні, політичні, правові умови для реалізації власних стратегій розвитку, 

власних мегаприватних інтересів [16, с. 11]. При цьому, досягнення економічної 

стабілізації через механізм упровадження тих чи інших макроекономічних заходів 
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само по собі не може бути головним завданням органів державної влади. Кінцевою 

метою реформ має стати розбудова сильної, соціально-орієнтованої держави, 

спроможної забезпечити як конкурентоспроможність національного 

господарського комплексу на світовому ринку товарів і послуг, так й стале 

зростання добробуту громадян України [95]. 

Умови формування будівельної політики, з точки зору фахівців сфери 

будівництва, визначаються на підставі врахування наступних обставин: 1) 

більшість будівельних підприємств є малими або середніми, а крупні будівельні 

підприємства (трансформовані колишні загальнобудівельні трести) є об’єднанням 

малих чи середніх структурних підрозділів з високим ступенем автономії поточної 

діяльності. Це означає, що такі підприємства не здатні сформувати повноцінний 

інноваційний потенціал з науково-дослідною складовою, з одного боку, і не в змозі 

акумулювати достатній обсяг коштів для реалізації такого потенціалу, з іншого 

боку. Таким чином, розвиток інноваційного потенціалу будівельного підприємства 

має бути спрямований на створення можливостей генерування інновацій рівня 

рацпропозицій і винаходів переважно в сфері технології й організації будівельно-

монтажних робіт. Інновації вищого рівня повинні генеруватися галузевим чи навіть 

міжгалузевим інноваційним потенціалом, який має бути створений на основі 

кооперації в інноваційній сфері як самих будівельників, так і інших учасників 

будівництва: проектувальників, монтажників, виробників будівельних матеріалів і 

конструкцій, виробників будівельної техніки. Саме на такому рівні мають 

розроблятися нові будівельні матеріали, технології, архітектурно-планувальні та 

конструктивні рішення тощо; 2) більшість будівельних підприємств слабо 

диверсифіковані і зорієнтовані переважно на підрядну діяльність. Лише крупні 

підприємства мають розвинуту виробничу базу, консигнаційну і транспортну 

інфраструктуру, структурні підрозділи з механізації будівельно-монтажних робіт. 

Малі ж і середні мають лише окремі елементи такої бази, або взагалі не мають 

ніякої, користуючись послугами спеціалізованих організацій чи субпідрядників. Це 
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ще один аргумент на користь вказаної в першому пункті спрямованості і розвитку 

інноваційного потенціалу, і формування інноваційної політики будівельних 

підприємств; 3) перспектива розвитку будівельного комплексу, як і економіки в 

цілому, пов’язана в першу чергу з процесом модернізації інфраструктури. Це 

означає, що все більша і більша кількість будівельних проектів являтимуть собою 

не нове будівництво, а модернізацію, реконструкцію, технічне переозброєння, 

розширення існуючих об’єктів. Наслідком буде поглиблення індивідуалізації 

проектних рішень і зміна структури будівельно-монтажних робіт, а саме, зростання 

питомої ваги доданої вартості в структурі вартості будівельно-монтажних робіт. 

Крім того, процеси поглиблення індивідуалізації характерні і для нового 

будівництва, наприклад, для будівництва житла. Це пояснюється поглибленням 

індивідуалізації попиту, що є характерною рисою сучасного етапу розвитку 

суспільного споживання. Таким чином, формуються зовнішні можливості для 

активізації інноваційної діяльності саме на рівні будівельного підприємства-

виконавця завдяки зниженню обсягів застосування уніфікованих і типових 

технологічних рішень і підходів в організації будівельно-монтажних робіт [58]. В 

цілому ж будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного 

господарства від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 

господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни 

можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша 

галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію 

багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї 

галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. 

Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних 

матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і 

металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна промисловість, 

транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, 

будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який 
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спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та 

встановленні вбудованих меблів тощо. Отже, ріст будівельної галузі неминуче 

викликає економічний ріст у країні і виникнення необхідних умов для розв’язання 

багатьох соціальних проблем. Але на сучасному етапі її розвитку говорити про 

будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не представляється можливим. Якщо 

на регіональному рівні чітко просліджується тенденція верховенства будівельних 

організацій центральних районів та великих міст-мільйонників у зв’язку з їх 

значними потужностями і інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні 

будівельна галузь України програє через брак необхідних фінансових та 

організаційних перетворень [53]. Ефективність же функціонування будівельної 

галузі залежить від державної політики щодо її підтримки та регулювання, 

спрямованого на інформаційне забезпечення, створення та нормативно-правової 

бази оптимального податкового навантаження тощо [37]. В теоретичному плані 

проблема сутності економічної політики пов’язана з проблемою неспроможності 

ринку і необхідністю державного втручання в економічні процеси [45]. 

Так, відповідно до Закону України «Про Генеральну схему планування 

території України», для створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов розвитку економіки, забезпечення ефективного використання 

потенціалу територій із збереженням їх природної та історичної самобутності на 

підставі результатів оцінки природних і антропогенних чинників (вид та щільність 

забудови, екологічний стан тощо) визначено за видами та режимами переважного 

використання: 1) території з інтенсивною, переважно промисловою, міською 

житловою та громадською забудовою (зона урбанізації), в тому числі: з критичним 

рівнем виробничо-містобудівного освоєння (центральна частина Донбасу, міста з 

населенням понад 500 тис. чоловік, а також міста Севастополь, Сімферополь та 

Херсон, їх приміські зони); з високим рівнем виробничо-містобудівного освоєння 

(приміські зони Києва, Черкас, Чернігова, Житомира, Вінниці, Полтави, Сум і 

Кіровограда, райони, що оточують центральну частину Донбасу); із середнім 
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рівнем виробничо-містобудівного освоєння (Красноперекопський, Керченський 

промислові райони Автономної Республіки Крим, Нікопольський 

марганцеворудний басейн та Західний Донбас; території, що прилягають до решти 

обласних центрів та розвинених промислових центрів з населенням понад 50 тис. 

чоловік, які відіграють роль переважно міжрайонних центрів розселення); 2) 

території переважно агропромислового виробництва та сільської забудови (зона 

сільського господарства); 3) території та об'єкти природно-заповідного фонду, ліси, 

водно-болотні угіддя, землі водного фонду, рекреаційного та оздоровчого 

призначення, інші природні території, важливі для збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття (зона національної екологічної мережі); 4) території 

(зона) радіаційного забруднення, в тому числі відчуження та безумовного 

(обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення, посиленого 

радіоекологічного контролю.  

В свою чергу, відповідно до Закону України «Про комплексну реконструкцію 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (ст. 2), державна політика у 

сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого 

житлового фонду базується на засадах: сприяння реалізації права громадян України 

на житло; проведення комплексної  реконструкції  та  забудови територій кварталів 

(мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови 

території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах 

(мікрорайонах); об'єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого 

самоврядування для здійснення інженерної підготовки, спорудження об'єктів 

соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, проведення 

благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій, а в разі 

необхідності - знесення застарілого житлового фонду; визначення на конкурсних 

засадах інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону); 

гарантії та забезпечення захисту майнових прав громадян на жилі та нежилі 

приміщення, які реконструюються; визначення майнових прав на збудовані, 
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реконструйовані жилі та нежилі приміщення на засадах цивільно-правового 

договору, типова форма якого затверджується КМУ; раціонального використання 

територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до встановлених норм і правил; 

розміщення об'єктів будівництва в кварталах (мікрорайонах) застарілої забудови на 

територіях, визначених на підставі проекту забудови території та проекту плану 

земельно-господарського устрою; координації органом місцевого  самоврядування 

дій з питань реконструкції, заміни житлового фонду та розроблення програми 

(інвестиційної, організаційної, технічної тощо), визначення зобов'язань, 

відповідальності за їх невиконання учасниками реконструкції, заміни житлового 

фонду; забезпечення гарантій речових прав на нерухоме майно під час комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; забезпечення 

дотримання вимог щодо створення для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення умов для їх безбар'єрного 

доступу до всіх реконструйованих або заново збудованих, включаючи стартові 

жилі будинки, об'єктів жилого та громадського призначення і територій кварталів 

(мікрорайонів). 

При цьому, необхідно відзначити, що концептуальне та програмне 

забезпечення будівельної сфери носить фрагментарний характер та опосередковане 

невеликою часткою таких нормативно-правових актів: постановою КМУ від 

28.10.1996 року №1300 «Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного 

будівництва»; Указом Президента України від 15.07.1999 року «Основні напрямки 

забезпечення житлом населення України на 1999 – 2005 роки»; постановою КМУ 

від 29.11.1999 року №2166 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення 

житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб 

митних органів та членів їх сімей»; постановою КМУ від 29.07.2002 року №1089 

«Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки»; 

розпорядженням КМУ від 03ю09ю2005 року «» Про схвалення Концепції 
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Державної програми «Соціальне житло»; розпорядженням КМУ від 05.11.2008 

року «Про схвалення Концепції Державної цільової соціально-економічної 

програми будівництва (придбання) дешевого житла на 2009 – 2016 роки»; 

постановою КМУ  від 11.11.2009 року №1249 «Про затвердження Державної 

цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного 

житла на 2010 – 2017 роки»  

Зазначенні концептуальні та програмні документи в окремих випадках 

дублюють одне одного та розраховані лише на розвиток окремих напрямів 

будівельного ринку. При цьому, взагалі відсутні програми щодо стимулювання 

будівельного ринку або його окремих складових, зокрема виробництва будівельних 

матеріалів тощо.  

В той же час, суспільний запит на потужну економічну політику держави у 

сфері будівництва є невід’ємною частиною правового господарського порядку, 

який згідно із ст. 5 ГК України, формується на основі оптимального поєднання 

ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання 

макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності 

держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і 

незалежної демократичної, соціальної, правової держави. 

Чому виникає питання недосконалого регулювання відносин інноваційної 

діяльності в будівельному комплексі? З огляду, на  основні законодавчі акти, що 

регулюють інноваційну діяльність Закони України «Про інноваційну діяльність», 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», напрямок будівельної діяльності згадуються 

лише по окремо, відсутнє суцільне бачення будівельної галузі і розвитку її через 

інститут інновацій. 

Так, наприклад, в Законі України «Про пріоритетні напрямки інноваційної 

діяльності в України», серед визначених стратегічних пріоритетних напрямків 

інноваційної діяльності в Україні на 2003-2013 роки, не зважаючи на широку 
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розгалуженість та багатовекторність, будівельну галузь представлено тільки 

будівництвом і реконструкцією транспортних систем. Відповідно до статті 8 

середньостроковими пріоритетними напрямками інноваційної діяльності 

будівельного напрямку, визначені інноваційні технології будівництва і 

реконструкції доріг, мостів та транспортних систем; глобальні та регіональні 

системи радіонавігації транспортних засобів з використанням супутникового та 

наземного обладнання; реконструкція портів; модернізація систем транспортування 

газу, нафти та аміаку.  

Крім того, наказом Держбуду України від 08.11.2004 року № 212 було 

затверджено «Середньострокові пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в 

будівельній галузі України на 2004–2007 роки», серед яких визначено наступні: 

технологічне оновлення та технічне переоснащення; нові та відновлювальні 

джерела енергії, новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології; новітні матеріали, 

технології їх виробництва та використання; інноваційні технології будівництва і 

реконструкції доріг, мостів та транспортних систем; інновації в сфері охорони 

навколишнього середовища; розробка та впровадження інформаційних технологій 

та систем; інновації в містобудуванні. 

На виконання вищезазначеного наказу, в 2005 році Науково-дослідним 

інститутом будівельного виробництва при Держбуді України, розроблено 

«Концепцію державної цільової програми сприяння розвитку інноваційної 

діяльності в будівельному комплексі України на 2005-2007 роки», метою якої є 

визначення комплексу умов, поступова реалізація яких, у відповідності до 

визначених в Програмі етапів, сприятиме розвитку інноваційної діяльності в 

будівельному комплексі України. 

Як засоби досягнення зазначеної мети та розв’язання проблем щодо розвитку 

інновацій, за яких було б максимально використано наявний науковий, технічний, 

технологічний, трудовий потенціали галузі пропонуються наступні: формування 

інноваційно-інвестиційної інфраструктури; економічне стимулювання інноваційної 
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діяльності; створення інформаційного середовища; нормативна підтримка 

інноваційної діяльності; наукова підтримка інноваційної діяльності; маркетинг 

інноваційної діяльності. 

Як зазначено в Концепції, реалізація Програми сприятиме інтенсифікації 

інноваційної діяльності не тільки в будівельному комплексі, але й в інших галузях 

економіки України. Таке бачення в цілому відповідає підходу структурності та 

комплексності вирішення питань, за умови розробки цільової державної програми 

та достатнього ресурсного забезпечення її  втілення. 

Однак, найбільш гострими й проблемними питаннями в галузі архітектури і 

будівництва є: розвиток та удосконалення нормативної бази у сфері будівництва, 

промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудування; наукове 

обґрунтування та розробка нових енергоощадних технологій будівництва та 

експлуатації споруд; пошук альтернативних джерел енергії; вирішення задач по 

збільшенню об’ємів житлового будівництва; створення інноваційних моделей, 

методів та комп’ютерних технології управління проектами об’єктів архітектури та 

будівництва тощо. 

Для реалізації стратегічних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 

Україні в галузі будівництва, дослідженням визначено, що необхідно зосередити 

увагу на стандартизації та нормуванні у будівництві, що сприятиме удосконаленню 

діючого законодавства і нормативної бази та адаптуватиме їх до міжнародної 

нормативної бази. 

Будівництво як особлива сфера господарювання, якій притаманні значні 

ризики, що важко виміряти і відповідно враховувати в поточній діяльності, слугує 

важливим показником стабільності в державі. Поряд з цим, будівельна галузь 

залежить від впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а її 

розвиток – від вірності обраних управлінських рішень як на загальнодержавному, 

так і на місцевому рівні [47, с. 197 – 202]. Узагальнення існуючих підходів до 

визначення поняття ризику дозволило визначити властивості ризику, що виникає 
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на рівні галузі. Він має бути вимірним (можливість передбачення і точність 

оцінки), прогнозованим (можливий результат, наслідки, характер впливу на 

макроекономічні параметри), керованими (можливість встановлення, захисту, 

регулювання), альтернативним (нести в собі кілька варіантів рішень щодо захисту), 

класифікованим (здатність до ідентифікації), мати сферу оточення (джерело, 

чинники, природа виникнення), мати охват (масштаб наслідків), реальність прояву 

(достовірність оцінки, ймовірність виникнення), місце впливу (прогноз конкретних 

мінімальних і максимальних наслідків), тривалість дії (постійний, періодичний, 

тимчасовий). Вказані властивості можуть бути покладені в основу класифікації 

ризиків у будівництві. До факторів, що визначають вплив ризиків на ефективність 

господарчих рішень у будівництві пропонується віднести загальну тенденцію 

розвитку галузі протягом визначеного періоду; небезпеки у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі будівництва; місце ризиків у формуванні загального 

економічного результату функціонування галузі та окремих суб’єктів 

господарювання, що представляють галузь [64]. 

З огляду на основні напрямки нормативно-правової роботи щодо 

впровадження будівельної реформи, слід відзначити Закон України «Про 

регулювання містобудівної діяльності».  

Виходячи з аналізу положень зазначеного законодавчого акту, можна 

зробити висновок, що основним здобутком стали радикальне спрощення процедури 

оформлення дозвільної документації на будівництво за рахунок впровадження  

системи «Єдиного вікна», яка за різним оцінками спростилася майже втричі, 

сучасне отримання дозволу на будівництво здійснюється за декларативним 

принципом, закладено фундамент для створення містобудівного кадастру та інше. 

Поряд з перевагами, цей законодавчий акт має певні недоліки та 

суперечності. Так, існують певні побоювання щодо практики застосування норм 

новоприйнятого Закону, через велику кількість внесених змін та скасування  

фундаментальних містобудівних законодавчих актів. Зокрема, розділом V 
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скасовується  Закон України «Про планування і забудову територій», вносяться 

зміни до понад 20 Законів України, дуже різних за сферою правового регулювання. 

Така думка, щодо певних колізій норм права, підтверджується і введеною 

законодавцем нормою в «Перехідні положення». Ліквідація таких понять, як схема 

планування території, адміністративно-територіальна одиниця, сільрада-міськрада, 

фактично стимулюватиме неефективне та корупційне використання земель між 

межами забудови населених пунктів, а спрощення процедури оформлення 

дозвільної документації на будівництво може мати проблеми з реалізацією через 

недбалу юридичну техніку закону. 

На виконання положень Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» була прийнята постанова КМУ від 25.05.2011 року № 559 «Про 

містобудівний кадастр». Основною метою створення містобудівного кадастру 

стало удосконалення державної політики у сфері містобудування, на який 

покладено функції - державної системи зберігання і використання геопросторових 

даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, 

інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси державних будівельних норм, 

стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій 

та будівництві. Він має давати відповідь на питання щодо розміщення об'єкту 

будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці, визначати 

граничнодопустимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з 

урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил. 

В напрямку реформування будівництва житлового фонду та житлово-

комунального господарства діють загальнодержавні програми, а саме: Державна 

програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-

2014 роки, що затверджена Законом України від 24.06. 2004 року № 1869-IV 

Державна цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих 

міст на 2011-2015 роки, затверджена постановою КМУ від 29.11.2010 року № 1090; 

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) 
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доступного житла на 2010-2017 роки, затверджена постановою КМУ від 11.11.2009 

року № 1249 тощо.  

Основним заходом стимулювання розвитку будівництва житлового фонду 

залишається антикризовий Закон України від 25.12.2008 року «Про запобігання 

впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового 

будівництва», яким забезпечена державна підтримка будівництва доступного 

житла, впроваджено антикризові кредитно-фінансові механізми та державне 

фінансування будівництва житла. 

Важливою складовою реформування будівельної галузі є земельні відносини, 

оскільки порядок набуття права власності або оренди земельної ділянки, зміни її 

цільового призначення, безпосередньо пов’язані та впливають на створення нової 

або реконструкцію існуючої нерухомості та інженерно-транспортної 

інфраструктури. Основним, не вирішеним питанням в цих суспільних відносинах є 

продаж на конкурентних засадах (земельних торгах) земельних ділянок державної 

та комунальної форми власності. 

Незважаючи на вищевикладене, загальною вадою організації будівництва в 

Україні є високі транзакційні витрати, пов’язані із громіздкою системою отримання 

дозволів і погоджень. За рейтингом Світового Банку, Україна за дозвільним 

законодавством у будівництві знаходиться на 179 місці зі 183 країн. Також 

спостерігається тенденція зростання цін на продукцію галузей, що забезпечують 

будівництво. Водночас, розвитку будівництва в Україні можуть сприяти наступні 

тенденції: зниження під час кризи цін на житлову нерухомість [83]. 

Зважаючи на таку високу суспільну значимість будівельного ринку як 

невід'ємною складовою економічного розвитку країни, а відтак і її життєвої 

перспективи – високою є і суспільна ціна ефективного правового механізму 

формування та реалізації економічної політики у сфері будівництва, її зв’язок із 

станом та напрямками розвитку поточного законодавства в сфері будівельної 

діяльності. Сьогодні в вітчизняному законодавстві існує певний комплекс правових 
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норм у вигляді цілої низки нормативно-правових актів, що присвячені правовій 

регламентації будівельної діяльності. Проблема ж полягає у необхідності 

перетворення цього комплексу на ефективний, системний правовий механізм 

доконало законодавчо забезпечений.  

Отже, слід зазначити, що будівельна політика держави спрямована на 

формування стійких тенденцій до економічного зростання й економічного прогресу 

в будівельній галузі, вона припускає модель, що включає в себе комплекс заходів 

перетворення безпосередньо будівельного комплексу і ступеня підтримки, що 

укладаються в розвитку інфраструктури галузі і формуванні сприятливого бізнес-

середовища; основними тенденціями перетворень безпосередньо в будівельному 

комплексі є такі: відновлення виробничих потужностей, упровадження 

прогресивних методів організації й ведення робіт, освоєння ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій; у частині заходів підтримки перетворень у 

будівельній галузі пріоритети віддаються мірам підвищення 

конкурентоспроможності будівельних підприємств, підвищенню наукового й 

технічного потенціалу галузі й розвитку страхування в житловій сфері.  

Під впливом процесів глобалізації одночасно з використанням досягнень 

світової будівельної практики у світовій економіці відбуваються зміни в об'єктах 

господарського управління, його структурі. У розвиненому суспільстві основними 

об'єктами господарського управління є підприємницькі мережі, які передбачають 

планомірно організовану, на основі довготривалих контрактів, мережу підприємств 

і організацій, які беруть участь у проектуванні, виробництві, реалізації (в 

будівництві й житлово-комунальному господарстві – і в сервісному 

обслуговуванні) продукції. Однією із таких нових форм мережевих організацій є 

кластер. 

Засновником теорії кластерів прийнято вважати М.Є. Портера, який є одним 

із найбільш відомих авторів концепції стратегії конкурентоспроможності. З точки 

зору М.Є. Портера, кластери краще, ніж галузі, використовують важливі зв'язки, 
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взаємодоповнюваність галузей, поширення технологій, досвіду, інформації, а 

бачення ситуації через галузь чи вузький сектор має тенденцію деформувати 

конкуренцію, в той час як підхід з позиції кластера фокусує на посиленні 

конкуренції [72, с. 265 – 266]. З точки зору окремих дослідників економічної теорії, 

кластер – це група близьких, географічно взаємозалежних компаній та організацій, 

які співпрацюють, спільно діють у визначеному виді бізнесу, які характеризуються 

спільністю напрямів діяльності та доповнюють одне одного. Ця група утворює 

основу для залучення інвестицій, навчання широкого кола підприємців, розвитку 

малого та середнього підприємництва, підвищення гнучкості та мобільності 

компаній, створення широкого спектра мережевих структур. Сьогодні, в період 

продовження фінансово-економічної кризи в Україні, одним з оптимальних шляхів 

розвитку вітчизняної економіки та будівельного сектору зокрема може бути 

формування будівельних кластерів по всій території України. Проте, відповідно до 

рекомендацій ЄС щодо розвитку кластерів, важливими аспектами впровадження 

активної політики кластеризації повинні бути: чітке бізнес-середовище, довіра до 

влади, активний ріст регіонів та політика підтримки розвитку кластерів на рівні 

держави та на рівні регіонів [104]. Саме ці аспекти повинні бути враховані 

вітчизняними центральними та регіональними органами влади для активного 

просування політики кластеризації, особливо у напрямку розвитку будівельних 

кластерів. Кластери повинні бути відкриті, гнучкі та зацікавлені у максимальному 

залученні як вітчизняних, так і міжнародних розробок та напрацювань у 

будівельній сфері [5]. Кластери дають змогу оптимізувати контакти між 

підприємницькими структурами, налагодити ефективну їх співпрацю. Одночасно 

кластер формує умови, в рамках яких ведеться діалог між діловими, урядовими і 

науковими колами про шляхи розвитку конкурентних переваг у рамках регіону, 

країни [82, с. 279]. Слушним є твердження О.І. Ковтуна, що кластери є 

добровільним об'єднанням на кооперативних засадах юридично-автономних 

підприємницьких структур [36]. Необхідними умовами для створення і 
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функціонування кластерів є: ініціатива, інновація, інтеграція, інформація, інтерес 

[14].  

Таким чином, кластер є новою формою мережевих організацій, які поодиноко 

діють на території України, але з успіхом можуть використовуватися у будівельні 

сфері України, оскільки такі структури дають змогу швидко та інноваційно 

адаптувати внутрішні організаційні структури та взаємозв'язки до мінливих умов 

зовнішнього середовища. 

Окремі дослідники, в тому числі з РФ, приділяли увагу щодо розгляду 

проблеми функціонування кластерів.  

Так, Є.С. Моісеєнко зазначає, що кластер у будівельному комплексі – це 

група географічно взаємопов'язаних розміщених взаємодіючих будівельних 

підприємств та зв'язаних з ними комерційних організацій, що діють в будівельному 

комплексі та випускають конкурентоспроможну продукцію [51]. Воронін А.В. 

визначає будівельний кластер на рівні регіону як зосередження в географічному 

районі групи суб'єктів, що взаємодіють з приводу реалізації інвестиційних проектів 

виробництва будівельної продукції, взаємозалежних у задоволенні індивідуальних 

інтересів, які дають змогу отримати для цих суб'єктів сумарний синергетичний 

ефект, що сприяє підвищенню якості життя населення і, загалом, росту 

конкурентоспроможності регіону [15]. Однак, Т.А. Шиндіна висвітлює будівельний 

кластер як тимчасову структуру функціональних учасників будівельного бізнесу, в 

рамках якої діють життєздатні сконцентровані навколо виробничо-територіального 

ядра утворення, що володіють здатністю в рамках єдиного простору отримувати 

ефект від масштабу спільної економічної діяльності відповідно до загальної ідеї і 

проектних цілей [97].  

Отже, під будівельним кластером, з точки зору економічної теорії, 

розуміється постійне, територіальне, добровільне об'єднання взаємодіючих 

підприємств, які виконують загальне будівництво споруд та будинків; ремонтні та 

реставраційні роботи; будівництво водопостачання внутрішніх і зовнішніх мереж; 
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будівництво та реконструкцію автострад, доріг вулиць; надають послуги оренди 

будівельної техніки; прокладення інженерних мереж; підприємств, які займаються 

виробництвом та реалізацією будівельних матеріалів і конструкцій; проектних 

організацій, які здійснюють проектні та вишукувальні роботи; навчально-наукових 

закладів; фінансових установ; некомерційних організацій; структурних підрозділів 

зі стандартизації, метрології, сертифікації та випробувань; громадських 

організацій; органів державного управління з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності будівельної продукції, зростання економіки регіонів, а 

також виходу України з фінансово-економічної кризи.  

Використання кластерів у будівельній сфері сприятиме досягненню переваг, 

перелік яких сформовано на основі аналізу літературних джерел, а саме: 

запровадження кластерів на регіональному рівні створює значні можливості для 

підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, більш ефективного 

використання місцевих ресурсів, а також підвищення ефективності економічної 

політики регіональної влади. Тобто кластери розглядаються як географічна 

концентрація різних спеціалізованих будівельних організацій та фірм [36]; 

кластери формують сприятливі умови для підвищення інноваційної спроможності 

будівельних підприємств та організацій. Виходячи з поняття «відкритих 

інновацій», вони не виникають в ізольованих структурах, а навпаки – у структурах 

із найбільш динамічним середовищем, де різні організації та кваліфікований 

персонал співпрацюють, обмінюються знаннями, новими ідеями та продуктами. 

Саме кластери формують відповідне середовище, сприятливе до інновацій, здатні 

максимально залучити існуючий науковий потенціал, вітчизняні наукові заклади та 

університети; кластери розглядаються як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності як на регіональному, так і на національному рівнях. 

Кластери створюють умови для поглиблення спеціалізації та концентрації 

підприємств і організацій у певному напрямку; кластери забезпечують економічний 

ефект від взаємодії малих та середніх підприємств у сфері будівництва, що 
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обумовлено: виробничо-будівельною кооперацією, зниженням витрат на 

модернізацію будівельної продукції через передачу частини робіт партнерам, 

підвищенням якості сервісного обслуговування, надійності мережевих партнерів, 

можливості виходу на нові ринки буту як у межах держави, так і за кордоном [5]; 

інтенсивний формальний та неформальний обмін інформацією, контактами та 

досвідом сприяє виникненню і розвитку нових ідей, нових будівельних продуктів, 

кращих послуг та інтенсивному розвитку всіх задіяних організацій, що дає змогу 

покластися на синергетичний ефект, який повинен проявитися у швидкому 

розвитку будівельної сфери.  

В Україні поки що створення кластерних мережевих структур не набуло 

належного розвитку. Слід погодитися з О.І. Ковтун, що для цього не створено 

відповідного інституційного та нормативно-правового середовища [36]. Більше 

того, утворені на сьогодні кластери не отримують підтримки від держави. Таким 

чином, з боку держави треба вжити більш масштабні й термінові дії, що 

забезпечать розроблення загальнодержавної комплексної програми створення 

кластерів [90]. При цьому важливим є забезпечення умов, які базувалися б на 

аналізі стратегічного потенціалу регіонів, виявленні існуючих проблем їх розвитку 

та стимулюванні інтеграційних процесів у межах певних територій. Розроблення 

моделі ефективної підтримки поширення кластерних структур прискорить їх 

формування [73, c. 325].  

Зазначимо, що сьогодні, в період продовження фінансово-економічної кризи 

в Україні, одним з оптимальних шляхів розвитку вітчизняної економіки та 

будівельного сектору, зокрема, може бути формування будівельних кластерів по 

всій території України. Проте, відповідно до рекомендацій ЄС щодо розвитку 

кластерів, важливими аспектами впровадження активної політики кластеризації 

повинні бути: чітке бізнес-середовище, довіра до влади, активний ріст регіонів та 

політика підтримки розвитку кластерів на рівні держави та на рівні регіонів. Саме 

ці аспекти повинні бути враховані вітчизняними центральними та регіональними 
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органами влади для активного просування політики кластеризації, особливо у 

напрямку розвитку будівельних кластерів. Ю.В. Бєлоконєва та В.Н Ращупкіна 

зазначають, що кластери повинні бути відкриті, гнучкі та зацікавлені у 

максимальному залученні як вітчизняних, так і міжнародних розробок та 

напрацювань у будівельній сфері [5]. Саме кластери сприяють вдосконаленню 

діяльності у сфері послуг та здатні інтегрувати малі, інноваційні будівельні 

організації та підприємства. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне включити у розробку державної 

будівельної політики України складові, які сприяли б розвитку кластерів у цій 

сфері, зокрема: допомога регіонам у підтримці та заохоченні до створення 

кластерів шляхом належного інформування і навчання; визначення пріоритетних 

напрямів розвитку кластерів у всіх регіонах та запровадження політики сприяння їх 

формуванню; створення сприятливих умов та політики залучення малих 

підприємств до участі у кластерах і заохочення досліджень та інновацій у 

будівельній сфері.  

Європейський досвід показує, що кластери є тим мікроекономічним 

чинником, який впливає на процвітання регіону. Економічне процвітання різних 

регіонів європейських держав прямо залежить від рівня розвитку кластерів у них. 

Саме активна підтримка та розвиток кластерного підходу в будівельній сфері може 

розглядатися як один із можливих шляхів оптимізації діяльності цієї сфери, що 

забезпечить економічний та соціальний ефект цих впроваджень. Зокрема, 

економічний ефект від створення кластерів у будівельній сфері зумовлений: 

виробничо-будівельною кооперацією, що дає змогу ефективно використовувати 

сукупний потенціал мережевих партнерів; зниженням витрат на модернізацію 

будівельної продукції шляхом передачі частини робіт партнерам, що 

спеціалізуються на конкретних видах діяльності; підвищенням ефективності 

процесу забезпечення будівельного виробництва сировиною, матеріалами, 

деталями, конструкціями на основі встановлення довготермінових партнерських 
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зв'язків; підвищенням ефективності виконання окремих управлінських функцій 

завдяки поділу праці, спеціалізації, залученню спеціалізованих організацій 

будівельного профілю; підвищенням ефективності робіт у сфері збуту і сервісного 

обслуговування, придбання необхідних ресурсів; підвищенням надійності 

мережевих партнерів у інвестиційно-фінансовій кооперації [5].  

Так, формування та активна підтримка розвитку будівельних кластерів може 

бути одним із шляхів підвищення ефективності будівництва та виходу з кризи. 

Саме кластеризація розглядається як дієвий інструмент зростання економічного 

розвитку регіонів, їх ефективної спеціалізації, максимального використання 

натуральних, матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів. 

Запровадження будівельних кластерів сприятиме об'єднанню виробничих, 

інтелектуальних та ресурсних потужностей та досягненню максимального 

економічного та соціального ефекту [9]. 

Свої міркування щодо діяльності будівельного кластеру на регіональному 

урівні навів Д.В. Задихайло, який зазначав, що достатньо активним є і будівельний 

кластер міста Харкова. Адже в місті здійснює будівельну діяльність ціла низка 

успішних девелоперських компаній, що протягом останнього десятиліття 

реалізували велику кількість будівельних проектів. У цілому слід визнати, що 

ринок будівельних послуг, що є креатором ринку нерухомості і тісно пов’язаних з 

ним виробництвом будівельних матеріалів, транспортними послугами та 

діяльністю кредитних установ є достатньою мірою  сформованим. Звичайно, що на 

фоні фінансово-економічної кризи, наслідки якої ще не подолані, а в більшій мірі – 

очікування нової хвилі кризових явищ, фінансування будівництва житла є дещо 

загальмованим. В цьому контексті заслуговує підтримки позиція щодо необхідності 

і доцільності відродження на будівельному ринку, такого специфічного його 

учасника як житлово-будівельного кооперативу.   

Відтак, першим кроком, що мав би позитивний вплив, стала б нормативно-

правова реанімація цієї юридичної особи. Адже сьогодні діяльність ЖБК фактично 
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невнормована, але саме ця організаційно-правова форма об’єднання в одній особі 

інвесторів будівництва житла та споживачів будівельних послуг має дуже цікаві 

перспективи, особливо в сфері будівництва таунхаусів. Її перевагою є і довірча 

складова у кооперативних відносинах, і демократичні засади вирішення основних 

питань, пов’язаних з будівництвом, прозорість контролю за ходом і якістю 

будівельних робіт, що виконуються підрядною організацією, а також і те, що така 

структура по виконанню своєї головної функції має бути логічно реорганізована у 

товариство співвласників квартир. В цьому сенсі Харків міг би бути ініціатором 

такої «інновації» на будівельному ринку, що могло б привести до значної його 

активізації [23].     

Отже, саме кластери сприяють вдосконаленню діяльності у сфері послуг та 

здатні інтегрувати малі, інноваційні будівельні організації та підприємства. 

Європейський досвід показує, що кластери є тим мікроекономічним чинником, 

який впливає на процвітання регіону. Економічне процвітання різних регіонів 

європейських держав прямо залежить від рівня розвитку кластерів у них [105, с. 

30]. 

Крім того, одним з шляхів фінансового забезпечення житлового будівництва 

може стати довгострокове кредитування, або іпотека. Іпотека – це застава землі та 

нерухомого манна для отримання в банку довгострокового кредиту. Сьогодні 

іпотека є найпоширенішим видом фінансових операцій у розвинутих країнах. 

Вкладання коштів в іпотечне кредитування будівництва житла можна віднести до 

найліквідніших банківських активів. Сутність іпотеки зводиться до того, що: 

вартість житла, яке клієнт бажає збудувати, розбивається на дві нерівні частини – 

базову і термінову; базову вартість клієнт сплачує відразу за рахунок власних 

коштів, тоді як термінова гаситься за рахунок банківського або будь-якого іншого 

кредиту. 

Якщо розглядати будівництво у вузькому значенні, зокрема житлове 

будівництво, то можна відокремити такий спосіб інвестування будівництва як 
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надання субсидій, тобто одноразових безоплатних коштів, що надаються державою 

малозабезпеченим верствам населення, які потребують-поліпшення житлових 

умов. Окремі науковці розглядають як одну з сучасних моделей управління у сфері 

капітального будівництва – аутсорсинг. Аутсорсинг, на думку В.Г. Олюхі, це 

інструмент створення мережевої структури до якої можуть входити декілька 

незалежних суб’єктів господарювання, а координуючим центром є замовник. При 

цьому, всі учасники такої сукупності підприємств спрямовані на досягнення 

високого економічного результату, що підвищує конкурентоспроможність 

компаній [60]. Як правило відносини аутсорсингу оформлюються відповідними 

господарсько-правовими договорами. За однією з форм аутсорсингу окремі 

непрофільні функції одного суб’єкта господарювання можуть бути передані 

іншому вузькопрофільному суб’єкту господарювання [21]. Зазначене, на нашу 

думку, є підставою для застосування субпідрядних відносин у сфері капітального 

будівництва. 

І дійсно, окремі фахівці фінансового права, вважають, що під аутсорсингом 

слід розуміти передачу частини функцій з обслуговування діяльності підприємства 

стороннім підрядником чи постачальником за умови гарантування ними 

відповідного рівня якості й ефективності їх виконання [22]. При цьому сам договір 

аутсорсинга, вважає І.С. Шиткіна, це за своєю природою є змішаним договором, 

який поєднує елементи не лише господарських та ці вільно-правових договорів, а й 

трудових договорів [98]. Основна ж мета аутсорсингу в будівельній діяльності – це 

зниження загальних витрат на виконання замовлення та підвищення якості робіт 

[81]. При аутсорсингу утворюється певна горизонтальна мережа рівноправних 

суб’єктів господарювання. Однак неправильна організація процедури взаємодії між 

замовником і аутсорсером та третіми особами  може призвести до зриву 

виробничих,технологічних та організаційних процесів замовника. Насамперед це 

стосується капітального будівництва якому притаманна чітка послідовність і 

взаємозумовленість етапів будівельного циклу [60]. Окремі дослідники вважають, 
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що основою аутсорсингових видів діяльності є все ж такі послуги, а на договори 

підряду припадає менша кількість робіт [60].  

Таким чином, при здійсненні будівельної діяльності поряд з відносинами 

підряду та субпідряду доцільно використовувати кластерізацію та відносини 

аутсорсинга. 

Також, окремі правознавців звертають увагу на окремі інноваційні засоби 

розподілу праці в сфері будівництва, зокрема, шляхом застосування аутстафінгу, 

що полягає у залученні штатних працівників інших компаній до виконання своїх 

власних функцій [59].  

Використання запозиченого персоналу відбувається з використанням таких 

документів Міжнародної організації праці як Конвенція №181 «Про приватні 

агентства зайнятості» та Рекомендацій щодо приватних агентств зайнятості №188. І 

хоча Україна не ратифікувала зазначенні акти, однак поступово аутстафінг 

використовується і в Україні. Підставою для цього є Директива ЄС 2008/104/ЕО від 

19.11.2008 року, в якій використовується термін «запозичена праця». Хоча 

доречність використання аутстафінгу, в практичній діяльності Міністерства 

регіональної політики та будівництва України була поставлена під сумнів листом 

від 08.02.2011 року № 23-13/1052/0/6-11, в зв'язку з відсутністю нормативно-

правової регламентації. Однак, на думку окремих дослідників використання 

зазначеного засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності в сфері 

будівництва можливо шляхом укладення відповідних договорів між суб’єктами 

підприємницької діяльності. Аутстафінг можна використовувати переважно для 

робіт пов’язаних ззабезпеченням процесу основного виробництва або для робіт, що 

не вимагають високої кваліфікації [59]. 

Отже, необхідно констатувати про відсутність стрижневої національної 

будівельної стратегії, що мала б максимально узгоджений соціальний характер, 

максимальний рівень юридичної сили свого правового закріплення, максимально 
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можливий за тривалістю реальний період розвитку, що є об’єктом визначеної 

економічної політики. 

У зв’язку з цим, систематизація будівельної політики держави, як складова 

господарської діяльності в будівництві потребує розширення та удосконалення 

кластерних господарсько-правових механізмів. 

Таким чином, будівельна політика держави – це комплекс господарсько-

правових заходів щодо реалізації будівельного потенціалу держави в частині 

задоволення публічних та приватних інтересів, спрямованих на підвищення 

ефективності функціонування сфери будівництва на його окремих складових, а 

саме: ринку промислового будівництва; ринку житлового будівництва; ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; ринку будівельних матеріалів; ринку будівельного машинобудування, 

обладнання та будівельного транспорту. 

Завданням будівельної політики є здійснення державного регулювання 

діяльності у сфері будівництва з метою забезпечення рівноваги публічних та 

приватних інтересів. 

З нашої точки зору, враховуючи особливе місце будівельної політики 

держави в системі економічної політики, вона потребує окремої фіксації серед 

інших основних напрямів економічної політики держави. 

 

1.3. Система джерел правового регулювання відносин на будівельному 

ринку України 

Загальна спрямованість економічних реформ в Україні, стратегія та 

економічна політика уряду на сучасному етапі дозволяють стверджувати, що 

тенденція поглиблення ринкових відносин в умовах гармонізації взаємодії 

ринкового механізму і правового регулювання є стійкою і збережеться в 

перспективі. Правове регулювання має конкретний характер, оскільки завжди 

пов’язане з реальними відносинами, спрямоване на задоволення законних інтересів 
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суб’єктів права та здійснюється за допомогою правових засобів, які забезпечують 

його ефективність. Воно гарантує доведення норм права до їх виконання. Правове 

регулювання реалізується через механізми – систему правових засобів і форм, а 

саме, норми права, правовідносини, акти реалізації та застосування норм права 

тощо. Воно являє собою державно-владний вплив на суспільні відносини за 

допомогою правових засобів з метою їхнього впорядкування, утвердження, 

охорони й розвитку. Під правовим регулюванням розуміється сукупність 

різноманітних форм і засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників 

суспільних відносин, що здійснюється з метою підкорити цю поведінку 

встановленому в суспільстві правопорядку. За його допомогою досягаються 

встановлення й організація процесу реалізації прав та юридичних обов’язків 

різними суб’єктами суспільних відносин. Не випадково Д.В. Задихайло підкреслює, 

що в будь-якому випадку універсальним інструментом формування нормативно-

правового середовища є арсенал його законодавчої техніки, за допомогою якого і 

конструюються ті засоби та механізми, що мають бути адекватними завданням і 

масштабу господарсько-правового регулювання. За рахунок кваліфікованого 

комбінування таких засобів та механізмів формуються відповідні правові режими 

господарювання, що набувають галузевої,  територіальної або іншої, якісно-

предметної, локалізації в загальній сфері правового господарського порядку. В 

свою чергу, за рахунок застосування різних специфічних комбінацій засобів та 

механізмів господарсько-правового регулювання і відбувається процес подальшої 

предметної спеціалізації в господарському законодавстві. Такі засоби і механізми 

господарсько-правового регулювання за першого наближення можна розподілити 

переважно на дві основні групи: ті, що стосуються регулювання господарсько-

виробничих відносин, а також ті, що стосуються реалізації організаційно-

господарських відносин [26, с. 5 – 6]. З точки зору О.М. Вінник, забезпечення 

врахування публічних інтересів (суспільства в цілому, держави, територіальних 

громад, економічної конкуренції) та типових приватних інтересів учасників цих 
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відносин (якщо ці інтереси є законними) здійснюється державою як організатором 

господарського життя в країні. Держава при цьому використовує різні форми і 

засоби. Як і в інших сферах економіки держава використовує такі форми 

управління у сфері капітального будівництва: нормативне регулювання; 

планування (насамперед щодо (1) діяльності суб'єктів господарських відносин, які 

функціонують на державній формі власності або контролюються державою в особі 

уповноважених органів, та/або (2) фінансування інвестиційних проектів 

будівництва за рахунок державних коштів, кредитів, отриманих під гарантію Уряду 

України); управління поточними справами у сфері капітального будівництва 

(ліцензування; надання дозволів, пов'язаних з будівництвом об'єктів; забезпечення 

державної експертизи інвестиційних проектів будівництва та ін.); контроль за 

дотриманням учасниками інвестиційної діяльності встановлених державою вимогу 

сфері капітального будівництва [12]. Із системного підходу, правове регулювання 

будівництва варто розглядати, як комплекс заходів державних органів 

законодавчого, виконавчого і контрольного характеру, спрямованих на стабілізацію 

та адаптацію чинної економічної системи до мінливих умов розвитку країни. Таке 

його розуміння дає можливість розкрити зміст державного регулювання галузі з 

позиції системного підходу до організаційно-господарських повноважень, що 

включає такі положення: формування цілей та завдань розвитку будівельного 

комплексу; визначення об’єктів регулювання; організація організаційно-

господарської системи; виділення суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень і формування їх структури; – розмежування функцій і вибір 

необхідних методів регулювання; оцінювання результатів правового регулювання. 

Поглиблення ринкових відносин, поступове і неухильне зміцнення ринку 

будівельної продукції в загальнонаціональному та регіональному масштабах, 

ставка на вхід у систему світового ринку передбачають взаємозв’язок загальних 

цілей розвитку будівельного комплексу із заходами конкретного характеру, що 

забезпечують досягнення цих цілей у певні моменти часу. Звідси стратегічна 
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спрямованість державного регулювання будівельним виробництвом при його 

зовнішньому поточному прояві. Аналізуючи результати реформування 

будівельного господарства за роки незалежності, можна зробити висновок про 

відставання можливостей будівельного комплексу від сучасних вимог ринку 

практично за всіма параметрами, а саме, товарним, господарським, матеріально-

технічним, соціальним тощо. На практиці такий стан речей знайшов відображення 

в поверхневому пристосуванні будівельних підприємств і організацій до умов 

ринкової економіки. Подолання цих вад зумовлює форми, структури, методи та 

інші характеристики державного регулювання галузі, здатні забезпечити системи 

прийняття рішень, ринкових за змістом і призначенням, а також доступних 

розумінню кожного працівника будівельних підприємств. В іншому випадку, що є 

характерним для сьогоднішньої ситуації, можливе превалювання 

адміністративного підходу над економічним, а це суперечить суті та вимогам 

ринкового саморегулювання. При цьому, продовжує В.С. Щербина, при аналізі 

положень ГК та ЦК, що регулюють підрядні відносини в будівництві, привертають 

увагу не лише змістовні рас ходження в статтях, а і розбіжності в термінах [101, с. 

414].  

Вирішення значних проблем підприємств будівельного комплексу, 

поставлених сучасним етапом економічного розвитку країни, вимагає від кожного 

регіону обґрунтованого вибору найбільш доцільних і перспективних напрямів 

наукових досліджень та створення умов для широкого практичного використання 

їх результатів. Будівельні правовідносини, підкреслює О.М. Вінник, можна 

характеризувати як врегульовані правом господарські відносини з організації, 

управління та безпосереднього здійснення капітального будівництва. Ці 

правовідносини є комплексними, що зумовлено складністю господарської 

діяльності в галузі капітального будівництва. Комплексність будівельних 

правовідносин полягає в тому, що вони включають: підрядні відносини щодо 

здійснення і виробництва вишукувальних і проектних робіт; відносини щодо 
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будівельних підрядів; відносини щодо будівельних поставок; відносини щодо 

надання послуг, пов´язаних з капітальним будівництвом. Комплексність 

правовідносин з капітального будівництва передбачає наявність у них основної 

діяльності, що регулюється правом. Це проектна та будівельна діяльність (проектні 

та будівельні підряди). Матеріальний зміст цих правовідносин полягає у виконанні 

і здачі організацією-підрядником замовленої роботи, а також прийнятті та оплаті її 

замовником [12, с. 534 – 535]. 

Учасники правовідносин з капітального будівництва можуть виконувати різні 

функції і залежно від цього отримувати відповідне найменування, а саме: 1) 

Інвестор - це суб'єкт інвестиційної діяльності у сфері капітального будівництва, 

який приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів 

(інвестицій) в об'єкти інвестування, що належать до основних фондів; 2) Замовник - 

це суб'єкт інвестиційної діяльності в галузі капітального будівництва, що замовляє 

у підрядника виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з 

ними робіт. У ролі замовника може виступати сам інвестор або уповноважена ним 

особа, в тому числі консалтингова та/або інжинірингова організація, що 

спеціалізується на будівництві; 3) Підрядник - організація чи індивідуальний 

підприємець, що на договірних засадах за плату підряджається виконувати на 

замовлення замовника проектно-вишукувальні, будівельні та пов'язані з ними 

роботи [12, с. 536]. При цьому, підкреслює Г.М. Шовкопляс, серед учасників 

інвестиційної діяльності, інвестор ризикує не лише тому, що ініціює й фінансує цю 

діяльність, а й з огляду на те, що в нього не існує реальних можливостей ефективно 

контролювати якість будівельних робіт і їх належне виконання [99, с. 15 ].  

Крім суб’єктів господарсько-виробничих відносин, що здійснюють 

будівництво і виконують функції замовників підрядників інвесторів тощо, 

суб’єктами будівельної діяльності є також суб’єкти організаційно-господарських 

повноважень. Такими суб’єктами є: КМУ, Мінрегіонбуд, його управління, відділи 

обласних і районних державних адміністрацій, інспекції державного архітектурно-
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будівельного контролю, а також районні і обласні державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування. 

І дійсно, окремі дослідники включають до суб’єктного складу відносин, 

зокрема у капітальному будівництві підрядним способом за державні кошти: 

державу у особі уповноважених органів виконавчої влади, територіальну громаду у 

особі органів місцевого самоврядування (замовники); будівельні організації 

(генеральний підрядник та підрядник) [19].  

Крім того, відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» 

суб'єктами архітектурної діяльності є архітектори, інші особи, які беруть участь у 

підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної документації для 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, 

благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і 

викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва об'єктів архітектури, 

підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних 

матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів архітектури, а 

також органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування. 

Очевидно, що їх також можна віднести до переліку суб’єктів будівельної 

діяльності та визнати учасниками будівельного ринку. 

У сфері житлового будівництва, основними суб’єктами відносин є 

управитель, установник управління, забудовник і страховик. Кожен з учасників 

сфери житлового будівництва може виступати та одночасно поєднувати різні 

якості. Установник управління є довірителем та може бути позичальником у межах 

механізму ФФБ або власником сертифікатів механізму ФОН. Управитель – 

замовником будівництва, позикодавцем або емітентом сертифікатів ФОН. 

Забудовник – генеральним підрядником та замовником будівництва. При цьому 

законодавець не завжди чітко розмежовує наведені ролі суб’єктів житлового 

будівництва [77]. Контроль за діяльністю управителів з приводу виконання умов 

дозвільних документів здійснюється Національним банком України та Державною 
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комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Подібна ситуація не може 

вважатися прийнятною з огляду на потребу консолідації функцій з регулювання 

діяльності управителів в межах єдиного державного органу, завданням якого буде 

нагляд за діяльністю управителів, гарантування прав інвесторів та впровадження 

спеціального підзаконного регулювання у сфері інвестування у житлове будівництво.  

В широкому розумінні суб'єктами будівельного ринку є, по-перше, інвестори; 

замовники; підрядники; проектно-дослідні організації; науково-дослідні інститути; 

підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій; 

підприємства будівельного та дорожнього машинобудування; підприємства-

виготовлювачі технологічного, енергетичного та іншого обладнання. 

По-друге, в контексті, архітектурної діяльності, архітектори, інші особи, які 

беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної 

документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 

будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, 

науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва 

об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, 

виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі 

об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у 

сфері містобудування. 

По-третє, в контексті житлового будівництва, управитель, установник 

управління, забудовник і страховик. 

Будівельні правовідносини мають складну структуру, оскільки крім суб'єктів, 

включають й об'єкти. 

Об'єктами будівельного ринку є: будівельна продукція (будови, споруди 

тощо); будівельні машини та механізми; транспортні засоби; матеріали, вироби, 

конструкції; капітал (інвестиції); земельні ділянки; інформація тощо. В зв'язку з 

цим інфраструктура будівельного комплексу включає в себе: банки; біржі, в тому 

числі товарно-сировинні, трудових ресурсів, фондові, нерухомості тощо; 
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брокерські контори; інвестиційні фонди; агентські, посередницькі, рекламні, 

інформаційні служби; інженерно-консультаційні центри; венчурні фонди; фонди та 

програми підтримки малого бізнесу; органи державного контролю. 

Із аналізу положень Закону України «Про архітектурну діяльність», можна 

встановити таке поняття як «інжинірингова діяльність» у сфері будівництва 

(інжиніринг) – діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до 

яких належать проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і 

досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, 

організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, 

укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а 

також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та 

консультації економічного, фінансового або іншого характеру. Зазначене дає нам 

змогу розширити об’єкти будівельної діяльності, в тому числі і будівельного ринку.  

Згідно з ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час 

будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. 

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які 

мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.  

Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта 

архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими 

ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та 

договору із замовником.  

Крім того, відповідно до Закону України «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (ст. 2), суб'єкти містобудування, 

які здійснюють проектування об'єктів, експертизу проектів будівництва, несуть 

відповідальність у вигляді штрафу за передачу замовнику проектної документації 

для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, розробленої з порушенням 

вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для 

проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і 
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правил, у тому числі за нестворення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за 

заниження категорії складності об'єкта будівництва.  

Такими, спеціальними суб’єктами будівельної діяльності є: проектні 

організації та експертні організації.  

Крім того, вищезазначений перелік дозволяє нам уточнити перелік окремих 

видів будівельної діяльності: проектування об'єктів будівництва та експертизу 

проектів будівництва. 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 року № 560, під 

терміном «проект будівництва» слід розуміти проектну документацію об'єктів 

архітектури, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об'єктів 

виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне 

обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий 

проект. 

Метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості 

проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності 

та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного 

забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і 

епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, 

техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і 

енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є 

завершальним етапом розроблення проектів будівництва. 

Одночасно, такі суб'єкти містобудування, що є замовниками будівництва 

об'єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують 
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функції замовника і підрядника, несуть відповідальність у вигляді штрафу, за такі 

правопорушення: 1) виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх 

виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні; 2) 

виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання або 

будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних 

будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 

громадських будинків I та II категорій складності, закінчене у період з 05.08.1992 

року до 12.03.2011 року без дозволу на виконання будівельних робіт, а також 

наведення недостовірних даних у такому повідомленні; 3) виконання підготовчих 

робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, якщо зазначені 

роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок 

виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також 

наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих 

робіт; 4) виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок 

виконання таких робіт, а також наведення недостовірних даних у зазначеній 

декларації: а) на об'єктах I категорії складності; б) на об'єктах II категорії 

складності; в) на об'єктах III категорії складності; 5) виконання будівельних робіт  

без отримання дозволу на їх виконання: а)на об'єктах IV категорії складності; б) на 

об'єктах V категорії складності; 6) експлуатація або використання об'єктів 

будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних 

у декларації про готовність об'єкта до експлуатації чи акті готовності об'єкта до 

експлуатації: а) об'єктів I категорії складності; б) об'єктів II категорії складності; в) 

об'єктів III категорії складності; г) об'єктів IV категорії складності; д) об'єктів V 

категорії складності; 7) незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду 

у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згідно із законодавством; 8) 

незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли 

такий нагляд є обов'язковим згідно із законодавством; 9) неподання чи несвоєчасне 

подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому 
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замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за 

проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а 

також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про 

введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у випадках, коли 

подання такої інформації є обов'язковим згідно із законодавством.  

Таким чином, дозвільна діяльність суб’єктів містобудування полягає в 

наступному, по-перше, у отриманні замовником дозволу: на виконання підготовчих 

робіт та виконання будівельних робіт. По-друге, у забезпеченні замовником 

реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт. По-третє, у 

забезпеченні замовником прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. По-

четверте, забезпечення замовником здійснення технічного нагляду та авторського 

нагляду.   

Зазначене дозволяє встановити, що окрім ліцензування, при здійсненні 

будівельної діяльності, зокрема, щодо виготовлення будівельних матеріалів 

важливим є забезпечення сертифікації будівельної продукції, а також дотримання 

державних норм, стандартів або технічних умов. 

Крім того, перспектива розвитку будівельного комплексу, пов’язана в першу 

чергу з процесом модернізації інфраструктури. Це означає, що все більша і більша 

кількість будівельних проектів являтимуть собою не нове будівництво, а 

модернізацію, реконструкцію, технічне переозброєння, розширення існуючих 

об’єктів. Наслідком буде поглиблення індивідуалізації проектних рішень і зміна 

структури будівельно-монтажних робіт, а саме, зростання питомої ваги доданої 

вартості в структурі вартості будівельно-монтажних робіт [58].  

Відносини у сфері будівельної діяльності регулюються Конституцією 

України, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, Законами 

України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 року, «Про архітектурну 

діяльність» від 20.05.1999 року, «Про Генеральну схему планування території 

України» від 07.02.2002 року, «Про регулювання містобудівної діяльності» від 
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17.02.2011 року, «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду» від 18.11.2012 року, «Про землеустрій» від 

27.07.2013 року, «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності» від 05.01.2013 року, «Про запобігання впливу фінансової кризи на 

будівельну галузь і житлове будівництво» від 01.07.2013 року тощо. 

Серед вищезазначених нормативно-правових актів можна відокремити ті, що 

спрямовані на спрощення дозвільних процедур у будівництві.  

Так, згідно з Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської 

діяльності» розуміється сукупність дій, що здійснюються суб’єктами 

господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час 

проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які 

передують отриманню документа дозвільного характеру. У сфері містобудівної 

діяльності такими процедурами насамперед є процедури отримання дозволів на 

будівництво об’єктів містобудування, дозволів на виконання підготовчих та 

будівельних робіт.  

Основні питання регулювання таких дозвільних процедур на законодавчому 

рівні, до втрати чинності, у відповідності до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» містив Закон України «Про планування та забудову 

територій». Зокрема питанням отримання документів дозвільного характеру було 

присвячено розділ IV Закону. Документами дозвільного характеру відповідно до 

положень даного розділу називалися дозвіл на будівництво об’єкта 

містобудування, дозвіл на виконання підготовчих та дозвіл на виконання 

будівельних робіт, видача яких знаходилася у віданні державної архітектурно-

будівельної інспекції.  

Відповідно до Закону України «Про планування та забудову територій» було 

законодавчо закріплено необхідність отримання дозвільних документів та 

вказувалося на безоплатність процедур даного виду. 
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Конкретним кроком стосовно більш чіткого регулювання дозвільних 

процедур з боку держави стало прийняття нового Закону «Про регулювання 

містобудівної діяльності» в контексті проведення реформи будівництва. Відповідно 

до положень даного Закону дозвіл на будівництво об’єкта містобудування 

скасовано, натомість запроваджено процедуру повідомлення забудовником органів 

місцевого самоврядування про намір забудови земельної ділянки шляхом подання 

заяви, що в свою чергу є підставою для отримання замовником вихідних даних та 

технічних умов. Вихідні дані та технічні умови, в свою чергу, видаються 

уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури протягом 

десяти днів з дня реєстрації відповідної заяви, при чому надання вихідних даних 

здійснюється на безоплатній основі. 

Також, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» було 

запропоновано суттєве спрощення процедур отримання документів дозвільного 

характеру при провадженні підготовчих та будівельних робіт. Зокрема, стосовно 

підготовчих робіт встановлюється право власника земельної ділянки здійснювати 

підготовчі роботи без отримання дозволу на виконання таких робіт за умови 

повідомлення відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю. Таке положення стосується всіх видів робіт, проведених у відповідності 

до державних будівельних норм та стандартів, крім винесення інженерних мереж 

та видалення зелених насаджень (для таких робіт передбачається їх виконання на 

підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи 

дозволу на виконання будівельних робіт). Таким чином, процедура отримання 

дозволу, яку було визначено Законом України «Про планування та забудову 

територій» замінено процедурою реєстрації декларації про початок виконання 

підготовчих робіт. Реєстрацію такої декларації згідно Закону здійснюють 

відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 

Крім того, вищезазначеним Законом були також передбачені певні 

спрощення. Так, для робіт на об’єктах І–ІІІ категорій складності право на 
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виконання будівельних робіт виникає після реєстрації декларації про початок таких 

робіт. Процедура реєстрації такої декларації подібно до процедури реєстрації 

декларації про початок виконання підготовчих робіт відноситься до ведення 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та проводиться 

протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації. Якщо відповідну 

декларацію зареєстровано, жодних інших документів дозвільного характеру не 

вимагається. Таким чином, для об’єктів І–ІІІ категорій складності дозвіл на 

виконання будівельних робіт не є необхідним, однак отримання такого дозволу є 

обов’язковим для об’єктів IV і V категорій складності. Зазначається, що видача 

такого дозволу проводиться відповідними інспекціями державного архітектурно-

будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на 

безоплатній основі. Таке законодавчо закріплене положення вбачається значним 

кроком до врегулювання сьогоднішніх практичних проблем, які стосуються 

визначення строків отримання документів дозвільного характеру. На сьогодні 

зазначені категорії складності закріплюються у Додатку II ДБН А.2.2-3-2004 

«Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації 

для будівництва», затвердженого наказом Державного комітету з будівництва та 

архітектури від 20.01.2001 року № 8, який має рекомендаційний характер. Однак 

підкреслюють практичні працівники при застосуванні норм законодавства у 

судовій діяльності, державні будівельні норми та інші нормативно-правові акти з 

питань планування і забудови територій є обов’язковими для суб’єктів 

містобудування, що було підкріплено ст. 20 Закону України «Про планування і 

забудову територій» [84]. Однак, на сьогодні цей законодавчий акт втратив 

чинність і тому це питання є на сьогодні врегульованим лише нормами загального 

законодавства. 

Таким чином, законодавець пов’язує набуття замовником права на виконання 

будівельних робіт з оформленням одного з документів – повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, 
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дозволу на виконання будівельних робіт. У сфері господарювання найчастіше таке 

право виникає на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, бо 

проектування і зведення найскладніших об’єктів (IV і V категорій складності) 

здійснюються лише спеціальними суб’єктами будівельної діяльності [86]. 

Відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2011 №553, державний 

архітектурно-будівельний контроль здійснюється Держархбудінспекцією та її 

територіальними органами. Він здійснюється за дотриманням: 1) вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, 

будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, інших 

нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, 

архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування 

будівельної продукції; 2) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, 

ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт, 

виконавчої документації, складення актів на виконані будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи; 3) інших вимог, установлених законодавством, 

будівельними нормами, правилами та проектною документацією, щодо створення 

об'єкта будівництва.  

 Також, однією з актуальних проблем, яка має місце при здійсненні 

регулюючого впливу держави у сфері будівництва, є суперечності в законодавстві в 

частині відносин «земельна ділянка» – «законність виконання будівельних робіт» 

під час виконання будівельних робіт з реконструкції багатоквартирних житлових 

будинків. Відсутній дієвий механізм виділення земельних ділянок у власність, 

користування або тимчасове користування, що потрібно для законного оформлення 

документів на право виконання будівельних робіт. Земельні ділянки для таких 

об’єктів згідно з чинним законодавством безпосередньо власникам цих приміщень 

взагалі не виділяються. Таким чином, виникає правовий колапс у частині 

відсутності законних підстав для виконання будівельних робіт у багатоквартирних 
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будинках. Механізми державного архітектурно-будівельного контролю потребують 

більш чіткої регламентації для посадових осіб органів державного архітектурно-

будівельного контролю. Уведення в дію стандартів продуктивного управління в 

будівельному контролі сприяло покращенню механізмів будівельного контролю в 

Англії та Уельсі [103].  

На ефективність розвитку державного впливу у сфері будівництва в Україні 

мають вплив зовнішні (глобальні, економічні) та внутрішні (організаційні, правові 

та ресурсні) проблеми діяльності системи державного архітектурно-будівельного 

контролю. Більшість проблем є взаємопов’язаними між собою, які мають вивчатися 

та розв’язуватися комплексно. Глобальні проблеми мають розв’язуватися на 

міжнародному рівні шляхом прийняття міжнародних нормативно-правових актів, 

їх ратифікації державами світу з обов’язковим виконанням на території цих 

держав. Економічні проблеми мають велике значення для розвитку держави та 

розвитку економіки і суспільства.  

Основними елементами системи правового регулювання є правові норми, 

тобто загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, які походять 

від держави і нею охороняються. Для визначення сутності правового регулювання 

будівельних послуг необхідно, перш за все, визначити, що таке будівництво в 

правовому полі, з економічного погляду та з позицій законодавства.  

Планування та забудова території мають велике значення, оскільки 

передбачають: обґрунтування майбутніх потреб суспільства; визначення 

переважних напрямів використання територій; урахування державних, громадських 

і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій; забезпечення раціонального розселення громадян та недопустимість 

незаселених пунктів або дуже великої концентрації населення в одній місцевості; 

визначення подальших напрямів розвитку населених пунктів з прогнозуванням 

інфраструктури району; раціональне використання земель тільки за цільовим 

призначенням, що допоможе не завдати шкоди навколишньому середовищу та 
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родючості земель; виділення земель, призначених для будування промислових 

підприємств, які можуть завдати шкоди життю та здоров’ю людей і 

навколишньому середовищу, та планування будівництва очисних споруд на цих 

підприємствах; визначення територій, які мають особливу екологічну, наукову, 

естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених 

законодавством обмежень щодо їх забудови та використання, оскільки це може 

зашкодити культурній та історичній спадщині суспільства; охорона довкілля та 

раціональне використання природних ресурсів.  

Спеціального узгодження з правилами забудови територій потребує не тільки 

будівництво нових споруд, а й знищення старих, бо це може суттєво вплинути на 

зовнішній вигляд території міста. Адже для кожної окремої зони згідно з 

державними будівельними нормами встановлюються єдині умови та обмеження 

забудови й використання земельних ділянок.  

Відповідно до законодавства, фізичні та юридичні особи мають право 

одержувати від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію 

про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельних 

ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремої земельної ділянки. Згідно з 

отриманою інформацією, фізичні та юридичні особи мають право виконувати 

передпроектні роботи (ескізні, пошукові, концептуальні).  

Особливу увагу слід приділяти будівництву об’єкта, якщо поблизу 

знаходиться історична пам’ятка культури або мистецтва. Адже наявність такого 

об’єкта вже передбачає створення поруч з ним сучасних будинків і споруджень, але 

в гармонізаційному поєднанні з ним, незважаючи на різницю в періодах створення 

таких об’єктів будівництва, що можуть обчислюватися сторіччями.  

Облаштування прилеглої території наддасть змогу візуально скоротити 

різницю у часі будівництва об’єктів різних епох, зокрема шляхом озеленення, 

здійсненого відповідно до традицій і стилю того часу, в якому створена історична 
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пам’ятка культури – такий підхід дасть змогу здійснити забудову району 

(території) в одному стилі.  

Держава пильно стежить за дотриманням законодавства відносно забудови 

території, тому передбачила додаткові заходи для ліквідації порушень, а саме 

зобов’язала осіб, які здійснюють будівництво (забудовника або підрядника), до 

обов’язкового одержання дозволу на таке будівництво. 

Цей документ надає право забудовнику та підряднику на виконання 

будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та 

споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт. Дозвіл надається за умови 

наявності проектної документації; документа, який засвідчує право власності чи 

користування земельною ділянкою; угоди про право забудови земельної ділянки; 

рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації 

про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування; комплексного висновку 

державної інвестиційної експертизи та документа про призначення відповідальних 

виконавців робіт. Виконання будівельних робіт без наявності дозволу передбачає 

притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб. 

Ліцензування для будівельної галузі є додатковим адміністративним тягарем, 

оскільки зумовлює багато труднощів, з якими зіштовхуються компанії в процесі 

його отримання: обов’язковість мати велику кількість штатних фахівців за різними 

спеціальностями, необхідність одержання експертних висновків, проходження 

метрологічної перевірки інструментів, що використовуються в будівництві, 

наявність розвинутої матеріально-технічної бази.  

Крім того, відповідно до внесених у законодавство змін, у кожній будівельно-

монтажній та виробничій організації повинна функціонувати система забезпечення 

та контролю якості на всіх етапах виробництва, що відповідає вимогам стандартів 

України ДСТУ ISO серії 9000. Але, як свідчить будівельна практика, не завжди 

будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до вимог стандартів, 

технічних умов, будівельних норм і правил. У результаті не забезпечується 
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необхідний рівень будівництва, низька якість якого пов’язана, насамперед, з 

відсутністю у будівельних організаціях дієвих систем забезпечення якості. У 

зв’язку з цим Держбуд України прийняв рішення видавати ліцензії на виконання 

будівельно-монтажних робіт тільки тим організаціям, у яких система якості 

відповідає вимогам ДСТУ ISO серії 9000. Зазначена ситуація зумовлює чисельність 

порушення законодавства, що відображається в невідповідності кваліфікації 

штатних працівників спеціальностей встановленим вимогам законодавства щодо 

отримання ліцензії, наявності матеріально-технічної бази, відповідних експертних 

висновків, – це призводить до анулювання ліцензії. 

Отже, процес будівництва потребує правового регулювання на кожному етапі 

його здійснення: підготовка й створення проектної документації, власне 

будівництво об’єкта й подальше введення його в експлуатацію, облаштування 

прилеглої території, що передбачає: створення зручної під’їзної дороги, зони 

озеленення, місця для відпочинку, стоянки автотранспорту тощо. 

Отже, у сфері будівництва можна визначити основні державні органи, що 

безпосередньо виконують функції управління, контролюючі функції, в тому числі 

авторський та технічний нагляд, експертизи проектів будівництва та функції з 

застосування адміністративно-господарських санкцій: Держархбудінспекцією, 

місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.  

До компетенції вищезазначеної системи органів державного регулювання у 

сфері будівництва із застосуванням засобів державного регулювання входить, по-

перше, функція управління, яка здійснюється прямими засобами шляхом 

впровадження: 1) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної 

документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, 

інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, 

архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування 

будівельної продукції; 2) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, 

ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт, 
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виконавчої документації, складення актів на виконані будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи; 3) містобудівної документації, вихідних даних для 

проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і 

правил, у тому числі за нестворення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за 

заниження категорії складності об'єкта будівництва; 4) сертифікації; ліцензування, 

та непрямими засобами шляхом впровадження інжинірингової діяльності у сфері 

будівництва, тобто, проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і 

досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, 

організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, 

укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а 

також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та 

консультації економічного, фінансового або іншого характеру отримання 

спеціального дозволу на початок будівництва та на отримання земельної ділянки. 

По-друге, функція контролю, в тому числі авторський та технічний нагляд, 

експертизи проектів будівництва через попередній контроль, який забезпечується 

діяльністю Держархбудінспекцією та авторами проекту який полягає у перевірці 

факту виконання вимог законодавства відповідно до договорів та приписів 

контролюючих органів. 

По-третє, функція застосування адміністративно-господарських санкцій 

шляхом позбавлення права на провадження зазначеного виду діяльності; 

притягнення до відповідальності. 

 

Висновки до розділу 1 

1. З господарсько-правової точки зору будівельний ринок – це система 

господарських правовідносин в багатогалузевій системі виробництва, розподілу, 

обміну і споживання будівельної продукції та послуг будівельного комплексу, в 

http://ingeniar.at.ua/news/sut_i_funkciji_rinku/2010-07-13-92
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тому числі здійснення проектних робіт та робіт по зведенню будинків, споруд, 

автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об’єктів, 

пов’язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, 

водопостачання й енергопостачання; монтаж та демонтаж будов і конструкцій з 

елементів заводського виробництва, а також виробництво збірних елементів на 

будівельному майданчику.  

Він як система до свого складу включає: суб'єктів будівельного ринку; його 

об'єкти; засоби регулюючого впливу держави; функцію державного контролю. 

Отже, будівельний ринок України необхідно розглядати як динамічну 

інстанцію, що постійно змінюється. Втім, за кожної ситуації, ринкові процеси 

розвиваються із урахуванням попиту на будівельні роботи, послуги  та 

очікуваних тенденцій його зміни. 

2. Будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового регулювання 

складається з окремих ринків, а саме: 1) ринку промислового будівництва, що в 

свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, енергетичного, транспортного, 

сільського будівництва; 2) ринку житлового будівництва, що поділяється на ринок: 

багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від 

ринку промислового та житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних 

робіт; 4) ринку ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, 

реконструкції об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: 

видобувної промисловості та ринок промислового виробництва будівельних 

матеріалів; 6) ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного 

транспорту. 

3. З господарсько-правової точки зору будівельний комплекс – це комплекс 

господарських правовідносин, що виникають в процесі надання будівельних послуг 

та проектно-пошукових робіт суб’єктами господарювання іншим учасникам 

господарських відносин, а також відносини, що забезпечують процеси будівництва 

матеріалами, обладнанням, технікою, будівельними конструкціями, фінансовими 
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ресурсами, які мають виступати як єдиний комплексний об’єкт державного 

програмування та регулювання. Зазначенні правовідносини складаються: 1) з 

підсистеми механізмів державного регулювання будівництва; 2) ринку будівельних 

послуг; 3) ринку виробництва будівельних матеріалів; 4) ринку фінансових послуг; 

4) ринку логістичної діяльності пов’язаної з існуванням інфраструктури по 

зберіганню та перевезенню будівельних матеріалів та будівельної техніки.  

4. Будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового регулювання 

потребує:1. розробки механізмів макроекономічного регулювання зовнішніх та 

внутрішніх чинників, а саме: 1.1. до внутрішніх чинників належать правові, 

соціальні, організаційні та техніко-економічні; 1.2. до зовнішніх належить система 

економічних регуляторів з боку органів державної влади, а саме: податкова 

політика (ставки, пільги, об’єкти оподаткування), цінова політика, дотації та 

субвенції тощо. Така система економічних регуляторів повинна мати стимулюючий 

та цілеспрямований характер, а також певні конкретні строки використання. 2) 

забезпечення програмної діяльності будівництва по його окремим ринкам. 3) 

систематизації законодавства у будівельній сфері. 4) забезпечення державного 

регулювання діяльності.  

5. На сьогодні статика будівельного ринку характеризується, по-перше, 

наявністю на ньому: виробників та імпортерів будівельних матеріалів та 

будівельного машинобудування; будівельно-проектних організацій; будівельно-

монтажних організацій (забудовників); інвестиційних фондів; замовників;  

По-друге, наявністю особливих об’єктів майнових прав – будівельної 

продукції (будови, споруди тощо); будівельних машин та механізмів; транспортних 

засобів; матеріалів, виробів, конструкцій; інвестиційного капіталу; земельних 

ділянок. 

По-третє, системою , системою державного регулювання з метою захисту 

публічних інтересів, наприклад, забезпечення прав замовників – фізичних осіб на 

доступне житло. 
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6. Існуючи концептуальні та програмні документи в сфері будівництва, 

носять фрагментарний характер в окремих випадках дублюють одне одного та 

розраховані лише на розвиток окремих напрямів будівельного ринку. При цьому, 

взагалі відсутні програми щодо стимулювання будівельного ринку або його 

окремих складових, зокрема виробництва будівельних матеріалів тощо.  

Суспільний запит на потужну економічну політику держави у сфері 

будівництва є невід’ємною частиною правового господарського порядку, який 

згідно із ст. 5 ГК України, формується на основі оптимального поєднання 

ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання 

макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності 

держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і 

незалежної демократичної, соціальної, правової держави. 

7. Зважаючи на таку високу суспільну значимість будівельного ринку як 

невід'ємною складовою економічного розвитку країни, а відтак і її життєвої 

перспективи – високою є і суспільна ціна ефективного правового механізму 

формування та реалізації економічної політики у сфері будівництва, її зв’язок із 

станом та напрямками розвитку поточного законодавства в сфері будівельної 

діяльності. Сьогодні в вітчизняному законодавстві існує певний комплекс правових 

норм у вигляді цілої низки нормативно-правових актів, що присвячені правовій 

регламентації будівельної діяльності. Проблема ж полягає у необхідності 

перетворення цього комплексу на ефективний, системний правовий механізм 

досконало законодавчо забезпечений.  

8. Вважаємо за доцільне включити у розробку державної будівельної 

політики України складові, які сприяли б розвитку кластерів у цій сфері, зокрема: 

допомога регіонам у підтримці та заохоченні до створення кластерів шляхом 

належного інформування і навчання; визначення пріоритетних напрямів розвитку 

кластерів у всіх регіонах та запровадження політики сприяння їх формуванню; 
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створення сприятливих умов та політики залучення малих підприємств до участі у 

кластерах і заохочення досліджень та інновацій у будівельній сфері.  

9. Необхідно констатувати про відсутність стрижневої національної 

будівельної стратегії, що мала б максимально узгоджений соціальний характер, 

максимальний рівень юридичної сили свого правового закріплення, максимально 

можливий за тривалістю реальний період розвитку, що є об’єктом визначеної 

економічної політики. 

Систематизація будівельної політики держави, як складова господарської 

діяльності в будівництві потребує розширення та удосконалення кластерних 

господарсько-правових механізмів. 

10. Будівельна політика держави – це комплекс господарсько-правових 

заходів щодо реалізації будівельного потенціалу держави в частині задоволення 

публічних та приватних інтересів, спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування сфери будівництва на його окремих складових, а саме: ринку 

промислового будівництва; ринку житлового будівництва; ринку ремонтно-

будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції об’єктів; ринку 

будівельних матеріалів; ринку будівельного машинобудування, обладнання та 

будівельного транспорту. 

Завданням будівельної політики є здійснення державного регулювання 

діяльності у сфері будівництва з метою забезпечення рівноваги публічних та 

приватних інтересів. 

11. Враховуючи особливе місце будівельної політики держави в системі 

економічної політики, вона потребує окремої фіксації серед інших основних 

напрямів економічної політики держави.   

12. В широкому розумінні суб'єктами будівельного ринку є, по-перше, 

інвестори; замовники; підрядники; проектно-дослідні організації; науково-дослідні 

інститути; підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів, 
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конструкцій; підприємства будівельного та дорожнього машинобудування; 

підприємства-виготовлювачі технологічного, енергетичного та іншого обладнання. 

По-друге, в контексті, архітектурної діяльності, архітектори, інші особи, які 

беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної 

документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 

будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, 

науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва 

об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, 

виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі 

об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у 

сфері містобудування. 

По-третє, в контексті житлового будівництва, управитель, установник 

управління, забудовник і страховик. 

Спеціальними суб’єктами будівельної діяльності є: проектні організації та 

експертні організації.  

13. Дозвільна діяльність суб’єктів містобудування полягає в наступному, по-

перше, у отриманні замовником дозволу: на виконання підготовчих робіт та 

виконання будівельних робіт. По-друге, у забезпеченні замовником реєстрації 

декларації про початок виконання підготовчих робіт. По-третє, у забезпеченні 

замовником прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. По-четверте, 

забезпечення замовником здійснення технічного нагляду та авторського нагляду.   

Крім ліцензування, при здійсненні будівельної діяльності, зокрема, щодо 

виготовлення будівельних матеріалів важливим є забезпечення сертифікації 

будівельної продукції, а також дотримання державних норм, стандартів або 

технічних умов. 

14. У сфері будівництва можна визначити основні державні органи, що 

безпосередньо виконують функції управління, контролюючі функції, в тому числі 

авторський та технічний нагляд, експертизи проектів будівництва та функції з 
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застосування адміністративно-господарських санкцій: Держархбудінспекцією, 

місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.  

До компетенції вищезазначеної системи органів державного регулювання у 

сфері будівництва із застосуванням засобів державного регулювання входить, по-

перше, функція управління, яка здійснюється прямими засобами шляхом 

впровадження: 1) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної 

документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, 

інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, 

архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування 

будівельної продукції; 2) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, 

ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт, 

виконавчої документації, складення актів на виконані будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи; 3) містобудівної документації, вихідних даних для 

проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і 

правил, у тому числі за нестворення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за 

заниження категорії складності об'єкта будівництва; 4) сертифікації; ліцензування, 

та непрямими засобами шляхом впровадження інжинірингової діяльності у сфері 

будівництва, тобто, проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і 

досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, 

організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, 

укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а 

також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та 

консультації економічного, фінансового або іншого характеру отримання 

спеціального дозволу на початок будівництва та на отримання земельної ділянки. 

По-друге, функція контролю, в тому числі авторський та технічний нагляд, 

експертизи проектів будівництва через попередній контроль, який забезпечується 
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діяльністю Держархбудінспекцією та авторами проекту який полягає у перевірці 

факту виконання вимог законодавства відповідно до договорів та приписів 

контролюючих органів. 

По-третє, функція застосування адміністративно-господарських санкцій 

шляхом позбавлення права на провадження зазначеного виду діяльності; 

притягнення до відповідальності. 
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РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТИМУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Господарсько-правові засоби стимулювання господарської 

діяльності 

Державне стимулювання будь якої господарської діяльності здійснюється 

відповідно до основ державної економічної політики, державних програм 

економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет 

України тощо. Доктринальне, з метою стимулювання розвитку окремих галузей 

економіки можуть здійснюватися такі заходи: цільове спрямування державних 

капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури; надання державної підтримки, в тому числі фінансової, суб’єктам 

господарювання, сприяння формуванню інфраструктури розвитку підприємництва; 

спрямування фінансової допомоги на розв’язання актуальних соціально-

економічних та екологічних проблем, а також здійснення інших найважливіших 

заходів; сприяння зайнятості населення, забезпечення цільового фінансування 

програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, 

удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони 

здоров’я та охорони довкілля тощо.  

Так, відповідно до ст. 48 ГК, з метою створення сприятливих організаційних 

та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в 

порядку, передбачених законом: надають підприємцям земельні ділянки, 

передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності; 

сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення та 

інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів; здійснюють 

первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами виробничої і соціальної 

інфраструктури з продажу або передачею їх підприємцям у визначеному законом 

порядку; стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння 
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підприємцями нових видів продукції та послуг; подають підприємцям інші види 

допомоги. Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні 

умови для цього. Зазначене може здійснюватися шляхом: визначення і підтримки 

пріоритетних напрямів господарської діяльності державного, галузевого, 

регіонального і місцевого рівнів; формування і реалізації державних, галузевих, 

регіональних і місцевих програм економічного розвитку; створення нормативно-

правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання окремих 

видів господарської діяльності; захисту прав та інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності; фінансової підтримки виконання інноваційних 

проектів. Наприклад, окремі дослідники серед засобів стимулювання господарської 

діяльності розрізняють такий вид як державні закупівлі, зокрема, вони звертають 

увагу на визначення особливостей застосування державних закупівель як засобу 

стимулювання інноваційного розвитку економіки з позицій формування державної 

економічної політики. Так, з їх точки зору, зарубіжна практика засвідчує, що 

американські, французькі, канадські й інші виробники конкуруючих товарів 

одержують підтримку при досягненні своїх стратегічних цілей. Однак ефективне 

субсидування виробників оплачується не державою, а безпосередньо споживачами. 

Так зване приховане субсидування відбувається шляхом кредитування державою за 

низькими процентними ставками, гарантування позик і технічної регламентації 

виробництва. Крім того, державні закупівлі існують у вигляді програм, 

спрямованих на сприяння і регулювання торгівлі, будівництво житла і проекти 

розвитку міст, збереження природних ресурсів і захист навколишнього 

середовища. Держава відіграє активну роль у перерозподілі доходів, регулюючи 

тим самим структуру економіки. Щорічно уряди розвинених країн здійснюють 

закупівлі товарів і послуг на суми від 20 % до 52 % їх ВВП з метою забезпечення 

національної безпеки, експлуатації доріг, поліпшення освіти й охорони здоров’я, 

дотримання порядку тощо. Зокрема кошти, що витрачаються на державні закупівлі, 
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у США дорівнюють чверті національного виробництва, а у європейських країнах 

досягають 40 % [91]. 

Вся система державних закупівель у країнах ЄС регулюється спеціальними 

директивами, зокрема: про державну закупівлю товарів, про державну закупівлю 

робіт, про державну закупівлю послуг, про засоби суспільно-правового захисту 

підприємств з надання комунальних послуг, про засоби судового захисту 

підприємств з надання комунальних послуг. Враховуючи об’єктивні процеси 

всеосяжного поширення електронної комерції, нормативно-правова база ЄС у 

березні 2004 року поповнилася двома новими директивами стосовно державних 

закупівель: про координацію процедур закупівель у сфері послуг із водо- й 

енергопостачання, транспортних і поштових послуг та про координацію процедур 

розміщення контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг. У нововведених 

директивах законодавчо закріплені нові форми електронних закупівель за 

вказаними сегментами – електронні системи інформування ринку про торги, 

електронні аукціони, динамічні закупівельні системи. Державні закупівлі дають 

можливість реалізувати інновації, що своєю чергою стимулює підприємства 

приділяти більше уваги інноваційним розробкам [91]. 

Крім того, важливим фактором впливу держави на формування міжнародної 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є політика стимулювання 

експорту. Її інструментарій включає заходи державної підтримки, що зорієнтовані 

на виробництво і збут товарів та послуг народного господарства на зовнішніх 

ринках. Стимулювання експорту допомагає покращити платіжний баланс, посилює 

економічне зростання і створює робочі місця. За допомогою матеріальних заходів 

стимулювання експорту суб’єктам господарювання пропонуються, переважно, 

фінансові стимули до проведення експортної діяльності, причому зниження ризиків 

і процентних ставок по експортних кредитах знижують експортні ціни, 

покращуючи таким чином конкурентоспроможність. Функціональні ж заходи 

стимулювання експорту полегшують управлінські функції на підприємстві при 
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здійсненні експортної діяльності [3]. В Україні стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за допомогою цілої низки правових 

засобів, серед яких особливу роль відіграють фінансово-кредитні інструменти, до 

яких можна віднести: 1) податкову політику: використання податку на додану 

вартість, податку на прибуток, акцизу, мита тощо; 2) кредитування: пільгове 

кредитування суб’єктів ЗЕД; 3) страхування експортних кредитів [38]. У свою 

чергу, податкову політику як інструмент стимулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, слід розглядати з двох боків: податкове стимулювання експортно-

імпортних операцій; податкове стимулювання інвестиційної діяльності. Податкове 

стимулювання експорту здійснюється переважно такими способами: в усіх країнах 

вживаються заходи в межах діючих національних систем оподаткування, що 

передбачають додаткові пільги, наприклад, звільнення експортних товарів від 

непрямих податків; розширюється номенклатура товарів, відповідно до яких 

стягнуті раніше митні збори повертаються (повернення мита); передбачається 

звільнення від сплати податків на матеріали, використані у виробництві експортних 

товарів; знижується пряме оподаткування підприємців для часткової компенсації 

їхніх витрат як експортерів; дозволяється створювати неоподатковувані грошові 

форми для розвитку експорту; передбачається відстрочка сплати податків; 

запроваджується система умовного безмитного ввезення [20]. 

В окремих галузях народного господарства України стимулювання 

здійснювалося за допомогою спеціальних законодавчих актів, зокрема Закон 

України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 – 

2004 років», в якому регламентовано, що пріоритетний розвиток сільського 

господарства забезпечується шляхом: підтримання стабільної законодавчої та 

нормативно-правової бази з метою забезпечення передбачуваних умов розвитку 

підприємництва в сільському господарстві; невтручання органів виконавчої влади у 

вибір форм господарювання та господарську діяльність суб'єктів підприємництва, 

крім випадків, передбачених законами; стимулювання розвитку приватного 



110 

 

підприємництва; забезпечення суб'єктам господарювання захисту прав власності на 

землю, майно та результати своєї праці; державної підтримки наукових досліджень 

по створенню та впровадженню нових екологічно чистих ресурсозберігаючих 

технологій вирощування, поглибленої переробки сільськогосподарської сировини 

та виготовлення з неї конкурентоздатної вітчизняної продукції; проведення закупок 

сільськогосподарської продукції до державних ресурсів; підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, інфраструктури аграрного ринку, 

виробництва стратегічно важливих видів сільськогосподарської продукції, 

спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки держави; формування 

цінового, податкового і кредитного механізмів з урахуванням специфіки сільського 

господарства як галузі з сезонним характером виробництва, уповільненим 

оборотом капіталу і низькою нормою прибутку; дотування виробництва продукції 

тваринництва, рибництва та рибальства, льону; сприяння розширенню вітчизняної 

сировинної бази для виробництва тютюнових виробів, а саме введенням 

обов'язкового використання вирощеної і ферментованої в Україні тютюнової 

сировини у вітчизняних сигаретах неліцензованих марок, захищених знаком для 

товарів України; поєднання обов'язкового і добровільного страхування; створення 

умов для забезпечення кредитами сільськогосподарських товаровиробників з 

урахуванням сезонності виробництва; сприяння розвитку мережі дорадчих 

сільськогосподарських служб і системи моніторингу аграрного ринку. 

Що стосується сфери будівництва, то можна зауважити про відсутність 

спеціального галузевого законодавчого акту щодо підтримки всієї галузі, проте 

можна відокремити такі нормативно-правові акти:1) Закони України: «Про 

запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та 

житлового будівництва»; «Про Генеральну схему планування території України»; 

«Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової 

компанії «Київміськбуд»»; 2) постанова Верховної Ради України від 30.06.1995 

року «Про схвалення Концепції державної житлової політики»; 3) Укази 
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Президента України: «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі» від 27.03.1998 року; «Про заходи щодо забезпечення житлом 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку» від 11.05.1999 року; «Про 

Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки» від 

15.07.1999 року; «Про Комплексну програму забезпечення житлом 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 02.10.1999 року; «Про прискорення 

реформування житлово-комунального господарства» від 19.10.1999 року; 4) 

постанова КМУ: постанова КМУ від 04.07.1992 року № 369 «Про сприяння 

розвиткові молодіжного житлового будівництва»; 5) розпорядження КМУ: від 

31.12.2004 року «Про схвалення Концепції Державної комплексної програми 

«Житло інвалідам»»; від 03.09.2005 року «Про схвалення Концепції Державної 

програми «Соціальне житло»»; від 05.11.2008 року «Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) 

доступного житла на 2009 – 2016 роки»; КМУ від 17.02.2010 року «Про схвалення 

Концепції розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-

ощадних кас в Україні» тощо. 

У свою чергу, Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової 

кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» прийнято з метою 

стабілізації будівництва, підвищення платоспроможності населення, забезпечення 

реалізації житлових прав громадян, які потребують державної підтримки, 

стимулювання розвитку будівельної та суміжних галузей в умовах світової 

фінансової кризи. Він спрямований на подолання кризових явищ у будівельній 

галузі та регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з будівництвом 

житла. 

При цьому ст. 1 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової 

кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» наголошує, що 

подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві 

здійснюється відповідно до цього Закону шляхом: викупу в забудовників та/або 
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фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах будівництва, що 

споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності 

забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з недостатнім обсягом 

коштів для формування фондів соціального та службового житла; надання 

громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла 

шляхом сплати державою частини його вартості; отримання громадянами житла в 

оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної 

підтримки; надання фізичним та юридичним особам пільгових кредитів на 

будівництво житла та компенсацій процентної ставки за цими кредитами; 

збільшення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи 

для надання кредитів на завершення будівництва багатоквартирних житлових 

будинків; викупу державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними 

особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і 

віднесених до категорії ризикованих. При цьому, основними джерелами 

фінансування окреслених заходів визначені кошти державного бюджету, зокрема 

Стабілізаційного фонду; кошти місцевих бюджетів; інвестиції юридичних та 

фізичних осіб, а також кошти інших джерел, якщо це не суперечить законодавству 

України [64]. 

За Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» кредитно-фінансові 

установи здійснюють пільгове кредитування суб'єктів господарської діяльності, що 

здійснюють будівництво (забудовників), для будівництва житла та інших об'єктів 

будівництва під заставу цінних паперів, майнових прав та інших активів. Порядок 

надання таких кредитів визначається КМУ спільно з Національним банком 

України.  

Крім того, відповідно до ст. 4 вищезазначеного законодавчого акту, державна 

підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 30% вартості 

будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного 
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житлового кредиту. Право на отримання державної підтримки надається 

громадянам, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до 

законодавства.  

Державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 квадратний метр 

на одну особу та додатково 10,5 квадратних метра загальної площі житла на сім'ю. 

Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір про будівництво 

(придбання) доступного житла, за власні кошти.  

Пільговий іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, що надається 

громадянинові для будівництва або придбання доступного житла уповноваженим 

банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або НБУ, чи 

фінансовою установою – виконавцем державної цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла.  

Право на отримання пільгового іпотечного житлового кредиту надається 

громадянинові, який відповідно до законодавства має право на отримання такого 

житла, з урахуванням вимог фінансової установи до позичальника.  

Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла 

надається сім'ям та одиноким громадянам лише один раз. Право на отримання такої 

підтримки вважається використаним з моменту отримання громадянином такого 

житла у власність.  

Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла 

здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів. Кошти, 

передбачені у державному бюджеті на надання державної підтримки, 

використовуються з урахуванням оптимізації кількості бюджетних програм 

шляхом концентрації видатків за єдиним головним розпорядником бюджетних 

коштів,  визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.  

Контроль за будівництвом та прийняттям в експлуатацію об'єктів доступного 

житла покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київську і Севастопольську міські державні адміністрації та  центральний орган 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю.  

Архітектурно-планувальні і технічні вимоги до доступного житла 

встановлюються державними будівельними нормами з обов'язковим урахуванням 

вимог до енергозбереження.  

Доступне житло використовується лише за призначенням відповідно до 

встановлених КМУ правил користування приміщеннями житлових будинків.  

Умови здешевлення вартості будівництва доступного житла створюються 

шляхом: 1) надання органами місцевого самоврядування в користування 

забудовнику земельної ділянки під будівництво доступного житла без проведення 

аукціону з установленням річного розміру плати за користування земельними 

ділянками на рівні розміру плати за землю, що встановлюється Податковим  

кодексом України. Проектні та будівельно-монтажні роботи на таких земельних 

ділянках повинні розпочатися не пізніше ніж за три роки з дня надання земельної 

ділянки. У разі недотримання цього строку земельна ділянка повертається у 

власність органам місцевого самоврядування; 2) звільнення будівництва житла від 

пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів; 3) визначення архітектурно-планувальних та 

технічних норм і вимог до доступного житла; 4) здешевлення іпотечних житлових 

кредитів шляхом здійснення рефінансування уповноважених банків НБУ або 

Державною іпотечною установою під заставу облігацій, емітованих такою 

установою під державну гарантію; зменшення податкового навантаження на 

громадян через поширення механізму податкового кредиту на видатки, понесені 

ними для будівництва (придбання) доступного житла; 5) використання 

економічних і теплоефективних проектів житлових будинків масового 

застосування на основі проектів повторного використання; 6) залучення до 

виконання робіт технопарків, технополісів та зон інвестиційно-інноваційного 

розвитку, створених у регіонах; 7) застосування раціональних конструктивних та 
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інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, у 

тому числі нанотехнологій; 8) використання місцевої сировини, матеріалів і 

виробів вітчизняного виробництва.  

Важливим засобом забезпечення житлових потреб населення, яке стоїть в 

черзі на житло, є будівництво житла за рахунок державних коштів. Для його 

реалізації державою повинні бути створені умови будівництва для середнього 

класу житла, вартість якого не перевищує опосередковану вартість спорудження 

житла. Необхідно здійснити певний комплекс заходів, а саме, розробку 

генеральних планів забудови з урахуванням планованого будівництва доступного 

житла. В рамках генпланів повинні бути виділені земельні ділянки з їх прив'язкою 

до мережі інженерних комунікацій.  

Держава повинна стимулювати будівельні організації, аби вони виконували 

житлові програми і досягали показників, закладених в індикативному плані 

будівництва доступного житла. Для цього слід використати низку мотиваційних 

заходів, які обґрунтовані такими угодами між органами державної влади та 

будівельними організаціями як продаж землі під будівництво; зменшення 

податкової ставки; отримання кредиту за вигідною для забудовника ставкою; 

державні замовлення на будівництво.  

Відомо, що продаж землі під будівництво житла здійснюють на основі 

аукціонів. Проте умовою аукціону може бути закладення певної частини держави в 

збудованому будинку на такій земельній ділянці. Щодо стимулювання будівельних 

організацій, то тут на весь період будівництва може бути передбачена зменшена 

податкова ставка. Це може бути один з об’єктів оподаткування, взамін чого 

будівельна організація передає державі певну частину збудованого житла. 

Внаслідок отримання кредиту за низькою ставкою держава покриває різницю у 

ставках, а будівельна організація виконує певні завдання держави.  

Державне замовлення на будівництво – це найпоширеніша форма 

стимулювання будівельних організацій на виконання інвестиційно-житлових 
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програм будівельної галузі. Поряд з цим для усунення бар’єрів на шляху 

конкуренції і зниження ризиків учасників інвестиційно-житлових відносин держава 

має активізувати роботу із створення сприятливого законодавчого й інвестиційного 

клімату на ринках житлового будівництва. Дієве державне заохочування 

незалежних забудовників і будівельних компаній сприяє їх активному залученню у 

житлове будівництво. В цих умовах зможуть краще проявлятись переваги покупців 

і користувачів житла. Лише при ефективній фінансово-кредитній підтримці 

держави можна чекати на позитивні зміни у збільшенні обсягів будівництва 

доступного житла.  

Важливим засобом збільшення пропозиції житла для соціально незахищеного 

населення є будівництво доступного житла. Воно служить вирішенню житлових 

проблем тих категорій громадян, перед якими держава має певні зобов'язання. 

Комунальне житло громадянам, що соціально не захищені, як правило, надають без 

права його приватизації. В подальшому вони можуть набувати житло у власність 

лише за умов використання ринкових механізмів.  

В процесі будівництва комунального житла необхідно створити безбар’єрне 

житлове середовище для маломобільних груп населення. Це пропонується 

вирішувати за допомогою модернізації планувальних рішень квартир нижніх 

поверхонь, оснащенням житлових і громадських будинків транспортними 

комунікаціями, спеціалізованим інженерним обладнанням.  

Необхідна активізація роботи місцевих органів влади з підготовки і виділення 

земельних ділянок під житлове будівництво комунального житла на основі чинного 

законодавства. Відповідно до сучасних умов ринку житла, будівельники прагнуть 

отримати землю, що належить до комунальної власності, під спорудження житла за 

державними гарантіями безкоштовно. Це значно здешевлює його кінцеву вартість. 

На нашу думку, право на таку співпрацю з державою може бути надане перш за все 

великим компаніям, за умов, що вони мають досвід житлового будівництва не 

менш ніж п’ять років і збудували за попередній рік не менш ніж 20 тисяч 
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квадратних метрів житла. Надійним заходом, що сприяє розвитку ринку 

будівництва комунального житла виступає демонополізація. Розміщення 

комунального замовлення на будівництво житла на конкурсній основі повинне 

бути звичайною практикою.  

Сформовані за участю держави правові умови діяльності різних учасників 

ринку будівництва та підвищення ефективності їх взаємодії, повинні сприяти 

договірним відносинам і забезпечити систему їхнього виконання. При цьому 

держава спільно з місцевими органами влади повинна зберегти за собою функції 

нагляду за дотриманням будівельних норм, правил та вимог екологічної та інших 

видів безпеки, контролю професійного рівня забудовників і підрядних організацій.  

Одним з варіантів державного сприяння в сфері активізації будівництва 

комунального житла можна вважати створення мережі житлових асоціацій, 

(операторів), які б безпосередньо отримували бюджетні кошти, що виділяються в 

рамках інвестиційно-житлової політики, а також мали змогу залучати кошти 

приватних інвесторів (в тому числі – фізичних осіб).  

Розвиток індивідуального житлового будівництва потребує зниження 

будівельно-житлових витрат. Перш за все необхідно вилучити витрати 

забудовників житлових будинків, пов’язаних з пайовою участю у розвитку міських 

енергоджерел (оплата за приєднувану потужність). Слід перенести витрати на 

облаштування магістральних і внутрішньо квартальних інженерних мереж, інших 

об’єктів інженерної інфраструктури на місцеві виконавчі органи. Саме з цих 

причин доцільно проводити відведення земельних ділянок під будівництво 

будинків поблизу магістральних інженерних мереж, а також на територіях, не 

зайнятих будовами і комунікаціями.  

Для встановлення реального рівня витрат і уникнення невиправданого 

завищення цін у будівництві житла потрібно продовжити роботи із впровадження 

подальшого вдосконалення нових кошторисних нормативів. Слід забезпечити 

застосування низки будівельних податкових пільг. Наприклад, пільги під час 
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купівлі земельної ділянки для індивідуального будівництва житлового будинку. 

Запровадження таких нововведень не тільки розширює можливості населення 

отримати доступне житло, але й відкриває значні можливості як для легалізації 

заробітної плати, так і зростання заощаджень.  

В умовах становлення ринку житла в Україні найбільш важливим з 

теоретичної точки зору є визначення змісту поняття та сутності відтворення житла 

та становлення його ринку, виявлення особливостей його організації, системи 

державного регулювання, механізмів та інструментів у його інвестування. 

Відтворення житлового фонду – це безперервний процес відновлення житлового 

фонду в що включає капітальні ремонти, реконструкцію або модернізацію 

будівель.  

Проблеми стимулювання процесів відтворення житла та створення його 

ефективного ринку є найбільш актуальним. Вони широко досліджуються як в 

нашій країні, так і в розвинених країнах світу, але все ще залишаються майже не 

розробленими.  

Це стримує реальну приватизацію житлового фонду, запровадження нових 

фінансово-кредитних механізмів розширеного відтворення житла.  

До джерел інвестування процесів відтворення житла слід віднести кошти 

населення; інвесторів, які беруть участь у реалізації проектів зміни та реконструкції 

житлового фонду; фондів заміни та реконструкції житлового фонду, утворених 

відповідно до закону; державного та місцевого бюджетів.  

Дієвий фінансово-кредитний механізм може ефективно функціонувати за 

умови зацікавленості усіх учасників процесу відтворення житла, 

кредитоспроможність банківських установ, забезпечення повернення коштів 

(рефінансування), витрачених на капітальний ремонт, реконструкцію чи 

модернізацію житла.  

В цілях зменшення об'ємів ветхого житлового фонду і збільшення масштабів 

нового будівництва та відтворення житла, необхідно вирішити завдання 
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стимулювання процесів консолідації бюджетних і позабюджетних інвестиційних 

ресурсів.  

Однак практика свідчить, що в результаті високої міри зносу житла, 

інвестиційних засобів його власника на це часто бракує і, як наслідок, веде до 

великих витрат на капітальний ремонт з боку житлово-комунальних служб.  

У даній ситуації державна, регіональна та місцева влада повинні діяти за 

єдиною системою, яка дозволяла б за певних умов залучати кошти для поліпшення 

якості житла через плату мешканців житлових споруд за їх капітальний ремонт, а 

також повернення тих грошей, які були залучені на капітальний ремонт, 

проведення ресурсозберігаючих та енергозберігаючих робіт.  

За результатами дослідження проблем стимулювання пропозиції будівництва 

та відтворення житла визначено, що відповідної уваги потребує промисловість 

будівельних матеріалів, яка забезпечує житлове будівництво в якісних, екологічно 

чистих, сучасних за дизайном видах продукції. За своїм асортиментом та 

номенклатурою вони мають відповідати платоспроможності різних шарів 

населення, як на елітне житло, так і на житлові будинки для громадян з невеликими 

доходами.  

Продукція будівельної індустрії, яка реалізується на товарних ринках, 

повинна містити всю гаму будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які 

відповідають сучасним вимогам архітектурної виразності і розмаїтості 

виробництва, економічної експлуатації житла і комфортності проживання в ньому з 

урахуванням оптимального використання сировинної бази галузі, а також 

промислових відходів, що є на територіях регіонів.  

Подальший розвиток ринку будівельних матеріалів, техніки і технологій 

вимагає інституційних змін реформування систем будівельної індустрії, 

включаючи виробників будматеріалів і будівельні компанії. Мова йде про 

підвищення ефективності їхньої діяльності, перепрофілювання, або закриття 

нерентабельних безперспективних виробництв. Ця проблема повинна вирішуватись 
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з урахуванням соціальних наслідків, оскільки на традиційних великих 

підприємствах будівельної індустрії має місце велика кількість працівників.  

Орієнтація будівництва в основному на внутрішній ринок створює умови для 

широкого застосування малого підприємництва. Одночасно з підвищенням 

зайнятості населення, скороченням процесів перевезень будівельної продукції та 

інших позитивних ефектів, ще буде сприяти розвитку конкуренції.  

Житлова проблема завжди була гострою і залишається на сьогодні 

невирішеною. І хоча ст. 48 Конституції України проголошує про право кожного на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, на сьогодні забезпеченість в 

Україні житлом є серед Європейських країн найгіршою.  

Однією з проблем є проблема фінансування будівництва, хоча державна 

житлова політика завжди була на порядку денному. 

Одним з перших нормативно-правових актів щодо будівництва, серед іншого 

можна вважати, постанову КМУ від 04.07.1992 року № 369 «Про сприяння 

розвиткові молодіжного житлового будівництва». Зазначеним документом було 

встановлено визнати за доцільне компенсувати пов'язані з лібералізацією цін 

додаткові затрати на будівництво молодіжних житлових комплексів, які 

споруджуються за рахунок коштів фондів соціального розвитку підприємств і 

організацій, за умови, що до 02.06.1992 року укладено договори підряду і 

розпочато будівництво.  

Так, для вирішення проблем державної житлової політики як складової 

частини національної стратегії соціально-економічного розвитку України, ВР 

України Постановою від 30.061995 року була схвалена Концепція державної 

житлової політики.  

Метою державної житлової політики було створення умов для реалізації 

права громадян на житло, розширення житлового будівництва, поліпшення 

утримання та схоронності житлового фонду. 
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Серед основних напрямків можна виділити, перш за все: стимулювання 

державою будівництва, реконструкції та утримання житла через систему 

економічних і фінансових важелів; сприяння збільшенню обсягів будівництва, 

поліпшенню якості та підвищенню рівня благоустрою житла в сільських населених 

пунктах, невідкладне створення житлово-комунальної служби села. 

Шляхи реалізації державної житлової політики полягали у: розширенні 

житлового будівництва за рахунок різних джерел фінансування. Сприяння 

залученню позабюджетних джерел фінансування, зокрема коштів населення, 

підприємств, установ, організацій, фондів, кредитів банків тощо; удосконалення 

системи інвестування житлового будівництва, у тому числі шляхом залучення 

приватизаційних паперів громадян у житлове будівництво, створення умов для 

надання громадянам пільгових кредитів на будівництво або купівлю житла; 

стимулювання підприємств, установ і організацій, що займаються проектуванням, 

спорудженням і реконструкцією житла, виробництвом екологічно безпечних 

будівельних матеріалів та устаткування для житлового будівництва, утриманням 

житлового фонду, а також підприємств, установ і організацій, що будують житло 

для своїх працівників; створення умов для розвитку бірж, інвестиційних фондів, 

іпотечних і житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур для 

забезпечення фінансування житлового будівництва; регулювання розмірів плати за 

користування житлом та за комунальні послуги з урахуванням показників їх 

споживчої якості; забезпечення соціального захисту населення у зв'язку з 

переходом до самоокупної системи експлуатації житла і наданням житлово-

комунальних послуг за їх собівартістю; перегляд генеральних планів та 

формування комплексних програм забудови міст та інших населених пунктів з 

урахуванням нових видів і методів спорудження житла, в тому числі 

малоповерхового, індивідуального (садибного). Визначення перспективних зон 

обов'язкового резервування земель в приміських зонах для житлового будівництва; 

безумовне забезпечення земельними ділянками під індивідуальну забудову 
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громадян, які потребують поліпшення житлових умов; надання згідно з чинним  

законодавством земельних ділянок для будівництва житла іншим фізичним і 

юридичним особам; облаштування виділених під спорудження житла територій 

під'їзними шляхами, інженерними мережами та соціальною інфраструктурою із 

залученням коштів відповідних бюджетів, забудовників та інвесторів; розширення 

мережі спеціалізованих будинків для тимчасового проживання громадян 

(гуртожитків, будинків-інтернатів, готелів-притулків); переорієнтування 

будівельних організацій та підприємств будівельних матеріалів на нові методи 

спорудження житла, випуск сучасних екологічно безпечних та енергозберігаючих 

конструкцій, виробів та устаткування в необхідних обсягах, розширення 

використання місцевих будівельних матеріалів; створення ринку будівельних 

послуг, будівельних матеріалів, виробів, технологій, проектної документації, а 

також першочергове спрямування недержавних інвестицій на будівництво і 

реконструкцію житла та інших об'єктів соціальної сфери; залучення підприємств 

машинобудування, оборонної промисловості до випуску машин, механізмів, 

устаткування та засобів малої механізації для будівельних організацій, 

промисловості будівельних матеріалів; продовження приватизації державного 

житлового фонду, створення ринку житла та ринкових структур у житловому 

господарстві; підвищення відповідальності власників і користувачів квартир 

(будинків) за їх належну експлуатацію та утримання, недопущення використання 

житла не за призначенням; обов'язкове об'єднання власників квартир 

багатоквартирних будинків в товариства (об'єднання) з метою забезпечення 

належного утримання будинків та прибудинкових територій; запровадження 

державної підтримки молоді щодо забезпечення житлом.  

Цікаво те, що зазначена Концепція повинна була стати основою для розробки 

нової редакції Житлового кодексу України. 

Фактично на виконання цієї постанови, відповідно до Указу Президента 

України від 04.12.1996 року «Про додаткові заходи щодо реалізації державної 
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молодіжної політики» було створено Фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву. Пізніше, зазначений Фонд, згідно з постановою КМУ від 02.06.2000 

року № 885 «Про організацію житлового кредитування населення України» був 

перетворений в Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

як спеціалізованої фінансової установи підпорядкованої КМУ. 

Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки 

були схвалені Указом Президента України від 15.07.1999 року. За цими напрямами, 

пріоритетами у забезпеченні населення України житлом повинні були стати: 

надання за рахунок державного житлового фонду на умовах оренди соціального 

житла громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави; створення 

відповідних умов для придбання і спорудження житла для молодих сімей, 

одиноких молодих громадян, сільських жителів, військовослужбовців.  

Розвиток іпотечного кредитування потребує, зазначалось в цих напрямах, 

серед іншого потребує встановлення пільг з оподаткування для вкладників 

будівельних заощаджень громадян та коштів, внесених до фондів шляхом 

виключення із складу сукупного оподатковуваного доходу громадян - вкладників 

цих коштів, а також включення до складу валових витрат платника податку коштів, 

внесених суб'єктом підприємницької діяльності на рахунки громадян, які 

перебувають з ним у трудових відносинах 

Передбачалося також створення механізму надання цільових житлових 

позик, що потребувало: запровадження цільових житлових позик шляхом випуску 

облігацій або проведення цільової кредитної емісії; використання коштів цільових 

житлових позик виключно для кредитування робіт, пов'язаних із завершенням 

недобудованих житлових будинків.  

Розпорядженням КМУ від 31.12.2004 року була схвалена Концепція 

Державної комплексної програми «Житло інвалідам». 
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У Програмі слід було передбачити заходи щодо удосконалення відповідної 

нормативно-правової і нормативно-технічної бази у сфері будівництва, 

проектування та реконструкції житла для інвалідів з урахуванням їх потреб.  

Розпорядженням КМУ від 03.09.2005 року була схвалена Концепція 

Державної програми «Соціальне житло». 

Проблему забезпечення соціальним житлом незахищених категорій громадян 

передбачається розв'язати до 2015 ороку шляхом: розроблення та затвердження 

державних стандартів на соціальне житло з урахуванням оптимальних 

архітектурно-планувальних рішень і санітарно-гігієнічних вимог; визначення 

підстав та умов надання безоплатно або за доступну плату соціального житла; 

формування житлового фонду соціального призначення; встановлення норми 

надання соціального житла; розроблення регіональних програм забезпечення 

соціальним житлом.  

Розпорядженням КМУ від 05.11.2008 року була схвалена Концепція 

Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) 

доступного житла на 2009 – 2016 роки. 

Метою Програми є поліпшення стану забезпечення громадян житлом 

шляхом: оптимізації існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-

інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) 

доступного житла; встановлення правових засад забезпечення будівництва 

доступного житла. Новими фінансово-інвестиційними механізмами будівництва 

(придбання) доступного житла є: заощадження коштів для будівництва (придбання) 

житла шляхом накопичення громадянином протягом певного періоду на 

депозитних (вкладних) рахунках коштів для першого внеску на будівництво 

(придбання) житла. У свою чергу кредитор надає позичальникові іпотечний кредит 

за стандартами Державної іпотечної установи за доступною відсотковою ставкою. 

З метою стимулювання запровадження такого механізму держава виплачує 

позичальникам премії у розмірі 20 % суми першого внеску та індексує щороку 
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заощадження з урахуванням рівня інфляції за минулий рік. Застосування 

зазначеного механізму забезпечує запровадження нижчих за ринкові відсоткових 

ставок за кредитами та депозитами, що є його безперечною перевагою; сплата 

перших внесків на будівництво (придбання) житла у розмірі 30 % його вартості за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для отримання іпотечних  

житлових кредитів за стандартами Державної іпотечної установи за доступною 

відсотковою ставкою; спільна участь громадян та держави у фінансуванні 

будівництва (придбання) житла. Другий варіант полягає у поширенні дії існуючих 

фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) 

житла для окремих категорій громадян відповідно до затверджених КМУ програм 

на інші категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно 

до законодавства, але не мають права на забезпечення соціальним житлом.  

Реалізація зазначеного варіанту ускладняється тим, що застосування 

існуючих фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва 

(придбання) житла для окремих категорій громадян недостатньо ефективне, 

оскільки порядок застосування зазначених механізмів і умови надання такої 

підтримки відповідним категоріям громадян суттєво відрізняються.  

З метою будівництва доступного житла необхідно забезпечити: проектування 

квартир за архітектурно-технічними рішеннями та з площею приміщень, що 

відповідають параметрам доступного житла; розроблення та запровадження 

економічних і енергозберігаючих проектів житлових будинків з використанням 

сучасних архітектурно-технічних рішень; раціональне використання земель 

шляхом оптимізації щільності забудови; створення при місцевих органах 

містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих 

для масового застосування; завершення будівництва житлових об'єктів, що 

припинено, реконструкцію житлових будинків перших масових серій; проведення 

відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах.  
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Забезпечення розвитку будівництва доступного житла потребує: 

удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з 

урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та 

використанні швидкозбірних конструкцій будинків; збільшення обсягу 

вітчизняного виробництва ефективних утеплювальних та покрівельних матеріалів, 

автономних систем інженерного забезпечення різної потужності, нових типів 

санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, 

будівельних виробів та матеріалів.  

Останнім часом в Україні прийнято ряд законів, спрямованих на регулювання 

відносин у сфері іпотечного кредитування, зокрема Закони України «Про іпотеку», 

«Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та 

іпотечні сертифікати», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про забезпечення вимог 

кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про іпотечні 

облігації».  

Однак, іпотечне житлове кредитування в Україні доступне лише для 

громадян, рівень доходів яких вищий за середній та високий. На сьогодні банки і 

небанківські фінансові установи підвищили вимоги щодо платоспроможності 

позичальників, а отже, кількість громадян, які могли б скористатися іпотечним 

кредитуванням для придбання житла, зменшилася.  

На сьогодні виникла потреба у пошуку фінансових інструментів 

забезпечення громадян житлом, альтернативних іпотечному кредитуванню, а також 

у розробленні відповідних ефективних механізмів державної підтримки громадян.  

Так, існують дві основні моделі забезпечення громадян житлом – 

американська та європейська. Американська модель базується на банківському 

іпотечному кредитуванні, тоді як європейська передбачає створення одночасно з 

банківською іпотекою системи житлових будівельно-ощадних інституцій.  
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Проте в Україні поширені два основні види житлових будівельно-ощадних 

інституцій: житлові будівельно-ощадні каси і житлові кооперативи.  

Як наслідок, Розпорядженням КМУ від 17.02.2010 року була схвалена 

Концепція розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-

ощадних кас в Україні. 

Метою цієї Концепції, до її скасування, було розвиток фінансових 

інструментів забезпечення громадян житлом, а також розроблення ефективних 

механізмів поєднання зусиль держави і громадян з метою забезпечення реалізації 

громадянами конституційного права на житло та гідні умови проживання. 

У ній зазначено, що з метою визначення правових організаційних та 

економічних засад діяльності зазначених кооперативів слід розробити проект 

Закону України «Про житлову кооперацію», а також проекти нормативно-правових 

актів, спрямованих на його реалізацію.  

Для запровадження житлових будівельно-ощадних кас необхідно на 

законодавчому рівні установити порядок залучення у житлові будівельно-ощадні 

каси коштів громадян, порядок надання та цільове призначення кредитів, які 

можуть надаватися житловими будівельно-ощадними касами (поліпшення 

житлових умов вкладників, зокрема будівництво, придбання або реконструкція 

житлових будинків та квартир у багатоквартирних житлових будинках), а також 

порядок визначення черговості надання вкладникам кредитів і економічних 

нормативів житлових будівельно-ощадних кас.  

З метою зниження ризиків вкладників повинні були бути закріплені 

обмеження щодо здійснення житловими будівельно-ощадними касами певних 

видів банківських операцій. Для стимулювання утворення та діяльності житлових 

будівельно-ощадних кас необхідно визначити механізм державної підтримки. А з 

метою визначення правових, організаційних та економічних засад утворення та 

діяльності житлових будівельно-ощадних кас необхідно розробити проект Закону 
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України «Про житлові будівельно-ощадні каси» та проекти нормативно-правових 

актів, спрямованих на його реалізацію.  

Концепція була розрахована до 2014 року, але втратила чинність в 2012 році, 

в зв'язку з чим її вимоги не були виконанні. 

Окремої уваги потребує розвиток будівництва на селі, зокрема житлового 

будівництва. 

Так, основою розвитку будівельної діяльності в сільській місцевості, крім 

загальних нормативно-правових актів, можна вважати Закон України «Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві», що був уведений в дію 15.05.1992 року, шляхом 

внесення змін до відповідного законодавчого акту УРСР. 

За цим Законом (ст. 1) було задекларовано, серед іншого, створення 

будівельної індустрії шляхом спрямування інвестицій та переорієнтації 

промислового будівництва. Проголошено також (ст. 2), що формування програм 

будівельно-монтажних робіт і забезпечення їх матеріально-технічними ресурсами 

та обладнанням на всіх рівнях управління здійснюються в порядку, при якому 

потреби агропромислового комплексу та інших галузей, що здійснюють капітальні 

вкладення в розвиток соціальної і виробничої сфери села, задовольняються 

першочергово і в повному обсязі. Промислові підприємства, будівельні та інші 

організації компенсують у повному обсязі збитки за невиконання поставок 

матеріально-технічних ресурсів або будівельно-монтажних робіт.  

Питома вага державних централізованих капіталовкладень (забезпечених 

лімітами підрядних робіт і ресурсами), що спрямовуються на зміцнення 

матеріально-технічної бази соціальної сфери села та агропромислового комплексу 

(ст. 5), має перевищувати його частку в національному доході України не менш як 

на п'ятнадцять пунктів.  

Цим Законом передбачено, будівництво об’єктів освіти, закладів охорони 

здоров'я, культури і спорту, водопроводів, каналізаційних систем та споруд, мережі 
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газо-  і електропостачання, шляхів, об'єктів служби побуту, благоустрій територій, 

а у трудонедостатніх селах, крім цього, спорудження житла здійснюється за 

рахунок державного і місцевого бюджетів. До 2000 року виконати державні 

програми газифікації, водопостачання, електрифікації, будівництва шляхів, 

благоустрою сіл, а також відродження трудонедостатніх, занепадаючих сільських 

населених пунктів. При будівництві об'єктів соціальної сфери села за рахунок 

державних централізованих капіталовкладень податок на додану вартість не 

сплачується. 

Будівництво меліоративних, гідротехнічних, електроенергетичних споруд та 

мереж, обводнення земель, здійснення протиерозійних заходів, хімічної меліорації, 

закладка багаторічних насаджень, будівництво і технічне переозброєння 

підприємств переробної промисловості, сприяння розвиткові селянських 

(фермерських) господарств, колективних та інших підприємств, формування 

виробничої інфраструктури в сільській місцевості здійснюються відповідно до 

державних програм. 

Витрати на утримання всіх закладів соціально-культурного та спортивного 

призначення в сільській місцевості, в тому числі будинків для інвалідів і ветеранів 

праці, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також на проведення фізкультурно-

спортивних заходів фінансуються з бюджету. 

Усі шляхи, що зв'язують сільські населені пункти (у тому числі в межах цих 

населених пунктів) з мережею шляхів загального користування, належать до 

категорії шляхів загального користування і разом з усіма під'їзними шляхами до 

сільських населених пунктів передаються на баланс  Українському державному 

концерну по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних шляхів.  

Селу (ст. 8), за цим Законом, надається перевага порівняно з містом (у 

розрахунку на душу населення) у спорудженні житла, об'єктів освіти, культури і 

спорту, охорони здоров'я, побуту, торгівлі, газифікації, водо- і електропостачання, 

телефонізації, зв'язку, комунальних об'єктів, в послугах радіо і телебачення, 
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забезпечуються рівні з містом умови постачання промисловими та продовольчими 

товарами, а також рівень медичного, культурного, спортивного, комунально-

побутового, транспортного і торговельного обслуговування за науково 

обґрунтованими нормативами.  

Серед пільг для індивідуального житлового будівництва можна відокремити 

(ст. 11) наступне. 

Так, при спорудженні житла в сільській місцевості підрядним способом за 

рахунок власних коштів індивідуального забудовника йому компенсується з 

державного бюджету частина кошторисної вартості жилого будинку і 

господарських споруд, що не належить до прямих витрат підрядних будівельних 

організацій і включається до кошторисів будівництва згідно з діючими 

нормативними актами. Індивідуальні забудовники, які споруджують жилі будинки і 

господарські споруди, не користуються кредитами і працюють у сільському 

господарстві, переробній галузі або соціальній сфері села, отримують  компенсацію 

за рахунок держави у розмірі 35 % їх кошторисної вартості. Зазначені пільги 

зберігаються також за вказаними  особами у разі спорудження житла та 

господарських споруд на кооперативних засадах. 

Крім того, за ст. 19 цього Закону прибутковий податок не сплачують особи, 

які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи тимчасово або сезонно, а 

також члени студентських будівельних загонів, що споруджують об'єкти у 

сільській місцевості. 

Зрозуміло, що дотримання всіх цих вимог зазначеного законодавчого акту 

знаходиться під великим питанням. 

На виконання цього Закону, постановою КМУ від 28.07.1992 року № 421 

«Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної 

ситуації на селі», по-перше, обласні державні адміністрації були встановлені 

відповідальними за здійснення будівництва на селі. 
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По-друге, було встановлено, що індивідуальним сільським забудовникам, які 

споруджують житло і господарські будівлі на землях сільських населених пунктів, 

надається державний пільговий кредит обсягом не більше 90 % вартості 

споруджуваного житла і господарських будівель на термін 30 років з оплатою 3 % 

річних, а за наявності в них неповнолітніх дітей відсоткова ставка зменшується  

до таких розмірів: одна дитина - 2 %, двоє - 1 %, і у разі коли є троє дітей надається 

безвідсотковий кредит.  

Постановою КМУ від 04.04.1992 року «Про компенсацію пов'язаних з 

лібералізацією цін додаткових затрат на будівництво житлових будинків, гаражів, 

дач та об'єктів садівницьких товариств» було визнано за доцільне компенсувати 

додаткові затрати, пов'язані з лібералізацією цін, на будівництво житлових 

будинків, гаражів, дач та об'єктів садівницьких товариств, здійснюване для 

житлово-будівельних (у тому числі молодіжних), гаражно-будівельних і  дачно-

будівельних кооперативів, садівницьких товариств та індивідульних забудовників 

житла, за умови якщо укладено договори підряду і сплачено перші пайові внески 

до 02.06.1992 року. Компенсація додаткових затрат покладалася на облвиконкоми, 

Київські та Севастопольські міськвиконкоми підрядним організаціям, що 

здійснюють будівництво таких об'єктів за рахунок коштів населення. 

Далі Урядом було прийнято рішення про зміни компенсації витрат населення 

за будівництво житла постановою КМУ від 29.04.1993 року «Про зміну розміру 

компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків,  здійснюване за 

рахунок коштів населення», а саме, з 01.01.1993 року середній  індекс компенсації 

додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване житлово-

будівельними (у тому числі молодіжними) кооперативами та індивідуальними 

забудовниками житла, у розмірі 80 до вартості робіт, визначених у цінах, що діяли 

з 01.01.1991 року, і застосовувати його згідно з постановою КМУ від 04.04.1992 

року № 175 «Про компенсацію пов'язаних з лібералізацією цін додаткових затрат 
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на будівництво житлових будинків, гаражів, дач та об'єктів садівницьких 

товариств» щодо об'єктів, будівництво яких розпочато до 02.01.1992 року. 

Постановою КМУ від 26.06.1993 року №483 «Про сприяння індивідуальному 

житловому будівництву за рахунок надання державного довгострокового 

пільгового кредиту» було встановлено, що починаючи з 1994 року індивідуальне 

житлове будівництво за власні кошти громадян може здійснюватися за бажанням 

забудовників з використанням державного довгострокового пільгового кредиту. А 

Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству у справах 

будівництва і архітектури за погодженням з Національним банком було доручено 

розробити і затвердити Положення про порядок надання державного 

довгострокового пільгового кредиту індивідуальним забудовникам, в якому 

передбачити, що: вказаний кредит надається на 30 років за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті; 

Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 

житла на селі були затверджені постановою КМУ від 05.10.1998 року №1597. 

За цими Правилами кредит індивідуальному забудовнику надається на строк 

до 20 років, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не 

перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати(батько) віком до 35 років) – до 30 

років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних. 

Якщо позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених 

та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням) він звільняється від 

сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитної угоди 

починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про 

народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи 

піклування). 

Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим 

кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у 

сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у 
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відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї 

платоспроможності. 

Указом Президента України від 27.03.1998 року «Про заходи щодо підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі» органам державної виконавчої 

влади було надано ряд доручень, в тому числі щодо звільнення від податку на 

додану вартість виконаних робіт (вартість робіт) по будівництву житла, що 

здійснюється за рахунок коштів фондів будівництва житла на селі та передбачати у 

проектах Державного бюджету України на наступні роки виділення фондам коштів 

для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на 

селі на умовах внесення плати за користування кредитом у розмірі 3 % річних. 

Таким чином, підкреслюють фахівці, на Україні передбачена можливість за 

рахунок державних пільгових кредитів наданих за сприянням Фондів підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі здійснювати: будівництво житла на 

селі індивідуальним забудовником; придбання у сільській місцевості завершених 

або незавершених індивідуальних житлових будинків із надвірними підсобними 

приміщеннями та проведення їх добудови і реконструкції [57].  

Отже, законодавець фактично серед засобів державного стимулювання 

відокремив засоби державної підтримки, до яких необхідно віднести підтримання 

стабільної законодавчої та нормативно-правової бази з метою забезпечення 

передбачуваних умов розвитку господарської діяльності у сфері будівництва; 

невтручання органів виконавчої влади у вибір форм господарювання та 

господарську діяльність суб'єктів підприємництва, крім випадків, передбачених 

законами.  

Крім того, засоби державної підтримки в сфері будівництва необхідно 

класифікувати, по-перше, в залежності від ринку у сфері будівництва: 1) ринку 

промислового будівництва, що в свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, 

енергетичного, транспортного, сільського будівництва; 2) ринку житлового 

будівництва, що поділяється на ринок: багатоповерхових будинків та 
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індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від ринку промислового та 

житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних робіт; 4) ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: видобувної 

промисловості та ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; 6) 

ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту.  

По-друге, за змістом, що поділяється на засоби підтримки: 1) економічного 

характеру використання: 1.1. податкових пільг; 1.2. пільгове кредитування; 1.3. 

застосування компенсаторних механізмів погашення відсотків при кредитуванні 

або сплати частини вартості житла; 1.4. збільшення статутних капіталів державних 

банків та Державної іпотечної установи для надання кредитів на завершення 

будівництва багатоквартирних житлових будинків; 1.5. викупу державою у 

кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та 

придбання житла; 1.6. здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом 

здійснення рефінансування уповноважених банків НБУ або Державною іпотечною 

установою під заставу облігацій, емітованих такою установою під державну 

гарантію; 1.7. зменшення податкового навантаження на громадян через поширення 

механізму податкового кредиту на видатки, понесені ними для будівництва 

(придбання) доступного житла; 2) соціального характеру шляхом: 2.1. викупу в 

забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах 

будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі 

неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з 

недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового 

житла; 2.2. отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних 

коштів громадян та коштів державної підтримки; 2.3. будівництво житла за 

державні кошти; 3) дозвільного характеру: 3.1. захисту прав власності на землю, 

майно об’єкти будівництва та результати своєї праці; 3.2. державної підтримки 

наукових досліджень по створенню та впровадженню нових ресурсозберігаючих 
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технологій вирощування; 3.3. проведення державних закупівель об’єктів 

соціального будівництва; підтримки інфраструктури ринку видобування та 

виробництва будівельних матеріалів, спрямованих на забезпечення екологічної 

безпеки держави; 3.4. формування цінового, податкового і кредитного механізмів з 

урахуванням специфіки надання будівельних послуг та виконання робіт; 

здешевлення вартості будівництва доступного житла: 3.4.1. надання органами 

місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під 

будівництво доступного житла без проведення аукціону з установленням річного 

розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру плати за 

землю, що встановлюється Податковим кодексом України; 3.4.2. звільнення 

будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури населених пунктів; 3.4.3. визначення архітектурно-

планувальних та технічних норм і вимог до доступного житла; 4) організаційного 

характеру в частині: 4.1. вдосконалення системи розселення для забезпечення 

додержання гарантованих державою соціальних стандартів проживання: 4.1.1. 

обмежувального характеру, шляхом заборони в рекреаційних зонах будівництва 

нових і розширення діючих промислових підприємств, не пов'язаних із 

задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення, або таких, що можуть 

негативно вплинути на природні лікувальні фактори; 4.1.2. заохочувального 

характеру шляхом створення в малих містах цехів та філій промислових 

підприємств, що виносяться з центрів; 4.2. використання економічних і 

теплоефективних проектів житлових будинків масового застосування на основі 

проектів повторного використання; 4.3. застосування раціональних конструктивних 

та інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, 

у тому числі нанотехнологій; 4.4. використання місцевої сировини, матеріалів і 

виробів вітчизняного виробництва; 4.5. створення мережі житлових асоціацій, 

(операторів), які б безпосередньо отримували бюджетні кошти, що виділяються в 

рамках інвестиційно-житлової політики, а також мали змогу залучати кошти 



136 

 

приватних інвесторів; 4.6. реформування систем будівельної індустрії, включаючи 

виробників будматеріалів і будівельні компанії, з метою підвищення їх 

ефективності; створення умов для виробництва інноваційних екологічно безпечних 

будівельних матеріалів та устаткування для житлового будівництва; 4.7. 

розширення мережі спеціалізованих будинків для тимчасового проживання 

громадян (гуртожитків, будинків-інтернатів, готелів-притулків); 4.8. 

переорієнтування будівельних організацій та підприємств будівельних матеріалів 

на нові методи спорудження житла, випуск сучасних екологічно безпечних та 

енергозберігаючих конструкцій, виробів та устаткування в необхідних обсягах, 

розширення використання місцевих будівельних матеріалів; 4.9. створення ринку 

будівельних послуг, будівельних матеріалів, виробів, технологій, проектної 

документації; 4.10. залучення підприємств машинобудування, оборонної 

промисловості до випуску машин, механізмів, устаткування та засобів малої 

механізації для будівельних організацій, промисловості будівельних матеріалів; 

4.11. розвиток іпотечного кредитування; 4.12. створення нових архітектурно-

будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій будинків; 4.13. 

збільшення обсягу вітчизняного виробництва ефективних утеплювальних та 

покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення різної 

потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання підвищеної 

економічності та надійності, будівельних виробів та матеріалів. 

Також, на нашу думку варто розглядати серед засобів державного 

стимулювання такий засіб як лізинг будівельного обладнання ,будівельної техніки 

тощо. 

Однак, серед засобів державного стимулювання варто розглянути спеціальні 

режими господарювання.  

Як відомо, спеціальні режим господарювання залежно від правових засобів, 

обраних законодавцем для досягнення мети, можна підрозділити на три групи, 

кожна з яких, у свою чергу, включає певні види спеціального режиму 
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господарювання це: 1) обмежувальний спеціальний режим господарювання, тобто, 

режим, де законодавець за допомогою встановлення певних обмежень у процесі 

здійснення господарської діяльності досягає певних цілей по охороні територій, 

об'єктів тощо. До даної групи належать режими: державного кордону, 

надзвичайного, воєнного станів, виняткової (морської) економічної зони, 

господарська діяльність у Збройних силах України; 2) заохочувально-

обмежувальний спеціальний режим господарювання – спеціальні режими 

господарювання, де за допомогою сполучення певних обмежень у процесі 

здійснення господарської діяльності, і надання пільг досягаються необхідні цілі. До 

цієї групи можна віднести такі режими як: концесія; санітарно-захисні й інші 

особливо охоронні території; окремі галузі народного господарювання; 3) 

заохочувальний спеціальний режим господарювання – види спеціального режиму 

господарювання, введення яких пов'язане з необхідністю вирішення соціально-

економічних проблем, залучення інвестицій на певну територію держави, 

створення нових робочих місць за допомогою надання різного роду заохочень для 

суб'єктів господарювання. До цієї групи належать спеціальні економічні зони (СЕЗ) 

і території пріоритетного розвитку (ТПР). 

Не випадково Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової 

кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» серед умов 

здешевлення вартості будівництва доступного житла передбачає, серед іншого, 

залучення до виконання робіт технопарків, технополісів та зон інвестиційно-

інноваційного розвитку, створених у регіонах. 

Крім того, на територіях пріоритетного розвитку встановлюється спеціальний 

режим інвестиційної діяльності, що припускає введення податкових, фінансових, 

митних й інших пільг для суб'єктів господарювання, які мають певні ознаки, 

установленими законодавцем, в тому числі у сфері будівництва. 

Наприклад, розпорядженням КМУ від 01.06.1999 року, серед переліків 

інвестиційних проектів які реалізуються у Північнокримській експериментальній 
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економічній зоні «Сиваш» варто звернути увагу на підготовку будівельного 

виробництва. Перед тим, іншим підзаконним актом, а саме, постановою КМУ від 

21.01.1999 року №73 «Про затвердження Порядку звільнення від обкладення 

ввізним митом і податком на додану вартість сировини, матеріалів, устаткування та 

обладнання (крім підакцизних товарів), що ввозяться в Україну суб'єктами 

Північнокримської експериментальної економічної зони «Сиваш» для потреб 

власного виробництва з метою реалізації у межах цієї зони затвердженого в 

установленому порядку інвестиційного проекту» був затверджений відповідний 

Порядок. Зрозуміло, що у своїй основі засоби регулювання діяльності в окремих 

секторах економіки та на ринках окремих товарів і послуг збігаються із загальними 

засобами регулювання економічних відносин. У цьому контексті, під правовими 

засобами слід розуміти сукупність правових установлень (інструментів) та норм 

правозастосовної практики (технологія, засоби – діяння), за допомогою яких 

задовольняються інтереси суб’єктів права та забезпечується досягнення соціально 

корисних цілей [100].   

Таким чином, до засобів державного стимулювання діяльності у сфері 

будівництва слід віднести створення або використання можливостей спеціальних 

режимів господарювання, а саме заохочувально-обмежувального спеціального 

режиму господарювання, шляхом надання відповідних податкових та митних пільг 

та заохочувального спеціального режиму господарювання, шляхом залучення 

інвестицій на певну територію держави, надання різного роду заохочень для 

суб'єктів господарювання, що віднесенні до окремих ринків будівництва.  

  

2.2. Система організаційно-господарського забезпечення будівельної 

політики держави 

Розглядаючи питання організаційно-господарських будівельних відносин 

слід погодитися з визначенням критеріїв їх класифікації на групи і види О.П. 

Віхровим. Він, зокрема, визначив такі, що випливають основних видів 
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організаційно-господарських правовідносин специфічні для галузі будівельної 

діяльності організаційно-господарські зобов’язання: з надання дозволу на 

будівництво-об'єкта містобудування; з надання вихідних даних на проектування; із 

затвердження проекту будівництва; з надання дозволу на виконання будівельних 

робіт; з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, яке в свою 

чергу об'єднує три організаційно-господарських зобов'язання: з утворення 

державної приймальної комісії, з фактичного прийняття об'єкта в експлуатацію, з 

усунення недоліків об'єкта [13, с. 117 – 124]. Між тим світовій досвід державного 

втручання у економічні процеси і особливо в умовах домінування вимог Світової 

організації торгівлі полягає у формуванні достатньо гнучких підходів щодо 

механізму державного регулювання. Адже слід враховувати наявні і гіпотетичні 

обставини, стратегічні і тактичні завдання, а також можливість забезпечити 

ефективний державний менеджмент в кризових, надзвичайних умовах [25, с. 34 – 

35]. Тому, у господарсько-правових нормах, підкреслює Г.Л. Знаменський, як і у 

відповідних правових відносинах, відображається не тільки економічні інтереси 

окремих учасників господарської діяльності, а й загальний економічний інтерес 

суспільства. Господарські правовідносини покликані бути таким засобом 

регламентації поведінки учасників господарської діяльності, який підпорядковує їх 

взаємні вольові відносини волі всього суспільства, чим забезпечує єдність 

господарських відносин [27, 60 – 61]. Забезпечення економічного різноманіття, у 

тому числі різноманіття форм власності, представляється можливим досягти на 

основі поєднання публічно-правових і приватноправових методів впливу на сферу 

господарських відносин. І це повинна бути не просто якась арифметична сума 

таких методів, а їх органічне переплетіння [40, с. 62]. А регулювання господарської 

діяльності, вважає І.М. Кравець, це встановлення уповноваженими законом 

суб’єктами умов здійснення господарської діяльності господарськими 

організаціями всіх форм власності та фізичними особами, що зареєстровані в 

установленому законодавством порядку як підприємці, з метою гарантування 
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свободи підприємництва, обмеження монополізму і захисту економічної 

конкуренції з одночасним здійсненням контролю за дотриманням встановлених 

правил, норм і застосування відповідальності за їх порушення [41, с. 40]. Однак 

суб’єкти організаційно-господарських повноважень не уповноваженні владно 

керувати поведінкою суб’єктів господарювання, вони лише упорядковують 

здійснення їх господарської діяльності [41, с. 46]. При цьому, підкреслює Д.В. 

Задихайло, слід зазначити, що відсутність переконливих і сучасних економічних 

концепцій моделювання організації економічного життя створює значні перешкоди 

розвитку господарсько-правового регулювання відповідних економічних відносин. 

І якщо господарські відносини на мікрорівні є методологічно досить розробленими 

з точки зору співвідношення правових засобів та визначених конфігурацій 

компромісу між приватними як такими, та між приватними та публічними 

інтересами, відносини ж макрорівневого порядку залишаються вкрай залежними 

від першоджерела – життєздатної та реалістичної економічної моделі суспільного 

розвитку [24, с. 7]. В контексті господарської компетенції органів державної влади 

та місцевого самоврядування, то формами здійснення органами державної влади 

організації господарської діяльності є: управління господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки; регулювання 

господарської діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності. А 

формами здійснення організації господарської діяльності органами місцевого 

самоврядування як суб’єктами організаційно-господарських повноважень є: 

управління господарською діяльністю суб’єктів господарювання комунального 

сектору економіки, здійснюючи яке ці суб’єкти реалізують повноваження, 

передбаченні ст. 135 ГК України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та іншими актами законодавства; регулювання господарської діяльності 

суб’єктів господарювання всіх форм власності, що знаходяться на відповідній 

території, яке реалізується згідно з визначеними державою напрямами економічної 

політики із застосуванням форм і засобів, передбачених ГК України, Законом 
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України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства 

[2, с. 33]. Завдання та функції організаційно-господарських повноважень органів 

влади, зазначає В.М. Пашков, реалізуються в їх конкретних діях, що здійснюють 

вплив на діяльність господарюючих та негосподарюючих суб’єктів. Ці дії мають 

знаходити зовнішнє вираження у певних формах регуляторної діяльності держави, 

визначених законодавством України [67, с. 108]. 

Так, господарське об'єднання зі статусом юридичної особи – це суб’єкт 

організаційно-господарських повноважень, що здійснює їх стосовно учасників 

такого об'єднання. Юридичними підставами виникнення господарського 

об'єднання зі статусом юридичної особи організаційно-господарських повноважень 

є закон, зокрема ст. 12 ГК України, установчі та внутрішні документи об'єднань, в 

яких закріплюються ці повноваження; фактичними – наділення об'єднань низкою 

організаційно-господарських повноважень його засновниками/учасниками (у разі 

створення добровільного об'єднання) або єдиним засновником об'єднання, що 

утворюється в розпорядчому порядку з числа підприємств/господарських 

організацій, підвідомчих (підконтрольних) засновнику як власнику їх майна або 

уповноваженій власником особі (в такому порядку створюються державні та 

комунальні об'єднання). Обсяг організаційно-господарських повноважень 

господарських об'єднань залежить від його виду; положень актів законодавства; 

установчих та внутрішніх документів. Що ж до господарських організацій 

корпоративного типу, то організаційно-господарські повноваження власника 

корпоративних прав виникають у разі встановлення між ним і господарською 

організацією, щодо якої виникли корпоративні права, відносин вирішальної 

залежності, у розумінні ч. 3 ст. 126 ГК України. [2, с. 33]. 

Ще в радянські часи, А.Я. Пилипенко відмічав, щоб обсяги виробництва і 

економічні показники у суміжних з будівництвом галузях зростали і 

поліпшувались при відносно стабільних обсягах капітальних вкладень, планування, 

методи господарювання, управлінську, науково-технічну та структурну політику в 
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ньому також треба скерувати на переважно інтенсивний шлях розвитку. Саме це і 

вимагає копіткої, цілеспрямованої роботи державних органів по вдосконалюванню 

управління, планування, договірних відносин у проектно-кошторисній справі та 

будівництві як серцевині господарського механізму галузі. Звідси виникає 

необхідність поліпшення і правової основи цієї господарської діяльності. Саме 

належна правова організація дає змогу з’єднати в єдине ціле та стабілізувати 

роботу всіх ланок господарського механізму і вносити необхідні зміни в його 

структуру, режим функціонування тощо. Йдеться про юридично забезпечений 

вплив на такі його елементи, як виробничо-господарська, організаційна, планова і 

управлінська структури господарських органів, а також про надання необхідної 

правової форми і режиму функціонування всій сукупності економічних стимулів, 

підойм, господарсько-управлінських відносин, які є засобом планомірної 

організації та управління проектно-будівельною справою. Зазначені складові 

частини галузевого господарського механізму, які на підставі системи 

конституційних норм закріплюються у спеціальному законодавстві. Для практичної 

реалізації цього потрібне чітке функціонування всіх елементів правового 

регулювання – актів та норм будівельного законодавства, індивідуальних держав 

них рішень, правовідносин тощо. Лише вдосконалюючи ці елементи, можна 

досягти необхідного рівня організації будівельної галузі [68, с. 382]. В даному 

випадку необхідно пояснити, що правова природа організаційно-господарських 

правовідносин в радянські часи та на цей час не змінюється, однак на той час вони 

мали назву «організаційно-управлінські» [2, с. 27].  

Отже, в радянські часи підвищення ефективності нових капітальних 

вкладень, їх економічна суть характеризувалася тим, що це централізовано 

плановані державою на збільшення, вдосконалювання та підтримку діючих 

виробничих потужностей, взагалі основних фондів виробничого й невиробничого 

призначення кошти, в обсяг яких включалося видатки на проектно-розвідувальні, 

будівельно-монтажні та деякі інші капітальні роботи, витрати на устаткування, 
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інструмент тощо. Суттю капітальних вкладень і зумовлена необхідність їх 

планового регулювання, якому підлягали їх так звані технологічна і 

відтворювальна структури, режим формування й; зберігання, напрями планового 

використання коштів. Зазначені напрями регулюючого впливу держави на нові 

капітальні вкладення диференціювалися у законодавстві залежно від джерел 

надходження коштів, їх цільового призначення, економічно доцільної компетенції 

розпорядників даними коштами. Саме тому держава й регулювала капітальні 

вкладення. Зокрема, централізовано визначався їх правовий режим, компетенція 

розпорядників коштами, правові форми планування і фінансування капітальних 

вкладень, режим контролю за їх використанням. Великою кількістю аспектів, 

напрямів, форм та методів регулюючого впливу, який був об’єктивно необхідним 

при здійсненні інвестиційної політики, зумовлена потреба активно застосовувати 

законодавство про джерела формування, правовий режим, юридичні форми 

планування, фінансування і цільового використання капітальних вкладень. Правове 

регулювання капітальних вкладень насамперед здійснювалося завдяки закріпленню 

в нормах права і проведенню в практику нормативно визначених напрямів витрат: 

на будівельно-монтажні, проектно-розвідувальні роботи, устаткування тощо [68, с. 

382 – 383]. 

Відмова від централізованого планування матеріально-технічного 

забезпечення суб’єктів господарювання, перехід до ринкових методів регулювання 

економічних відносин зумовили необхідність розроблення спеціальних 

законодавчих актів, які б урахували специфіку відносин з приводу задоволення 

державних потреб [4]. Однак, якщо брати до уваги саме будівельну діяльність, то 

учасник відповідних відносин використовують лише загальні вимоги 

законодавства про державні закупівлі. Однак, на нашу думку цього не достатнє, 

необхідно прийняти законодавчий акт про здійснення будівництва для державних 

потреб. 



144 

 

Аналіз чинного законодавства колишнього СРСР про планування 

капітальних вкладень свідчить, що поліпшення правового регулювання цієї 

господарської діяльності відбувалося у декількох напрямах. Зокрема, нормами 

права суттєво змінюється підхід до їх планування і використання, принципами 

якого нині є: виділення коштів на розвиток галузей матеріального виробництва під 

плановий приріст обсягу продукції (послуг); першочергове забезпечення коштами 

діючих підприємств, що потребують реконструкції і технічного переоснащення; 

лімітування замовникам обсягів капітальних вкладень і будівельно-монтажних 

робіт; стабільне і безперервне фінансування капітальних вкладень по будовах 

виробничого призначення на весь період будівництва у розмірах сум, що 

встановлені плановими документами. Як правові форми реалізації зазначених 

принципів застосовувалися: врегульована нормами господарського права система 

державних планів капітальних вкладень, що формувалася як складова частина 

планів капітального будівництва у вигляді самостійних розділів державних планів, 

які розробляються у галузевому, територіальному та програмно-цільовому 

розрізах; юридично обов’язкові форми складання, затвердження і доведення до 

адресатів планових завдань за нормативно закріпленою системою директивних 

показників планів капітальних вкладень; нормативно врегульовані щодо всіх 

учасників планової роботи методи й режими обґрунтування, затвердження і 

реалізації планових рішень, що стосуються розмірів та напрямів використання 

капітальних вкладень, йдеться, зокрема, про нормативно визначені способи, 

процедуру і строки формування й застосування планів даних вкладень, розрахунків 

їх ефективності, які встановлювалися Методичними вказівками Держплану СРСР 

[69, с. 7 – 8 ]. Як це не дивно, але форми реалізації вищевказаних принципів з 

радянських часів, на нашу думку не повинні змінюватися, хоча гіперболізація 

ринкової економіки щодо будівельної діяльності стверджує інше. З цього приводу 

цікавою є точка зору В.А. Устименко та О.С. Кучер які звернули увагу на те, що 

нерідко у науковій літературі  під впливом прихильників ідей ринкового 
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фундаменталізму в економіці після проголошення незалежності України 

зазначалося, що план і ринок взаємовиключні поняття, оскільки на їх думку 

планова економіка не врахувала ринкових принципів. Однак, вважають дослідник, 

це не відповідає дійсності. Суть ідеї «ринкового планування» полягає в тому щоб 

розглядати план не як показник, якого потрібно досягти, а як досягнутий рівень, на 

який слід орієнтуватися [89]. 

За роки незалежності України в будівельній галузі при постійній зміні 

господарсько-правового статусу державних органів організаційно-господарських 

повноважень, дуже важко ставити питання щодо системного забезпечення 

будівельної політики. 

З часів незалежної України організаційно-господарське забезпечення 

будівельної галузі здійснювалося окремими на той час державними комітетами. 

Так, після набуття Україною незалежності, на зміну Державному комітету 

Української РСР у справах будівництва, відповідно до постанови КМУ від 

28.12.1991 року №383 «Питання державного комітетові у справах архітектури, 

будівництва і охорони історичного середовища» був створений Державний комітет 

України у справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища або 

скорочена назва Держбуд України.  

Головними завданнями Держбуду України було: аналіз стану справ у галузі 

та прогнозування пріоритетних шляхів її розвитку; організація розробки й 

оновлення нормативних документів з питань архітектури, містобудування, 

інвестиційної політики, проектування, кошторисної справи, капітального 

будівництва, промисловості будівельних матеріалів і конструкцій; координація 

наукових досліджень у галузі архітектури і будівництва; поліпшення 

містобудування, архітектурного вигляду міст, селищ міського типу, сільських 

населених пунктів і промислових формувань; підвищення рівня архітектурно-

будівельних рішень будинків, промислових об'єктів та лінійних споруд; 

координація діяльності місцевих органів архітектури і містобудування; 
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забезпечення державного контролю за раціональним використанням земельних 

ділянок, що виділяються під забудову, їх моніторингом, а також захисту будинків, 

споруд, територій від шкідливого впливу фізико-геологічних процесів і явищ; 

організація охорони історичного середовища, обліку, використання й реставрації 

пам'яток архітектури і містобудування; удосконалення ціноутворення у 

проектуванні та будівництві; методичне забезпечення технічних аспектів 

інвестиційної діяльності в капітальному будівництві; розробка прогресивних 

технологій і методів організації будівельного виробництва, впровадження нових 

форм господарювання в проектуванні та капітальному будівництві; визначення 

основних напрямів розвитку матеріально-технічної бази капітального будівництва; 

удосконалення проектно-кошторисної справи та інженерних розвідувань; 

організація в установленому порядку експертизи проектно-планувальної 

документації, проектів і кошторисів на будівництво підприємств, будинків і 

споруд; методичне й організаційне забезпечення захисту інтересів споживачів 

будівельної продукції шляхом сертифікації та здійснення державного контролю за 

якістю будівництва об'єктів, продукції будівельної індустрії, будівельних 

матеріалів, будівельного машинобудування, науково-технічної продукції в галузі 

архітектури і будівництва.  

Далі, постановою КМУ від 29.04.1992 року №218 «Питання Міністерства 

інвестицій і будівництва України» було створено зазначений орган державної 

влади.  

Головними завданнями Мінінвестбуду України, відповідно до Положення 

було: формування державної економічної політики щодо інвестиційної діяльності в 

будівництві, архітектурі, містобудуванні, промисловості будівельних матеріалів і 

конструкцій, охорони історичного середовища і розробка механізму її реалізації; 

розробка прогнозів розвитку капітального будівництва та його індустріальної бази; 

проведення в умовах суверенітету й економічної самостійності заходів, 

спрямованих на виконання державних програм інвестиційної діяльності в 
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будівництві з питань економічної, науково-технічної і соціальної політики, 

архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів і конструкцій, 

охорони історичного середовища (з урахуванням екологічних вимог); здійснення 

заходів, що забезпечують підтримку підприємницької діяльності, сприяють 

демонополізації, роздержавленню і приватизації всіх суб'єктів інвестиційної 

діяльності в будівництві, появі конкуренції в цій галузі; координація діяльності 

будівельних корпорацій, концернів, асоціацій, організацій та підприємств по 

ефективному використанню всього будівельного потенціалу України; забезпечення 

захисту інтересів споживачів будівельної, науково-технічної та проектної 

продукції; створення умов для відродження української національної архітектури і 

всебічного сприяння архітектурній та інженерній творчості, спрямованих на 

удосконалення містобудування, архітектурно-художніх якостей міст і сільських 

населених пунктів, забезпечення екологічної безпеки з метою створення 

повноцінного середовища життєдіяльності населення.  

Постановою КМУ від 10.06.1993 року № 438 «Про затвердження Положення 

про Міністерство України у справах будівництва і архітектури». 

Основними завданнями Мінбудархітектури було: забезпечення розвитку 

містобудування, підвищення архітектурного рівня забудови населених пунктів, 

будинків і споруд; здійснення заходів щодо підвищення ефективності роботи 

будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 

організація роботи із стандартизації в галузі будівництва, містобудування, 

архітектури, промисловості будівельних матеріалів; здійснення у межах своїх 

повноважень державного управління в галузі охорони пам'яток архітектури і 

містобудування.  

Постановою КМУ від 12.12.1994 року № 834 «Про затвердження Положення 

про Державний комітет України у справах містобудування та архітектури». 

Основними завданнями Держкоммістобудування було: забезпечення 

комплексного планування територій, підвищення архітектурного рівня забудови 
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населених пунктів, будинків і споруд; здійснення заходів щодо підвищення 

технічного і економічного рівня будівельної галузі та промисловості будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій; організація роботи із стандартизації в сфері 

містобудування, архітектури та будівництва; здійснення у межах своїх 

повноважень державного управління в галузі охорони пам'яток архітектури і 

містобудування.  

Указом Президента України від 11.08.1997 року «Про утворення державного 

комітету будівництва, архітектури та житлової політики України », був утворений 

відповідний орган.  

Відповідно до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури 

та житлової політики України затвердженого Указом Президента України від 

09.12.1997 року, основними завданнями Держбуду України було: участь у 

формуванні державної житлової політики, державної науково-технічної та 

економічної політики у сфері містобудування, будівництва, комунального 

господарства та охорони пам'яток архітектури і містобудування та забезпечення 

проведення її в життя; здійснення заходів щодо комплексного планування 

територій, поліпшення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня 

забудови населених пунктів, будинків і споруд; забезпечення проведення реформи 

у житлово-комунальному господарстві; здійснення заходів щодо підвищення 

техніко-економічного рівня галузі будівництва та промисловості будівельних 

матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту; 

організація роботи по стандартизації в галузі будівництва та промисловості 

будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства і міського 

електротранспорту; забезпечення розроблення та реалізації заходів щодо енерго- та 

ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій у галузі 

будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального 

господарства та міському електротранспорті.  
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У подальшому, Указом Президента України від 20.08.2002 року «Про 

Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури» був 

утворений інший орган, основними завданнями Держбуду України було: участь у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної житлової політики, державної 

науково-технічної, економічної політики у сферах будівництва, промисловості 

будівельних матеріалів, архітектури і містобудування; здійснення управління, 

міжгалузевої координації та функціонального регулювання у зазначених сферах; 

збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених 

місць, пам'яток архітектури і містобудування; організація робіт зі стандартизації та 

технічного регулювання у сферах будівництва, промисловості будівельних 

матеріалів і містобудування; проведення структурної та економічної реформи у 

сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів, реалізація політики 

ціноутворення у будівництві.  

Указом Президента України від 19.12.2005 року «Про Положення про 

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України» була утворена нова структура. 

Основними завданнями Мінбуду України було: участь у формуванні та 

забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, містобудування, 

архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального 

господарства та міського електричного транспорту, а також державної житлової 

політики; здійснення управління, міжгалузевої координації діяльності та 

функціонального регулювання у зазначених сферах; збереження традиційного 

характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам'яток архітектури і 

містобудування; проведення реформи житлово-комунального господарства та 

перетворень у будівництві і промисловості будівельних матеріалів; технічне 

регулювання у сферах будівництва, містобудування, промисловості будівельних 

матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного 

транспорту; регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері 
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централізованого водопостачання та водовідведення, а також участь у регулюванні 

діяльності у сфері теплопостачання, крім діяльності суб'єктів господарювання,  що 

здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або 

використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії.  

У наступному, Указом Президента України від 08.07.2011 року «Про 

затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України» був утворений інший центральний 

орган державної виконавчої влади, який поки, що діє і по нині. 

Основними завданнями Мінрегіону України є: 1) формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сферах: удосконалення 

територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, 

розвитку місцевого самоврядування; будівництва, архітектури, містобудування, 

промисловості будівельних матеріалів, збереження традиційного характеру 

середовища населених пунктів; житлово-комунального господарства, житлової 

політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та 

розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної 

інвентаризації об'єктів нерухомого майна; архітектурно-будівельного контролю, 

контролю у сфері житлово-комунального господарства; 2) забезпечення технічного 

регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних 

матеріалів, житлово-комунального господарства.  

Мінрегіон України відповідно до покладених на нього завдань, по-перше, 

затверджує: державні будівельні норми, в тому числі з питань реставрації, 

консервації, ремонту і пристосування пам'яток архітектури і містобудування, 

планування їх територій, порядок консервації та розконсервації об'єктів 

будівництва, кошторисну нормативну базу у будівництві, порядок її застосування 

при здійсненні будівництва із залученням державних коштів; положення про 

Атестаційну архітектурно-будівельну комісію та її склад; положення про 

експериментальне будівництво; типове положення про Архітектурно-містобудівну 
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раду та типову форму будівельного паспорта; правила обстежень, оцінки 

технічного стану та паспортизації будинків і споруд; склад, зміст та порядок 

розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, 

занесеного до Списку історичних населених місць; кваліфікаційні вимоги  до 

виконавців робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури; методологію 

проектування, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного і промислового 

призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних 

інженерно-геологічних умовах; порядки, норми і правила у сфері житлової 

політики, нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю, 

контролю у сфері житлово-комунального господарства.  

По-друге, приймає рішення про делегування саморегулівним організаціям у 

сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної 

атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, 

визначає офіційне видання, в якому публікуються такі рішення;  

По-третє, здійснює: повноваження центрального органу виконавчої влади з 

нормування у будівництві, стандартизації стосовно організації розроблення, 

схвалення, прийняття, перегляду та зміни національних стандартів у галузі 

будівництва і промисловості будівельних матеріалів; управління у сфері 

містобудівної діяльності шляхом планування територій на державному рівні, 

визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення 

містобудівної документації та ведення моніторингу за дотриманням законодавства 

у сфері містобудування; організаційне забезпечення з питань державної підтримки 

будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду 

соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, 

кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду та впровадження інфраструктурних 

проектів; діяльності саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності; 
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підтвердження придатності будівельних виробів до застосування (видає технічні  

свідоцтва) та оцінки відповідності у визначеній сфері діяльності. 

Отже, стан організаційно-господарського забезпечення будівельної політики 

держави протягом років незалежності України мав варіативний характер, без 

наявності постійно діючої Концепції розвитку будівельної сфери народного 

господарства. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(ст. 6), крім вищезазначеного центрального органу виконавчої влади управління у 

сфері містобудівної діяльності здійснюється ВРУ, КМУ, Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.  

Необхідно відзначити, що Закон України «Про основи містобудування» 

фактично дублює окремі положення вищезазначеного законодавчого акту, зокрема, 

щодо органів організаційно-господарських повноважень. 

Планування територій здійснюється на державному, регіональному та 

місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. Планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх 

власниками чи користувачами в установленому законодавством порядку. Рішення з 

питань планування та забудови територій приймаються сільськими, селищними, 

міськими радами та їх виконавчими органами, районними, обласними радами, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах 

визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації. 

Однак, в зв'язку з запровадженням в країні протягом останніх років нових 

будівельних технологій, в тому числі оновлених будівельних матеріалів на порядку 

денному виникає питання проведення ревізії будівельних норм та правил, в тому 

числі, що стосуються запровадження дозвільної системи на постачання 

електроенергії, водопостачання та теплопостачання. В зв'язку з чим виникає 
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необхідність підготовки та запровадження Державної програми модернізації та 

дерегуляції будівельного комплексу України. 

Пріоритетним завданням держави у сфері регулювання розвитку будівельної 

галузі є не просто вироблення й реалізації концепції розвитку самої галузі, але й 

формування такого бізнес-середовища, в якому розвиток будівельного комплексу 

буде протікати поступально, стабільно й з найменшими втратами. До заходів, 

спрямованих на перетворення безпосередньо секторів будівельної галузі, слід 

віднести такі. По-перше, основні напрямки розвитку житлового будівництва, а 

саме, головною проблемою, що стримує реконструкцію та знос старих будинків, є 

відсутність коштів на державному та місцевому рівнях, а представники бізнес-

структур не зацікавлені, оскільки на державному рівні відсутня програма, що 

забезпечує зацікавленість бізнесу. Україні слід виробити національну державну 

програму, що комплексно поєднує проблему нового будівництва, реконструкції, 

управління житловою нерухомістю, включаючи питання будівництва, ремонту й 

функціонування орендного житла [96]. При формуванні житлової політики 

необхідно розглядати ринок житлового фонду і ринок житлових послуг у їх 

взаємодії, оскільки на обсяги уведення житла впливає ціла система факторів, на які 

орієнтуються не тільки покупці житла, але й бізнесові кола при розрахунку своїх 

доходів від інвестицій у житло [31, с. 27].  

Зростання чисельності населення у великих містах і швидке зростання 

вартості земельних ділянок на міській території спричиняє зростання обсягів 

багатоповерхового будівництва, що вплине на збільшення щільності житлової 

забудови, змінить силует районів і мікрорайонів великих міст. Тому 

найважливішим стратегічним напрямком у житловому будівництві має стати 

реконструкція житлових будинків, що буде вирішуватися для окремих об'єктів, 

кварталів забудови й мікрорайонів міст у цілому.  
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Основними показниками при реконструкції мають стати: ступінь комфорту, 

підвищення архітектурно-художніх якостей міського середовища, економія 

територій і міських бюджетних коштів, вкладених у реконструкцію.  

У сфері соціальних зобов'язань держави по забезпеченню житлом окремих 

категорій громадян мають бути розроблені документи, що дозволяють уніфікувати 

механізми сприяння в забезпеченні житлом окремих категорій громадян за рахунок 

коштів державного бюджету шляхом надання субсидій на придбання житла. Варто 

розробити і впровадити нові технології зведення житлових будинків якісно нового 

покоління на основі екологічних та енергоекономічних технологій 

життєзабезпечення, технології реконструкції та модернізації житлових будинків, 

технології підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення й 

житлового фонду міст і поселень тощо [88, с. 44].  

По-друге, основні напрямки промислового, сільськогосподарського й інших 

видів будівництва. На кожному конкретному напрямку має бути розроблена 

локальна будівельна стратегія для галузей промисловості, транспорту тощо. Так, в 

умовах масового впровадження в промислове виробництво принципово нових 

технологій, високопродуктивного устаткування, гнучких автоматизованих систем 

зменшуються площі й будівельні обсяги на одиницю виробничої площі 

технологічного встаткування. У цьому ж напрямку мають удосконалюватися 

об'ємно-планувальні рішення будинків при значному підвищенні їхньої гнучкості й 

універсальності з метою забезпечення легкості пристосування будинків до частих 

змін технологічних процесів, з виконанням мінімальних обсягів робіт по 

перебудові будинків при модернізації. 

По-третє, основні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів. 

Матеріальне забезпечення будівельного комплексу країни безпосередньо пов'язане 

з виробництвом будівельних матеріалів. Рівень і ефективність будівництва також 

залежить від якості будівельних матеріалів. Перед галуззю стоїть серйозне 
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завдання зміцнення своїх позицій продукції галузі на вітчизняному ринку й виходу 

на зовнішні ринки [65].  

Стійкий розвиток промисловості будівельних матеріалів, а разом з ним і всієї 

будівельної галузі припускає рішення таких завдань: провести відновлення 

основних фондів підприємств промисловості будівельних матеріалів з переходом 

на більш високий рівень їхнього технічного оснащення; забезпечити випуск 

високоякісних конкурентоспроможних матеріалів і виробів; домогтися зниження 

ресурсних, енергетичних і трудових витрат на виготовлення продукції, підвищити 

продуктивність праці за рахунок максимальної механізації й автоматизації 

виробничих процесів; залучити необхідні інвестиції для модернізації діючих 

виробництв, уведення нових потужностей і їхньої ефективної експлуатації; 

передбачити раціональне використання мінеральних природних ресурсів і 

залучення у виробництво техногенних відходів різних галузей промисловості; – 

організувати підготовку галузевих фахівців всіх рівнів.  

Основними заходами державної підтримки промисловості будівельних 

матеріалів повинні стати: удосконалення законодавства з метою створення умов 

для підвищення інвестиційної активності; удосконалення стандартизації й 

сертифікації будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; сприяння розвитку 

системи фінансового лізингу техніки, використовуваної в промисловості 

будівельних матеріалів; розвиток системи довгострокового іпотечного житлового 

кредитування.  

По-четверте, основні напрямки розвитку у сфері організації, технології й 

механізації будівництва: прогнозування й оптимізація параметрів організації 

будівництва як єдиної системи створення будинків і споруджень; – розробка й 

удосконалення існуючих форм і методів організації будівництва (довгострокові 

потоки, комплектно-блоковий метод, вузловий метод, вахтовий, експедиційний 

метод); розробка наукових принципів і методів техніко-економічного 

обґрунтування раціональних технологічних рішень і форм організації підготовчого 
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й основного періоду в будівництві (реконструкції); формування пакета програм 

організації будівництва (реконструкції), технології й механізації будівельно-

монтажних робіт; організаційно-технологічне забезпечення ремонту й 

реконструкції підприємств, будинків і споруджень; створення системи керування 

якістю (відповідно до вимог ІСО-9000); розробка нормативно-методичних 

документів; методичний супровід інвестиційно-будівельних програм; розробка 

наукових концепцій і нових технологій готування, транспортування, укладання 

бетонних сумішей, устрою опалубки й арматурних робіт; контроль і оцінка якості 

будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт, конструкцій будинків і 

споруджень; розробка нормативних документів, у тому числі стандартів у сфері 

будівельного виробництва, і засобів механізації з урахуванням вимог екології.  

По-п’яте, напрямки вдосконалювання вітчизняної бази машинобудування для 

будівельного комплексу. Стратегічними напрямками вдосконалювання вітчизняної 

бази машинобудування для будівельного комплексу повинні бути:  модернізація 

машин і механізмів у напрямку збільшення продуктивності машин, ступеня їхньої 

автоматизації, надійності і якості виготовлення, економії сировини й матеріалів, 

енергії; відповідності сучасним екологічним вимогам; модернізація діючого 

устаткування в промисловому секторі будівельного комплексу шляхом заміни 

технологічних ліній, окремих вузлів, технологічного оснащення, модулів, 

оснащення коштами автоматизації, комп'ютеризації й контролю; створення й 

освоєння мінізаводів з виробництва будматеріалів у малих і середніх містах, а 

також у сільській місцевості; – розробка організаційної системи, що забезпечує 

поставку необхідного устаткування в будівельний комплекс підприємствами 

машинобудування, у тому числі за рахунок лізингу під помірні процентні ставки.  

Заходи формування економічної інфраструктури й сприятливих умов для 

залучення приватного бізнесу в будівельній галузі. Підвищення 

конкурентоспроможності будівельної продукції на внутрішньому й світовому 

ринках вимагає, у першу чергу, проведення інституціональних перетворень, 
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головними напрямками яких є реформування підприємств будівельної галузі, 

підтримка малого підприємництва та розвиток інтегрованих структур [8]; 

створення єдиного майнового комплексу, що складається з підприємства і раніше 

наданої йому земельної ділянки, що дозволить значно підвищити капіталізацію 

підприємства, і приведе до зростання його інвестиційної привабливості. Підтримка 

малого підприємництва здійснюється шляхом створення політичних, правових і 

економічних факторів для його вільного розвитку. Для цього необхідно вжити 

таких заходів: формування правового середовища, що забезпечує безперешкодний 

розвиток сфери малого підприємництва; пріоритетний розвиток малих і середніх 

інноваційних фірм; забезпечення державної підтримки малого підприємництва.  

Завданнями розвитку великих інтегрованих корпоративних структур є 

створення умов, що сприяють укрупненню українського національного бізнесу, 

процесам корпоративної інтеграції, модернізації, технічному й технологічному 

переозброєнню галузі; орієнтація великого бізнесу на рішення завдань, що 

відповідають національній стратегії довгострокового економічного розвитку.  

Крім того, проблема конкурентоспроможності вимагає рішення низки 

науково-технічних, виробничо-економічних, соціальних і екологічних завдань, а 

саме: розвитку інноваційного потенціалу будівельного комплексу; підвищення 

технічного рівня і якості видів будівельної продукції, які користуються найбільшим 

попитом на українському та світовому ринках; розробки й промислового освоєння 

екологічно чистих будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, що забезпечують 

зниження сукупних витрат на одиницю корисних властивостей.  

Особливим напрямком перетворень у проектному й науково-дослідному 

середовищах є формування і стимулювання розвитку малого науково-технічного й 

інноваційного підприємництва. У найближчій перспективі має бути сформований 

приватний сектор науки й проектування, а також акціонерних наукових організацій 

з участю держави. Стратегія реформування галузевої науки повинна дотримуватися 

принципу збереження наукових шкіл і наукового потенціалу при їхній модернізації 
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й орієнтації на інноваційний шлях розвитку, а не на збереження робочих місць у 

наукових установах.  

По-сьоме, розвиток системи страхування у житловій сфері. Систему 

страхування необхідно розглядати як один з механізмів державного регулювання 

на етапах проектування, будівництва, експлуатації всіх видів нерухомості [74]. 

Системою страхування має бути охоплене майно всіх суб'єктів господарювання 

будівельного комплексу: проектні, проектно-дослідницькі, будівельно-монтажні 

організації, організації промисловості будівельних матеріалів і конструкцій тощо.  

Здійснення суб'єктами господарювання будівельної діяльності підлягає 

ліцензуванню відповідно до чинного законодавства. Будівельні організації 

забезпечують відповідність будівельної продукції вимогам «Технічного регламенту 

будівельних виробів, будівель і споруд», конкретизованим у регламентних 

технічних умовах і будівельних нормах. Будівельна організація відповідно до 

вимог чинних стандартів ISO серії 9000 здійснює комплекс технічних, економічних 

і організаційних заходів з ефективного управління якістю на всіх стадіях створення 

будівельної продукції. Ці заходи включають сукупність методів та засобів, 

спрямованих на забезпечення відповідності якості будівельно-монтажних робіт і 

закінчених будівництвом об'єктів вимогам нормативної і проектної документації.  

Контроль якості виконання робіт у процесі виробництва включає: вхідний 

контроль проектно-кошторисної документації; вхідний контроль конструкцій, 

виробів, матеріалів та устаткування; операційний контроль виробничих процесів; 

приймальний контроль будівельно-монтажних робіт.  

Під час вхідного контролю проектно-кошторисної документації проводиться 

перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень та достатності 

технічної інформації для виконання робіт. В свою чергу, під час вхідного контролю 

конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх відповідність 

вимогам робочої документації, паспортам, сертифікатам та іншим 

супроводжувальним документам. У разі виявлення невідповідності матеріальних 
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ресурсів цим вимогам підрядник як сторона, відповідальна за якість ресурсів, які 

використовуються на об'єкті, зобов'язаний відмовитись від їх прийняття із 

своєчасним офіційним повідомленням постачальника.  

Операційний контроль виробничих процесів здійснюється в ході виконання 

будівельно-монтажних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів і вжиття 

заходів щодо їх запобігання. Під час операційного контролю перевіряється 

дотримання технології виконання будівельно-монтажних робіт, їх відповідність 

вимогам нормативних документів - національних стандартів України, державних 

будівельних норм та правил, а також технологічних документів. Протягом періоду 

будівництва згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» здійснюється 

авторський та технічний нагляд за якістю виконання робіт.  

Авторський нагляд за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту 

здійснює генеральний проектувальник та залучені ним у разі необхідності 

спеціалізовані субпідрядні проектні організації відповідно до «Порядку здійснення 

авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», ДБН А.2.2-4 та 

договору із замовником.  

Технічний нагляд за дотриманням під час будівництва проектних рішень, 

вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також за обсягами робіт 

забезпечує замовник згідно з «Порядком здійснення технічного нагляду під час 

будівництва об'єкта архітектури».  

У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам 

замовник приймає рішення про усунення підрядником допущених недоліків або 

про зупинення будівництва об'єкта.  

Державний контроль якості будівельно-монтажних робіт протягом 

будівництва об'єктів здійснюють інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю згідно з Положенням.  

На підставі вищевикладеного, актуальним стає питання щодо створення 

єдиного організаційно-господарського механізму державного регулювання 
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господарської діяльності в будівельному комплексі України. Якщо підсумувати 

основні засоби регулюючого впливу держави на господарську діяльність в 

будівництві, а саме: 1) дозвільні процедури, що включають надання дозволів: на 

будівництво, отримання земельної ділянки, отримання вихідних даних необхідних 

для затвердження проекту, на виконання будівельних робіт, прийняття в 

експлуатацію об’єкта будівництва; 2) діяльність з авторського та технічного 

нагляду, експертизи проектів будівництва через попередній контроль та 

державного контролю у сфері будівництва; 3) забезпечення стимулювання 

будівельної діяльності в її окремих ринках різними органами та установами. 

Вищенаведене свідчить про існування системи органів, що впливають на 

діяльність будівельного комплексу України, в зв'язку з чим логічним буде 

створення єдиного державного органу у сфері будівництва з широкими 

повноваженнями, з метою, з одного боку, уникнення дублювання функцій, з 

іншого, забезпечення дерегуляції будівельної діяльності.   

 

 

2.3. Систематизація будівельного законодавства України 

Одним з гострих питань в будівельному законодавстві є систематизація 

нормативної бази. Питання це не є новим, адже ще у 80-х роках І.Т. Хламов та К.Ф. 

Шометов наголошували на актуальності проблеми упорядкування та 

вдосконалення законодавства в сфері будівництва [92, с. 29]. Обсяг нормативно-

правових актів у будівельній галузі є досить значним. Будівельне законодавство 

являє собою систему нормативних актів і, відповідно, правових норм, що в них 

містяться, які регулюють відносини не лише будівельного виробництва, а весь 

спектр відносин, що виникають в будівельній сфері.  

Тобто, будівельне законодавство містить досить великий обсяг нормативно-

правових актів, і тому кодифікація як спосіб його упорядкування застосовується з 

давніх часів. Достатньо навести як приклад Статут будівельний Російської імперії, 
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не згадуючи про більш ранні варіанти кодифікації, відомі вітчизняному праву і 

праву зарубіжних країн. В радянський період єдиного кодифікованого акта 

законодавства у будівельній сфері не існувало. Однак, ще в радянські часи відомий 

правознавець - господарник А.Я. Пилипенко обґрунтовував необхідність 

вдосконалення управління, планування, договірних відносин у проектно-

кошторисній справі та будівництві як серцевині господарського механізму галузі. 

Звідси, зазначав дослідник, виникала необхідність поліпшення і правової основи 

цієї господарської діяльності. І саме належна правова організація давала навіть в ті 

часи, змогу з’єднати в єдине ціле та стабілізувати роботу всіх ланок господарського 

механізму і вносити необхідні зміни в його структуру, режим функціонування 

тощо. Йдеться про юридично забезпечений вплив на такі його елементи, як 

виробничо-господарська, організаційна, планова і управлінська структури 

господарських органів, а також про надання необхідної правової форми і режиму 

функціонування всій сукупності економічних стимулів, підойм, господарсько-

управлінських відносин, які є засобом планомірної організації та управління 

проектно-будівельною справою. Зазначені складові частини галузевого на той час, 

господарського механізму, які на підставі системи конституційних норм 

закріплюються у спеціальному законодавстві, та підлягають комплексному 

вдосконалюванню. Для практичної реалізації цього потрібне було чітке 

функціонування всіх елементів правового регулювання – актів та норм 

будівельного законодавства, індивідуальних держав них рішень, правовідносин 

тощо. Лише вдосконалюючи ці елементи, можна було досягти необхідного рівня 

організації будівельної галузі [68, с. 382].  

Початком процесу кодифікації можна вважати прийняття у 1992 році Закону 

України «Про основи містобудування». Цим законом закладено законодавчі засади 

містобудівної діяльності в Україні, насамперед, формування повноцінного 

життєвого середовища, забезпечення сталого розвитку населених пунктів.  
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На розвиток загальних норм зазначеного законодавчого акту було прийнято 

наступні Закони України «Про планування і забудову територій», «Про Генеральну 

схему планування території України», «Про архітектурну діяльність», «Про 

комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду», «Про основи містобудування», Про відповідальність підприємств, їх 

об’єднань, установ та організацій  за правопорушення у сфері містобудування», 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»; «Про іпотеку», зокрема, 

щодо визначення об’єкту незвершеного будівництва й порядку передачі в іпотеку 

об’єктів незвершеного будівництва та інші, які разом з відповідними підзаконними 

актами фактично утворили окрему галузь національного законодавства. 

Із загальної кількості положень зазначених законів особливу увагу, поряд із 

іншими, треба приділити: дозвільній системі, положення якої треба закріпити на 

законодавчому рівні, що наддасть можливість уникнути постійних змін та 

корумпованості; системі державного архітектурно-будівельного контролю, яка й 

досі знаходиться в стані постійного реформування, через постійні зміни якої 

учасники містобудівної діяльності знаходяться в стані очікувань або пристосувань 

до нововведень; порядку розробки, застосування, впровадження 

загальнодержавних, регіональних та відомчих норм будівництва, через 

суперечливість яких галузь постійно втрачає іноземну інвестиційну привабливість. 

Особливістю розвитку містобудівного законодавства є те, що у зв'язку з 

швидким розвитком міст постійно постає питання його узгодження з окремими 

положеннями земельного законодавства та законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. Це питання постає внаслідок того, що 

законодавство у сфері містобудування почало формуватися пізніше, ніж тісно 

пов'язані з ним зазначені галузі.  
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Відповідно, на етапі становлення сформовано нормативно-правову базу, яка 

не передбачає врегулювання зазначених відносин, що з часом утворило певну 

прогалину в законодавстві. 

До того ж, етап становлення характеризується відсутністю певного 

нормативно-правового забезпечення бурхливого розвитку ринків будівельних 

послуг та матеріалів, ринку фінансових послуг, неврегульованим використанням 

територій різних фондів тощо. Ці та багато інших суспільних відносин, які мали 

бути заздалегідь передбачені та врегулюванні, фактично регулювалися після їх 

виникнення або перед самою їх появою, що спричинило чималих збитків державі 

та суспільству. Зокрема, використання несертифікованих будівельних матеріалів, 

отримання неякісних послуг через недосконалі ліцензійні вимоги, недосконалі 

фінансово-кредитні механізми та інше. Згідно з науково-практичним коментарем 

до ГК (ст. 317), будівельні відносини – це двосторонні і багатосторонні відносини, 

які виникають між суб’єктами будівельного права, між уповноваженою і 

зобов’язаною сторонами [93]. 

Згідно з Законом України «Про будівельні норми», будівельні норми – 

затверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного 

характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та 

архітектури. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює 

правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на 

забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів. 

Відповідно до цього закону ДБН, стандарти і правила розробляються й 

затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, 

містобудування та архітектури. Нині згідно з Указом Президента України № 

1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

http://www.apteka.ua/article/122602
http://www.apteka.ua/article/111174
http://www.apteka.ua/article/64357
http://www.apteka.ua/article/64357
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таким органом є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. 

На етапі реформування містобудівне законодавство характеризується 

невеликою кількістю фундаментальних пропозицій щодо удосконалення системи 

нормативно-правового регулювання будівельної галузі. Українське сучасне 

законодавство має на меті створення єдиної кодифікованої системи законодавства з 

усіма ознаками євро-інтегрованості.  

Від термінів створення та експлуатації будівельних об’єктів, їх якості та 

екологічності, енергозбереження та ресурсозбереження залежить ефективність 

інвестиційних проектів та раціональність рішень органів державної влади та 

господарюючих суб’єктів.  

Між тим, забезпечити конкурентоздатність вітчизняної будівельної 

продукції, підвищити рівень організації й управління будівельних процесів, 

забезпечити виконання світових стандартів, можливо лише за умови впровадження 

інноваційного розвитку будівельного комплексу. Адже, впровадження інноваційної 

продукції підвищить не тільки якість будівельних послуг та матеріалів, а й 

посилить вітчизняний будівельний ринок на світовому рівні, підвищяться 

показники рентабельності, енергозбереження, зменшяться строки будівельного 

циклу й інше. 

Характерною особливістю законодавства у сфері будівництва є те, що вона 

поряд з нормативно-правовими актами включає нормативно-технічні акти які 

мають особливу правову природу в контексті регуляторної політики. До них 

відносяться ДБН та Правила, державні стандарти, що регламентують техніко-

економічні основи будівництва. Поряд з ними, необхідно звернути увагу на акти 

рекомендаційного характеру, зокрема, Положення про підрядні контракти в 

будівництві України, що затверджене науково-технічною радою Міністерства у 

справах будівництва та архітектури протокол від 15.12.1993 року № 9. Особливістю 

підрядних відносин у будівництві є значна кількість нормативно-правових актів. 
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Більшість нормативних актів, які здійснюють правове регулювання будівництва, 

мають лише рекомендаційний характер, у зв’язку з чим не можуть забезпечити 

єдиного підходу щодо врегулювання відносин у цій сфері. Відтак правовідносини у 

капітальному будівництві й проблеми їх правового регулювання є предметом 

багатьох наукових дискусій. 

Не випадково, дослідники зауважують, що законодавство про капітальне 

будівництво і нині перевантажено великою кількість відомчих актів. Сьогодні діє 

близько 150 актів Держбуду України. Положенням про Держбуд цьому органу 

надана компетенція на затвердження великої кількості актів. Це – Будівельні норми 

і правила, Інструкції і вказівки щодо виробництва застосування матеріалів та 

виробів, Норми технологічного проектування, Технічні правила, Технічні вказівки, 

Інструкції, протипожежні норми тощо. При цьому аналогічні за юридичною 

природою і подібні за змістом акти мають різні назви або, навпаки, одні і ті ж за 

назвою акти інколи містять різні за характером норми [44, с. 248 – 249]. 

Отож систему нормативно-правових актів про будівельну діяльність 

становлять: 1) Кодекси: ГК України – глава 33 «Капітальне будівництво»; ЦК 

України – глава 61 «Підряд», глава 62 «Виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт»; 2) Закони України: «Про 

інвестиційну діяльність», який передбачає основи, права та обов’язки учасників 

інвестиційної діяльності в будівництві; «Про основи містобудування», що визначає 

основні засади організації та здійснення містобудівної діяльності; «Про 

відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері 

містобудування», що встановлює відповідальність за порушення вимог 

спеціального будівельного законодавства як виконавцями (за договором підряду чи 

інвестором-забудовником, що здійснює будівництво господарським способом), так 

і замовником за договором підряду на капітальне будівництво; «Про наукову і 

науково-технічну експертизу», що визначає основні засади проведення науково-

технічної експертизи, включаючи й експертизу інвестиційних та інноваційних 
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програм і проектів; «Про архітектурну діяльність», відповідно до якого об’єкти 

будівництва повинні відповідати встановленим архітектурним вимогам, при виборі 

виконавців можуть застосовуватися конкурси, здійснення контролю за 

дотриманням встановлених архітектурних вимог та інвестиційного проекту може 

здійснюватися за участю архітектора як розробника проекту тощо; «Про 

планування і забудову територій», встановлює вимоги до будівельного майданчика, 

інвестиційного проекту будівництва щодо відповідності його затвердженому плану 

забудови відповідного населеного пункту, обов’язковість отримання дозволу на 

будівництво об’єкта як однієї а підстав розробки інвестиційного проекту 

будівництва; «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду 

(контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів»; «Про інноваційну 

діяльність», забезпечує правове регулювання інноваційної діяльності, що 

здійснюється з метою комерціалізації результатів такої діяльності, визначає 

правовий режим інноваційних проектів; 3) Постанови Кабінету Міністрів України, 

серед яких можна виділити: «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів» від 22.09.2004 року № 1243; Загальні умови укладення та 

виконання договорів підряду в капітальному будівництві, що затверджена 

постановою КМУ від 01.09.2005 року; «Про затвердження Технічного регламенту 

будівельних виробів, будівель і споруд» від 20.12.2006 року № 1764 тощо; 4) 

Будівельні норми та правила (державні, регіональні), стандарти (державні, відомчі), 

технічні умови; 5) Рекомендаційні акти, зокрема: Положення про підрядні 

контракти в будівництві України, затверджене науково-технічною радою 

Мінбудархітектури України, протокол від 15.12.1993 року № 9, що містить 

положення щодо порядку укладання, змісту та виконання цих договорів.  

Відмова від централізованого планування в будівництві та перехід до 

ринкових методів регулювання економічних відносин в цілому, зумовили 

необхідність розроблення спеціальних нормативно-правових актів спрямованих на 

задоволення державних потреб. Однак в українському законодавстві були прийняті 
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лише загальні норми щодо забезпечення державних потреб у товарах, роботах та 

послугах. Тобто, сучасне законодавство України залишило без уваги питання 

виконання підрядних робіт з капітального будівництва за державним замовленням.  

Крім загальних норм щодо забезпечення державних потреб у товарах, 

роботах та послугах, зазначене питання щодо будівництва не отримало спеціальної 

підтримки, хоча ч. 2 ст. 12 ГК серед основних засобів регулюючого впливу 

держави на діяльність суб’єктів господарювання встановлює саме державне 

замовлення. Більш того, перша редакція ГК, крім державного замовлення серед 

засобів регулюючого впливу держави, також, встановлювала такий засіб як 

державне завдання, що пізніше був виключений з ГК. Однак питання щодо 

доцільності виключення цього засобу регулюючого впливу і досі є дискусійним, 

зокрема, дослідник В.М. Пашков, вважає, що застосування такої правової категорії 

як «державне завдання» можливе як засіб регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів некомерційного господарювання, що фінансуються з бюджету 

[67, с. 142]. 

Що стосується такої сфери господарювання як будівництво, то законодавець 

фактично обмежується на сьогодні лише питання здійснення правового 

регулювання державних закупівель. Наслідком такого правового регулювання є 

використання державного контракту. При цьому звертають увагу окремі 

дослідники роль державного контракту на сьогодні зростатиме. Тому необхідно 

прийняти відповідний нормативно-правовий акт, вважають ці дослідники, в якому 

б містилися норми, що визначатимуть не лише зміст договорів на виконання 

підрядних робіт за державним замовленням, а й порядок їх укладення, зміни, 

розірвання, а також умови відповідальності за неналежне виконання [4]. Це в 

цілому відповідає вимогам ст. 13 ГК, в якій регламентовано, що державне 

замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на 

договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), 

необхідної для пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів 
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на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед 

суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми власності.  

Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені 

держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення, в якому 

визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їх 

господарські відносини.  

Придбання продукції для пріоритетних державних потреб за рахунок 

державних коштів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

здійснення державних закупівель». 

Відповідно до ст. 318 ГК, за договором підряду на капітальне будівництво 

одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення 

другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк 

визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації 

або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник 

зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну 

документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені 

будівництвом об'єкти і оплатити їх.  

Договір підряду укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та 

перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або 

частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, 

пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів 

будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, 

пов'язаних з будівництвом об'єктів.  

Забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, 

електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше 

не передбачено законодавством або договором.  

Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на 

підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.  
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Договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: 

найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування 

об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення 

будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок 

фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, 

проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і 

матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за 

виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, 

фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання 

спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору. 

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві, що затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 року №668 дуже 

детально встановлюють істотні умови для такого типу договір і на нашу думку не 

потребують доповнення.  

Відповідно до ч. 2 ст. 317 ГК, для здійснення робіт, пов’язаних з 

будівництвом об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовки будівельних 

ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, 

прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються 

суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, 

здійснюються на умовах підряду, можуть укладатися договори підряду: на 

капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і 

досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, 

необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів 

підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про 

договір підряду.  

І хоча, крім ГК, поняття «проектні роботи» зустрічається також в ЦК, Законі 

Україні «Про архітектурну діяльність» тощо, законодавець зміст цього поняття 

залишив невизначеним.  
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Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у 

будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 року, 

проектні роботи (п. 1.2.) відносяться до господарської діяльності у будівництві. 

При цьому, з точки зору окремих дослідників, поняття «проекті роботи», 

необхідно відрізняти від поняття «проектування». Вони вважають, що 

проектування включає в себе не лише проектні роботи а і теоретичні дослідження і 

є одним з етапів створення об’єкта архітектури [30]. 

Однак, відповідно до п. 3.18. ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної 

документації на будівництво», проектні роботи, це роботи пов’язанні зі створенням 

проектної документації. В свою чергу проектна документація це затвердженні 

текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-

планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також 

кошториси об’єктів будівництва. А п. 3.2.1. визначає такі стадії проектування: 

техніко-економічне обґрунтування; техніко-економічний розрахунок; ескізний 

проект; проект; робочий проект; робочу документацію. 

Тобто, згідно з цим ДБН поняття «проектування» і включає в себе підготовку 

проектної документації.  

Крім цього, проведення проектних робіт врегульовано ДБН А.2.2.-3-2004 

«Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної 

документації для будівництва». 

Так, в додатку Б цього нормативного документу наданні визначення таких 

термінів: «передпроектні роботи» –  роботи які можуть виконуватися до початку 

процесу проектування для визначення принципових об’ємно-просторових і 

містобудівних рішень; «проектні роботи» – роботи, пов’язані із створенням 

проектної документації для будівництва; «проектна документація» – затверджені в 

установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються 



171 

 

містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, 

технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва. 

Виходячи з цього, окремі правознавці пропонують визначити правову 

природу ще одного виду робіт пов’язаних з погодженням та затвердженням 

проектної документації із відповідними органами. На їх думку, цей вид робіт 

необхідно визнати організаційними роботами, що сприяють проведенню проектних 

робіт із створення проектної документації [30].  

Оскільки містобудівне законодавство формувалося пізніше, ніж тісно 

пов’язані з ним земельне законодавство та законодавство про охорону 

навколишнього природного середовища, виникло питання щодо узгодження 

окремих положень зазначених галузей законодавства, передусім у зв’язку зі 

швидким розвитком міст, а також відносин власності у сфері житлового та інших 

видів будівництва. 

В свою чергу Земельний кодекс України (ст. 19) у складі земель України 

передбачив таку категорію як землі житлової та громадської забудови. 

До земель житлової та громадської забудови (ст. 38 ЗКУ) належать земельні 

ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення 

житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального 

користування. При цьому, наголошує ст. 39 ЗКУ, використання земель житлової та 

громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного 

пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з 

дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм. 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

наказом від 05.11.2004 року № 434 «Про затвердження Порядку погодження 

природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання 

земельних ділянок» визначило механізм погодження природоохоронними органами 

вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, місць розташування об'єктів та 

проектів відведення земельних ділянок, надання земельних ділянок щодо усіх 
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категорій земель незалежно від форм власності чи користування. Проте, згідно з 

цим документом зазначена процедура є дуже тривалою та складною. 

Для розвитку будівництва, зокрема житлового, необхідною ланкою повинно 

стати розвиток іпотечного законодавства, що пов’язано з наданням земельних 

ділянок з гарантіями здійснення прав замовників та підрядників при здійсненні 

будівельної діяльності. В цьому розумінні, саме земельне законодавство повинно 

забезпечувати функціонування земельного ринку та кредитного капіталу для 

будівництва житла. Основою для правового регулювання цих відносин є Закон 

України «Про іпотеку», що визначає іпотеку як вид забезпечення виконання 

зобов’язання нерухомим майном. 

В зв'язку з активним розвитком ринку нерухомості нагальною є необхідність 

пошуку земельних ділянок для вирішення завдань з будівництва як промислового 

так й житлового на підставі конкурсу [80].  

Одним з недоліків законодавства у сфері містобудування є те, що воно 

складається, значною мірою, з підзаконних нормативно-правових актів, у той час 

як законами регулюється порівняно незначна частина відносин, що виникають під 

час здійснення містобудівної діяльності. 

Процедури розроблення, погодження та затвердження містобудівної 

документації, видачі дозволів на будівництво об’єктів містобудування, прийняття 

рішень з питань містобудування, участі громадськості в обговоренні проектів таких 

рішень недостатньо врегульовані, не повною мірою забезпечується виконання 

завдань планування, забудови та іншого використання територій, сталого розвитку 

населених пунктів. У зв’язку з цим виникла потреба в подальшому удосконаленні 

відповідних норм законодавства у сфері містобудування [52].  

Відповідно до Концепції Містобудівного кодексу України схваленої 

розпорядженням КМУ від 18.07.2007 року № 536-р, метою його укладання є 

проведення систематизації норм містобудівного законодавства, удосконалення 

правового забезпечення містобудівної діяльності».  
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На відміну від забудовників, замовники можуть отримувати свій статус в 

договірному порядку. Тоді як забудовником особа може стати лише в 

адміністративному порядку, тобто внаслідок розпорядження органу місцевого 

самоврядування чи місцевого органу влади. 

Тобто прав забудовника особа набуватиме з моменту подання заявки 

(клопотання) на забудову, а не з моменту отримання дозволу.  

З точки зору окремих фахівців такий підхід не є достатньо обґрунтованим, 

адже до отримання дозволу на забудову особа виступає у якості заявника і не 

наділена всіма правами забудовника. Тому вони вважають, що доцільне виділити 

окремо поняття «забудовник» та «замовник». При цьому, зазначити, що особа 

набуває прав забудовника з моменту отримання дозволу на будівництво, а не з 

моменту подання заявки [52]. В підрядних відносинах у сфері будівництва, поняття 

«проектувальник» має більш вузьке значення ніж поняття «підрядник», в тому 

числі в договорах підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Оскільки 

підрядником у цьому договорі може бути не лише проектувальник, а і особа яка 

виконує пошукові роботи [49]. Однак, з нашої точки зору, цей перелік може бути 

розширеним в контексті об’єктів меншої категорії складності, для будівництва і 

проектування яких не потрібно отримувати ліцензію на здійснення відповідного 

виду діяльності. 

Далі, п.2.9.1. ДБН А2.2-3-2004 продовжує, що якщо підрядником є фізична 

особа-підприємець яка є архітектором, що має відповідний сертифікат, то проектні 

роботи він може робити як самостійно так й із залученням фахівців. 

Під замовником на проведення пошукових та проектних робіт, згідно з ДБН 

А2.2-3-2004, розуміється інвестор або інша фізична чи юридична особа, яка за 

дорученням інвестора видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних 

робіт, а також будівництво об’єкта. 



174 

 

Встановлення вищезазначених вимог, а також визначення окремих дефініцій 

лише в нормативному документі, з нашої точки зору свідчить про недостатнє 

нормативно-правове регулювання цього виду відносин. 

І.С. Лукасевич-Крутник вважає, що договір підряду на проведення проектних 

та пошукових робіт і договір будівельного підряду мають не лише різний порядок 

виконання зобов’язань та прийняття робіт, а й відрізняються вони за змістом. Крім 

того на підрядників та замовників покладаються різні права та обов’язки [48]. І 

хоча, на практиці, замовник проведення проектно-пошукових робіт в подальшому 

виступає замовником будівельного підряду, все одно їх ототожнювати не потрібно.  

Отже, замовник на проведення пошукових та проектних робіт, це, перш за 

все, інвестор, який може бути забудовником, однак не завжди. 

У загальних нормах про підряд в будівництві відсутні обмеження щодо 

суб’єктного складу відносин про виконання робіт. Суб’єктом договору підряду є 

замовник і підрядник. Ними можуть виступати як юридичні так і фізичні особи, в 

тому числі фізичні особи-підприємці [18]. В свою чергу, відомий дослідник 

М.І. Брагінський також зазначає, що загальні норми про підряд не містять 

обмежень щодо участі суб’єктів в якості підрядника чи замовника [10, с. 43]. 

Однак, необхідно зазначити, що в ч. 3 ст. 837 ЦК України встановленні обмеження 

для підрядника, який займається підприємницькою діяльністю, що підлягає 

ліцензуванню. 

Між тим, договірні відносини з виконання робіт, зазначає В.В. Луць, 

складаються за схемою прямого договору між замовником і підрядником або за 

конструкцією генерального підряду [50, с. 213].  

Слід зазначити, що підрядні правовідносини у сфері будівництва за своїм 

характером часто виникають з приводу масштабних і особливо складних робіт. У 

зв'язку з цим вони передбачають широку участь третіх осіб. Такими особами для 

виконання окремих робіт у більшості випадків залучаються спеціалізовані 

організації, які виконують вузькоспеціалізовані роботи та спеціалізуються на 
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будівництві об’єктів певного типу, це можуть бути як житлові будинки так й 

дороги тощо. Спеціалізація і визначає такий обсяг роботи, який генпідрядник може 

доручити менш потужній субпідрядній організації. Такий підхід є виявом 

конкурентних відносин у сфері будівництва. При цьому субпідрядника, як правило, 

цікавить не сам об’єкт в цілому, а його окрема частина [18]. При цьому, відповідно 

до ст. 838 ЦК України, замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один 

одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з 

генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом. З цієї 

точки зору окремі науковці звертають увагу на ризики, що виникають у 

субпідрядних відносинах [79].  

З точки зору окремих дослідників договір субпідряду є різновидом договору 

підряду, на який поширюються загальні положення про договір і дія загальних 

положень про договір підряду. Разом з тим договір субпідряду має певні 

особливості, тому його положення повинні узгоджуватися з умовами договору 

підряду [18]. Окремі умови укладення договорів субпідряду укладенні в 

підзаконних актах, зокрема, Положенні про порядок передачі права на завершення 

припинених будівництвом об'єктів житла, який затверджено постановою КМУ від 

31.01.2000 p. №168, Положенні про взаємовідносини організацій генеральних 

підрядників з субпідрядними організаціями, затвердженого Науково-технічною 

радою Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 

24.12.1994 року №4 тощо. 

Аналіз наукової літератури свідчить про наявність різних підходів щодо 

визначення якості та безпечності будівельних робіт. 

Так, Н.С. Кузнецова розглядає якість в будівництві як відповідність 

технічного рівня об’єктів будівництва нормативним документам [43, с. 10 – 11]. В 

свою чергу, інші дослідники, зокрема, А.С. Євдокименко, Л.В. Зарцев, Н.І. Харенко 

вважають, що під якістю будівельної продукції необхідно розуміти сукупність 

корисних властивостей готового об’єкта, які забезпечують задоволення конкретних 
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та індивідуальних потреб [62, с. 9]. Інша дослідниця Н.В. Трофуненко під якістю 

будівельних робіт розуміє – сукупність властивостей (функціональних, 

конструктивних, екологічних, естетичних, ергономічних, а також властивостей 

щодо безпеки), які закріплені договором, проектною документацією та 

нормативними документами. А під безпечністю будівельних робіт вона розуміє їх 

властивість забезпечувати відсутність ризику завдання шкоди здоров’ю людей, 

майну та навколишньому середовищу [85].  

На сьогодні нормативна база у будівництві на державному рівні складається 

із сукупності будівельних норм та національних стандартів у кількості близько 

1500 найменувань, на рівні суб’єктів підприємництва – понад 5000.  

Водночас у період становлення ЄС нормативна база у будівництві 

європейських країн активно прогресувала, зокрема із застосуванням досвіду СРСР, 

але на основі ринковопридатних механізмів: добровільне застосування стандартів, 

оцінювання відповідності, ринковий нагляд тощо. На сьогодні основою 

нормативної системи у будівництві ЄС є взаємопов’язаний комплекс 

гармонізованих європейських стандартів та нормативних актів суб’єктів ЄС. На 

вищому щаблі цієї системи – акт законодавства ЄС. 

Напрями розвитку будівельної нормативної бази ЄС було визначено 

Директивою Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988р. «Про зближення 

законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно 

будівельних виробів». 

Визначені Директивою положення набули міжнародної ваги та широкого 

застосування за межами ЄС. Відповідні технічні регламенти було прийнято 

Республікою Білорусь, Казахстаном, Росією, Туреччиною та іншими країнами. 

В Україні положення Директиви реалізовано постановами Кабінету Міністрів 

України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту 

будівельних виробів, будівель і споруд» та від 01.03.2006 № 240 «Про 
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затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для 

застосування».  

Вказаними постановами, зокрема, визначено основні вимоги до будівель та 

споруд, адаптовані до європейських вимог, процедури оцінки відповідності 

будівельних виробів, система технічної легалізації інноваційної продукції у 

будівництві. З прийняттям вищезазначених постанов КМУ упорядковано 

системний розвиток національної нормативної бази як гармонійної складової 

міжнародного нормативного простору у будівництві. Разом з тим у процесі 

впровадження європейсько орієнтованої системи технічного регулювання у 

будівельній галузі сформувався певний перелік питань, що мають бути 

врегульовані на законодавчому рівні. 

Виведення системи технічного регулювання у будівництві в ЄС на новий 

якісний рівень зумовило прийняття у квітні 2011 року Регламенту ЄС №305/2011 

Європейського Парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для 

розміщення на ринку будівельних виробів та скасовано Директиву Ради  

89/106/ЄEC. Положення Регламенту регулюють питання, які накопичились 

протягом впровадження Директиви, та акцентують увагу на специфіці будівельної 

галузі. Зміст положень Регламенту відповідає інтересам будівельного комплексу 

України, оскільки напрям розвитку системи технічного регулювання обрано з 

орієнтацією на європейський досвід та системно реалізується протягом останніх 

років. 

В законодавстві щодо будівництва виникають питання щодо соціальних 

функцій держави, яка полягає в тому, що держава бере на себе завдання 

забезпечення охорони і захисту основних прав людини, екологічної безпеки особи, 

захист навколишнього природного середовища, соціальний захист особи, охорону і 

відновлення здоров'я, соціальне забезпечення та інше.  

У будівельній галузі виконання державою таких завдань забезпечується  

відповідними нормативно-правовими актами, як то: Закон України «Про основи 
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містобудування», забезпечує формування повноцінного життєвого середовища з 

охороною навколишнього природного оточення, раціональним 

природокористуванням та збереженням культурної спадщини; Закон України «Про 

планування і забудову територій», забезпечує сталий розвиток населених пунктів з 

урахуванням громадських і приватних інтересів; Закон України «Про архітектурну 

діяльність» забезпечує формування комфортного, естетичного життєвого 

середовища, економічної доцільності та надійності будинків, споруд, їх комплексів 

та інше.  

Соціальна функція держави полягає також у забезпеченні права кожного 

громадянина  на житло. Стаття 47 Конституції України визначає, що держава 

створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду. При розгляді реалізації державою 

цієї функції в першу чергу слід звернути увагу на Концепцію «Державної цільової 

соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 

2009 - 2016 роки». Програма спрямована на забезпечення житлом окремих 

категорій громадян, зокрема молоді, індивідуальних сільських забудовників, 

інвалідів по слуху та зору, військовослужбовців, вчених Національної академії 

наук. 

Питання забезпечення громадян доступним житлом і досі відповідно не 

врегульовано, в контексті втрати права на одержання соціального житла відповідно 

до Закону «Про житловий фонд соціального призначення». 

На виконання Указу Президента України «Про заходи щодо будівництва 

доступного житла в Україні й поліпшенню забезпечення громадян житлом» від 

08.11.2007 року за № 1077 і доручення КМУ від 11.12.2007 року за №46965/5/1-07 

було передбачено виділення земельних ділянок для громадяни з вже підведеною 

(причому за рахунок власників відповідних мереж) інфраструктурою. Крім того, з 

них не буде стягуватися збір на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. 
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Фактично це знижує витрати будівельників на перших етапах реалізації проекту і, 

як наслідок, зменшує собівартість зведення житла. 

Постановою КМУ від 11.02.2009 року за № 140 «Про затвердження Порядку 

надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом» був 

визначений механізм надання державної підтримки в будівництві (придбанні) 

доступного житла та забезпечення ним громадян.  

Отже, функція держави в будівельній галузі полягає в створенні умов для 

розвитку виробництва, захисту різних форм власності, забезпеченні прав громадян 

на підприємницьку діяльність, організації та стимулюванні наукових досліджень, 

фінансової підтримки й інше. Вона має держави має вагомий вплив на розвиток 

будівельної галузі. По-перше, створення ефективної фінансової системи забезпечує 

будівельну діяльність швидкими розрахунками між її учасниками і швидкому обігу 

коштів. По-друге, забезпечення прав громадян на підприємницьку діяльність в цій 

галузі сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, які є важливим джерелом 

поповнення місцевих бюджетів. По-третє, розвиток виробництва в будівельній 

галузі створює велику кількість робочих місць і створює умови для споживання 

продукції багатьох інших галузей народного господарства. 

Відтак, перелічимо основні нормативно-правові акти, за допомогою яких  

держава реалізує економічну функцію при регулюванні економічних відносин в 

галузі будівництва. 

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю», поява якого була вимушеною 

мірою при регулюванні суспільних відносин, що склалися при залученні в 

управління коштів фізичних і юридичних осіб, з метою фінансування будівництва. 

Законом впроваджено нові інструменти фінансування житлового будівництва, 

характерні для ринкової економіки, підтвердивши збанкрутілість технологій 

тотального бюджетного фінансування. 
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Питання відповідальності у сфері містобудування регулюється Законом 

України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за 

правопорушення у сфері містобудування». Документом серед інших санкцій 

передбачається накладення штрафу в розмірі десяти відсотків вартості виконаних 

робіт за виконання будівельних робіт, що не відповідають ДБН, державним 

стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням. Згідно з постановою 

КМУ від 25.05.2011 року №559 «Про містобудівний кадастр», ДБН, технічні 

регламенти та державні стандарти включено до Структури системи містобудівного 

кадастру. Будівельні норми розробляються для створення і функціонування 

системи містобудівного кадастру, який ведеться Службою містобудівного 

кадастру, що діє у складі Мінрегіон України, органу містобудування та архітектури 

Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань містобудування та 

архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних 

адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування міст обласного 

(республіканського Автономної Республіки Крим) значення. 

Таким чином, нормотворча функція держави полягає в своєчасному, 

ефективному забезпеченні будівельної галузі законодавчими та нормативно-

правовими актами. З огляду на минулі періоди розвитку будівельної галузі, можна 

констатувати, що реалізація даної функції держави має певні недоліки. Передусім 

несвоєчасність. На етапах попереднього бурхливого розвитку ринків будівельних 

послуг та матеріалів, фінансових послуг, а надалі в умовах кризи державні органи 

реагували на ситуації, як правило, із запізненням. Що призводило до протиріч та 

неузгодженостей в поточному нормативно-правовому законодавстві і, відповідно, 

негативних наслідків в будівельній галузі.  

Отже, сучасний стан законодавства можна охарактеризувати як 

недосконалий, такий, що потребує комплексної систематизації. 

При здійсненні державної політики в галузі будівництва, за умови врахування 

стану, в якому сьогодні опинилася галузь, пріоритети державних функцій мають 

http://www.apteka.ua/article/122613
http://www.apteka.ua/article/122613
http://www.apteka.ua/article/122584
http://www.apteka.ua/article/122584
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бути переглянуті відповідно до сучасних вимог і завдань, які формують стан 

будівельної галузі. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність 

створення Будівельного кодексу України. Який повинен складатися з двох частин.  

По-перше, з загальної частини, предметом регулювання якої повинні стати 

господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини, що виникають в 

процесі будівельної діяльності.  

По-друге, з особливої частини, яка повинна включати в себе глави: 1) щодо 

процесів будівництва, а саме, проектування, дозвільних процедур, порядок 

відведення земельних ділянок для будівництва, будівельні норми та правила; 2) 

щодо механізмів державного стимулювання будівельної діяльності в цілому; 3) 

порядок приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Засоби державної підтримки в сфері будівництва необхідно класифікувати, 

по-перше, в залежності від ринку у сфері будівництва: 1) ринку промислового 

будівництва, що в свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, 

енергетичного, транспортного, сільського будівництва; 2) ринку житлового 

будівництва, що поділяється на ринок: багатоповерхових будинків та 

індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від ринку промислового та 

житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних робіт; 4) ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: видобувної 

промисловості та ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; 6) 

ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту.  

По-друге, за змістом, що поділяється на засоби підтримки: 1) економічного 

характеру використання: 1.1. податкових пільг; 1.2. пільгове кредитування; 1.3. 

застосування компенсаторних механізмів погашення відсотків при кредитуванні 
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або сплати частини вартості житла; 1.4. збільшення статутних капіталів державних 

банків та Державної іпотечної установи для надання кредитів на завершення 

будівництва багатоквартирних житлових будинків; 1.5. викупу державою у 

кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та 

придбання житла; 1.6. здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом 

здійснення рефінансування уповноважених банків НБУ або Державною іпотечною 

установою під заставу облігацій, емітованих такою установою під державну 

гарантію; 1.7. зменшення податкового навантаження на громадян через поширення 

механізму податкового кредиту на видатки, понесені ними для будівництва 

(придбання) доступного житла; 2) соціального характеру шляхом: 2.1. викупу в 

забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах 

будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі 

неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з 

недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового 

житла; 2.2. отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних 

коштів громадян та коштів державної підтримки; 2.3. будівництво житла за 

державні кошти; 3) дозвільного характеру: 3.1. захисту прав власності на землю, 

майно об’єкти будівництва та результати своєї праці; 3.2. державної підтримки 

наукових досліджень по створенню та впровадженню нових ресурсозберігаючих 

технологій вирощування; 3.3. проведення державних закупівель об’єктів 

соціального будівництва; підтримки інфраструктури ринку видобування та 

виробництва будівельних матеріалів, спрямованих на забезпечення екологічної 

безпеки держави; 3.4. формування цінового, податкового і кредитного механізмів з 

урахуванням специфіки надання будівельних послуг та виконання робіт; 

здешевлення вартості будівництва доступного житла: 3.4.1. надання органами 

місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під 

будівництво доступного житла без проведення аукціону з установленням річного 

розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру плати за 
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землю, що встановлюється Податковим кодексом України; 3.4.2. звільнення 

будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури населених пунктів; 3.4.3. визначення архітектурно-

планувальних та технічних норм і вимог до доступного житла; 4) організаційного 

характеру в частині: 4.1. вдосконалення системи розселення для забезпечення 

додержання гарантованих державою соціальних стандартів проживання: 4.1.1. 

обмежувального характеру, шляхом заборони в рекреаційних зонах будівництва 

нових і розширення діючих промислових підприємств, не пов'язаних із 

задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення, або таких, що можуть 

негативно вплинути на природні лікувальні фактори; 4.1.2. заохочувального 

характеру шляхом створення в малих містах цехів та філій промислових 

підприємств, що виносяться з центрів; 4.2. використання економічних і 

теплоефективних проектів житлових будинків масового застосування на основі 

проектів повторного використання; 4.3. застосування раціональних конструктивних 

та інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, 

у тому числі нанотехнологій; 4.4. використання місцевої сировини, матеріалів і 

виробів вітчизняного виробництва; 4.5. створення мережі житлових асоціацій, 

(операторів), які б безпосередньо отримували бюджетні кошти, що виділяються в 

рамках інвестиційно-житлової політики, а також мали змогу залучати кошти 

приватних інвесторів; 4.6. реформування систем будівельної індустрії, включаючи 

виробників будматеріалів і будівельні компанії, з метою підвищення їх 

ефективності; створення умов для виробництва інноваційних екологічно безпечних 

будівельних матеріалів та устаткування для житлового будівництва; 4.7. 

розширення мережі спеціалізованих будинків для тимчасового проживання 

громадян (гуртожитків, будинків-інтернатів, готелів-притулків); 4.8. 

переорієнтування будівельних організацій та підприємств будівельних матеріалів 

на нові методи спорудження житла, випуск сучасних екологічно безпечних та 

енергозберігаючих конструкцій, виробів та устаткування в необхідних обсягах, 
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розширення використання місцевих будівельних матеріалів; 4.9. створення ринку 

будівельних послуг, будівельних матеріалів, виробів, технологій, проектної 

документації; 4.10. залучення підприємств машинобудування, оборонної 

промисловості до випуску машин, механізмів, устаткування та засобів малої 

механізації для будівельних організацій, промисловості будівельних матеріалів; 

4.11. розвиток іпотечного кредитування; 4.12. створення нових архітектурно-

будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій будинків; 4.13. 

збільшення обсягу вітчизняного виробництва ефективних утеплювальних та 

покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення різної 

потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання підвищеної 

економічності та надійності, будівельних виробів та матеріалів. 

Також, на нашу думку варто розглядати серед засобів державного 

стимулювання такий засіб як лізинг будівельного обладнання ,будівельної техніки 

тощо. 

2. До засобів державного стимулювання діяльності у сфері будівництва слід 

віднести створення або використання можливостей спеціальних режимів 

господарювання, а саме заохочувально-обмежувального спеціального режиму 

господарювання, шляхом надання відповідних податкових та митних пільг та 

заохочувального спеціального режиму господарювання, шляхом залучення 

інвестицій на певну територію держави, надання різного роду заохочень для 

суб'єктів господарювання, що віднесенні до окремих ринків будівництва.  

3. Стан організаційно-господарського забезпечення будівельної політики 

держави протягом років незалежності України мав варіативний характер, без 

наявності постійно діючої Концепції розвитку будівельної сфери народного 

господарства. 

4. В зв'язку з запровадженням в країні протягом останніх років нових 

будівельних технологій, в тому числі оновлених будівельних матеріалів на порядку 

денному виникає питання проведення ревізії будівельних норм та правил, в тому 
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числі,що стосуються запровадження дозвільної системи на постачання 

електроенергії,водопостачання та теплопостачання. В зв'язку з чим виникає 

необхідність підготовки та запровадження Державної програми модернізації та 

дерегуляції будівельного комплексу України. 

5. Актуальним стає питання щодо створення єдиного організаційно-

господарського механізму державного регулювання господарської діяльності в 

будівельному комплексі України. Якщо підсумувати основні засоби регулюючого 

впливу держави на господарську діяльність в будівництві, а саме: 1) дозвільні 

процедури, що включають надання дозволів: на будівництво, отримання земельної 

ділянки, отримання вихідних даних необхідних для затвердження проекту, на 

виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва; 2) 

діяльність з авторського та технічного нагляду, експертизи проектів будівництва 

через попередній контроль та державного контролю у сфері будівництва; 3) 

забезпечення стимулювання будівельної діяльності в її окремих ринках різними 

органами та установами. 

Вищенаведене свідчить про існування системи органів, що впливають на 

діяльність будівельного комплексу України, в зв'язку з чим логічним буде 

створення єдиного державного органу у сфері будівництва з широкими 

повноваженнями, з метою, з одного боку, уникнення дублювання функцій, з 

іншого, забезпечення дерегуляції будівельної діяльності.  

6. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність 

створення Будівельного кодексу України. Який повинен складатися з двох частин.  

По-перше, з загальної частини, предметом регулювання якої повинні стати 

господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини, що виникають в 

процесі будівельної діяльності.  

По-друге, з особливої частини, яка повинна включати в себе глави: 1) щодо 

процесів будівництва, а саме, проектування, дозвільних процедур, порядок 

відведення земельних ділянок для будівництва, будівельні норми та правила; 2) 
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щодо механізмів державного стимулювання будівельної діяльності в цілому; 3) 

порядок приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні особливостей здійснення господарсько-

правового забезпечення державної будівельної політики в Україні. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основні з них такі: 

1. З господарсько-правової точки зору будівельний ринок складається з 

окремих ринків, а саме: 1) ринку промислового будівництва, що в свою чергу 

поділяється на ринок: гідротехнічного, енергетичного, транспортного, сільського 

будівництва; 2) ринку житлового будівництва, що поділяється на ринок: 

багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від 

ринку промислового та житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних 

робіт; 4) ринку ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, 

реконструкції об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: 

видобувної промисловості та ринок промислового виробництва будівельних 

матеріалів; 6) ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного 

транспорту. 

3. З господарсько-правової точки зору будівельний комплекс – це комплекс 

господарських правовідносин, що виникають в процесі надання будівельних послуг 

та проектно-пошукових робіт суб’єктами господарювання іншим учасникам 

господарських відносин, а також відносини, що забезпечують процеси будівництва 

матеріалами, обладнанням, технікою, будівельними конструкціями, фінансовими 

ресурсами, які мають виступати як єдиний комплексний об’єкт державного 

програмування та регулювання. Зазначенні правовідносини складаються: 1) з 

підсистеми механізмів державного регулювання будівництва; 2) ринку будівельних 

послуг; 3) ринку виробництва будівельних матеріалів; 4) ринку фінансових послуг; 

http://ingeniar.at.ua/news/sut_i_funkciji_rinku/2010-07-13-92
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4) ринку логістичної діяльності пов’язаної з існуванням інфраструктури по 

зберіганню та перевезенню будівельних матеріалів та будівельної техніки.  

4. Будівельний ринок як об’єкт господарсько-правового регулювання 

потребує:1. розробки механізмів макроекономічного регулювання зовнішніх та 

внутрішніх чинників, а саме: 1.1. до внутрішніх чинників належать правові, 

соціальні, організаційні та техніко-економічні; 1.2. до зовнішніх належить система 

економічних регуляторів з боку органів державної влади, а саме: податкова 

політика (ставки, пільги, об’єкти оподаткування), цінова політика, дотації та 

субвенції тощо. Така система економічних регуляторів повинна мати стимулюючий 

та цілеспрямований характер, а також певні конкретні строки використання. 2) 

забезпечення програмної діяльності будівництва по його окремим ринкам. 3) 

систематизації законодавства у будівельній сфері. 4) забезпечення державного 

регулювання діяльності.  

5. На сьогодні статика будівельного ринку характеризується, по-перше, 

наявністю на ньому: виробників та імпортерів будівельних матеріалів та 

будівельного машинобудування; будівельно-проектних організацій; будівельно-

монтажних організацій (забудовників); інвестиційних фондів; замовників;  

По-друге, наявністю особливих об’єктів майнових прав – будівельної 

продукції (будови, споруди тощо); будівельних машин та механізмів; транспортних 

засобів; матеріалів, виробів, конструкцій; інвестиційного капіталу; земельних 

ділянок. 

По-третє, системою , системою державного регулювання з метою захисту 

публічних інтересів, наприклад, забезпечення прав замовників – фізичних осіб на 

доступне житло. 

6. Існуючи концептуальні та програмні документи в сфері будівництва, 

носять фрагментарний характер в окремих випадках дублюють одне одного та 

розраховані лише на розвиток окремих напрямів будівельного ринку. При цьому, 
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взагалі відсутні програми щодо стимулювання будівельного ринку або його 

окремих складових, зокрема виробництва будівельних матеріалів тощо.  

Суспільний запит на потужну економічну політику держави у сфері 

будівництва є невід’ємною частиною правового господарського порядку, який 

згідно із ст. 5 ГК України, формується на основі оптимального поєднання 

ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання 

макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності 

держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і 

незалежної демократичної, соціальної, правової держави. 

7. Зважаючи на таку високу суспільну значимість будівельного ринку як 

невід'ємною складовою економічного розвитку країни, а відтак і її життєвої 

перспективи – високою є і суспільна ціна ефективного правового механізму 

формування та реалізації економічної політики у сфері будівництва, її зв’язок із 

станом та напрямками розвитку поточного законодавства в сфері будівельної 

діяльності. Сьогодні в вітчизняному законодавстві існує певний комплекс правових 

норм у вигляді цілої низки нормативно-правових актів, що присвячені правовій 

регламентації будівельної діяльності. Проблема ж полягає у необхідності 

перетворення цього комплексу на ефективний, системний правовий механізм 

досконало законодавчо забезпечений.  

8. Вважаємо за доцільне включити у розробку державної будівельної 

політики України складові, які сприяли б розвитку кластерів у цій сфері, зокрема: 

допомога регіонам у підтримці та заохоченні до створення кластерів шляхом 

належного інформування і навчання; визначення пріоритетних напрямів розвитку 

кластерів у всіх регіонах та запровадження політики сприяння їх формуванню; 

створення сприятливих умов та політики залучення малих підприємств до участі у 

кластерах і заохочення досліджень та інновацій у будівельній сфері.  

9. Необхідно констатувати про відсутність стрижневої національної 

будівельної стратегії, що мала б максимально узгоджений соціальний характер, 
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максимальний рівень юридичної сили свого правового закріплення, максимально 

можливий за тривалістю реальний період розвитку, що є об’єктом визначеної 

економічної політики. 

Систематизація будівельної політики держави, як складова господарської 

діяльності в будівництві потребує розширення та удосконалення кластерних 

господарсько-правових механізмів. 

10. Будівельна політика держави – це комплекс господарсько-правових 

заходів щодо реалізації будівельного потенціалу держави в частині задоволення 

публічних та приватних інтересів, спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування сфери будівництва на його окремих складових, а саме: ринку 

промислового будівництва; ринку житлового будівництва; ринку ремонтно-

будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції об’єктів; ринку 

будівельних матеріалів; ринку будівельного машинобудування, обладнання та 

будівельного транспорту. 

Завданням будівельної політики є здійснення державного регулювання 

діяльності у сфері будівництва з метою забезпечення рівноваги публічних та 

приватних інтересів. 

11. Враховуючи особливе місце будівельної політики держави в системі 

економічної політики, вона потребує окремої фіксації серед інших основних 

напрямів економічної політики держави.   

12. В широкому розумінні суб'єктами будівельного ринку є, по-перше, 

інвестори; замовники; підрядники; проектно-дослідні організації; науково-дослідні 

інститути; підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів, 

конструкцій; підприємства будівельного та дорожнього машинобудування; 

підприємства-виготовлювачі технологічного, енергетичного та іншого обладнання. 

По-друге, в контексті, архітектурної діяльності, архітектори, інші особи, які 

беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної 

документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 
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будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, 

науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва 

об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, 

виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі 

об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у 

сфері містобудування. 

По-третє, в контексті житлового будівництва, управитель, установник 

управління, забудовник і страховик. 

Спеціальними суб’єктами будівельної діяльності є: проектні організації та 

експертні організації.  

13. Дозвільна діяльність суб’єктів містобудування полягає в наступному, по-

перше, у отриманні замовником дозволу: на виконання підготовчих робіт та 

виконання будівельних робіт. По-друге, у забезпеченні замовником реєстрації 

декларації про початок виконання підготовчих робіт. По-третє, у забезпеченні 

замовником прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. По-четверте, 

забезпечення замовником здійснення технічного нагляду та авторського нагляду.   

Крім ліцензування, при здійсненні будівельної діяльності, зокрема, щодо 

виготовлення будівельних матеріалів важливим є забезпечення сертифікації 

будівельної продукції, а також дотримання державних норм, стандартів або 

технічних умов. 

14. У сфері будівництва можна визначити основні державні органи, що 

безпосередньо виконують функції управління, контролюючі функції, в тому числі 

авторський та технічний нагляд, експертизи проектів будівництва та функції з 

застосування адміністративно-господарських санкцій: Держархбудінспекцією, 

місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.  

До компетенції вищезазначеної системи органів державного регулювання у 

сфері будівництва із застосуванням засобів державного регулювання входить, по-

перше, функція управління, яка здійснюється прямими засобами шляхом 
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впровадження: 1) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної 

документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, 

інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, 

архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування 

будівельної продукції; 2) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, 

ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт, 

виконавчої документації, складення актів на виконані будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи; 3) містобудівної документації, вихідних даних для 

проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і 

правил, у тому числі за нестворення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за 

заниження категорії складності об'єкта будівництва; 4) сертифікації; ліцензування, 

та непрямими засобами шляхом впровадження інжинірингової діяльності у сфері 

будівництва, тобто, проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і 

досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, 

організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, 

укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а 

також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та 

консультації економічного, фінансового або іншого характеру отримання 

спеціального дозволу на початок будівництва та на отримання земельної ділянки. 

По-друге, функція контролю, в тому числі авторський та технічний нагляд, 

експертизи проектів будівництва через попередній контроль, який забезпечується 

діяльністю Держархбудінспекцією та авторами проекту який полягає у перевірці 

факту виконання вимог законодавства відповідно до договорів та приписів 

контролюючих органів. 
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По-третє, функція застосування адміністративно-господарських санкцій 

шляхом позбавлення права на провадження зазначеного виду діяльності; 

притягнення до відповідальності. 

15. Засоби державної підтримки в сфері будівництва необхідно 

класифікувати, по-перше, в залежності від ринку у сфері будівництва: 1) ринку 

промислового будівництва, що в свою чергу поділяється на ринок: гідротехнічного, 

енергетичного, транспортного, сільського будівництва; 2) ринку житлового 

будівництва, що поділяється на ринок: багатоповерхових будинків та 

індивідуального будівництва; 3) похідного ринку від ринку промислового та 

житлового будівництва, це ринок проектно-вишукувальних робіт; 4) ринку 

ремонтно-будівельних робіт, поточного будівельного ремонту, реконструкції 

об’єктів; 5) ринку будівельних матеріалів, що поділяється на ринок: видобувної 

промисловості та ринок промислового виробництва будівельних матеріалів; 6) 

ринку будівельного машинобудування, обладнання та будівельного транспорту.  

По-друге, за змістом, що поділяється на засоби підтримки: 1) економічного 

характеру використання: 1.1. податкових пільг; 1.2. пільгове кредитування; 1.3. 

застосування компенсаторних механізмів погашення відсотків при кредитуванні 

або сплати частини вартості житла; 1.4. збільшення статутних капіталів державних 

банків та Державної іпотечної установи для надання кредитів на завершення 

будівництва багатоквартирних житлових будинків; 1.5. викупу державою у 

кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та 

придбання житла; 1.6. здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом 

здійснення рефінансування уповноважених банків НБУ або Державною іпотечною 

установою під заставу облігацій, емітованих такою установою під державну 

гарантію; 1.7. зменшення податкового навантаження на громадян через поширення 

механізму податкового кредиту на видатки, понесені ними для будівництва 

(придбання) доступного житла; 2) соціального характеру шляхом: 2.1. викупу в 

забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах 
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будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі 

неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з 

недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового 

житла; 2.2. отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних 

коштів громадян та коштів державної підтримки; 2.3. будівництво житла за 

державні кошти; 3) дозвільного характеру: 3.1. захисту прав власності на землю, 

майно об’єкти будівництва та результати своєї праці; 3.2. державної підтримки 

наукових досліджень по створенню та впровадженню нових ресурсозберігаючих 

технологій вирощування; 3.3. проведення державних закупівель об’єктів 

соціального будівництва; підтримки інфраструктури ринку видобування та 

виробництва будівельних матеріалів, спрямованих на забезпечення екологічної 

безпеки держави; 3.4. формування цінового, податкового і кредитного механізмів з 

урахуванням специфіки надання будівельних послуг та виконання робіт; 

здешевлення вартості будівництва доступного житла: 3.4.1. надання органами 

місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під 

будівництво доступного житла без проведення аукціону з установленням річного 

розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру плати за 

землю, що встановлюється Податковим кодексом України; 3.4.2. звільнення 

будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури населених пунктів; 3.4.3. визначення архітектурно-

планувальних та технічних норм і вимог до доступного житла; 4) організаційного 

характеру в частині: 4.1. вдосконалення системи розселення для забезпечення 

додержання гарантованих державою соціальних стандартів проживання: 4.1.1. 

обмежувального характеру, шляхом заборони в рекреаційних зонах будівництва 

нових і розширення діючих промислових підприємств, не пов'язаних із 

задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення, або таких, що можуть 

негативно вплинути на природні лікувальні фактори; 4.1.2. заохочувального 

характеру шляхом створення в малих містах цехів та філій промислових 
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підприємств, що виносяться з центрів; 4.2. використання економічних і 

теплоефективних проектів житлових будинків масового застосування на основі 

проектів повторного використання; 4.3. застосування раціональних конструктивних 

та інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, 

у тому числі нанотехнологій; 4.4. використання місцевої сировини, матеріалів і 

виробів вітчизняного виробництва; 4.5. створення мережі житлових асоціацій, 

(операторів), які б безпосередньо отримували бюджетні кошти, що виділяються в 

рамках інвестиційно-житлової політики, а також мали змогу залучати кошти 

приватних інвесторів; 4.6. реформування систем будівельної індустрії, включаючи 

виробників будматеріалів і будівельні компанії, з метою підвищення їх 

ефективності; створення умов для виробництва інноваційних екологічно безпечних 

будівельних матеріалів та устаткування для житлового будівництва; 4.7. 

розширення мережі спеціалізованих будинків для тимчасового проживання 

громадян (гуртожитків, будинків-інтернатів, готелів-притулків); 4.8. 

переорієнтування будівельних організацій та підприємств будівельних матеріалів 

на нові методи спорудження житла, випуск сучасних екологічно безпечних та 

енергозберігаючих конструкцій, виробів та устаткування в необхідних обсягах, 

розширення використання місцевих будівельних матеріалів; 4.9. створення ринку 

будівельних послуг, будівельних матеріалів, виробів, технологій, проектної 

документації; 4.10. залучення підприємств машинобудування, оборонної 

промисловості до випуску машин, механізмів, устаткування та засобів малої 

механізації для будівельних організацій, промисловості будівельних матеріалів; 

4.11. розвиток іпотечного кредитування; 4.12. створення нових архітектурно-

будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій будинків; 4.13. 

збільшення обсягу вітчизняного виробництва ефективних утеплювальних та 

покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення різної 

потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання підвищеної 

економічності та надійності, будівельних виробів та матеріалів. 
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Також, на нашу думку варто розглядати серед засобів державного 

стимулювання такий засіб як лізинг будівельного обладнання ,будівельної техніки 

тощо. 

16. До засобів державного стимулювання діяльності у сфері будівництва слід 

віднести створення або використання можливостей спеціальних режимів 

господарювання, а саме заохочувально-обмежувального спеціального режиму 

господарювання, шляхом надання відповідних податкових та митних пільг та 

заохочувального спеціального режиму господарювання, шляхом залучення 

інвестицій на певну територію держави, надання різного роду заохочень для 

суб'єктів господарювання, що віднесенні до окремих ринків будівництва.  

17. Стан організаційно-господарського забезпечення будівельної політики 

держави протягом років незалежності України мав варіативний характер, без 

наявності постійно діючої Концепції розвитку будівельної сфери народного 

господарства. 

18. В зв'язку з запровадженням в країні протягом останніх років нових 

будівельних технологій, в тому числі оновлених будівельних матеріалів на порядку 

денному виникає питання проведення ревізії будівельних норм та правил, в тому 

числі, що стосуються запровадження дозвільної системи на постачання 

електроенергії, водопостачання та теплопостачання. В зв'язку з чим виникає 

необхідність підготовки та запровадження Державної програми модернізації та 

дерегуляції будівельного комплексу України. 

19. Актуальним стає питання щодо створення єдиного організаційно-

господарського механізму державного регулювання господарської діяльності в 

будівельному комплексі України. Якщо підсумувати основні засоби регулюючого 

впливу держави на господарську діяльність в будівництві, а саме: 1) дозвільні 

процедури, що включають надання дозволів: на будівництво, отримання земельної 

ділянки, отримання вихідних даних необхідних для затвердження проекту, на 

виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва; 2) 
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діяльність з авторського та технічного нагляду, експертизи проектів будівництва 

через попередній контроль та державного контролю у сфері будівництва; 3) 

забезпечення стимулювання будівельної діяльності в її окремих ринках різними 

органами та установами. 

Вищенаведене свідчить про існування системи органів, що впливають на 

діяльність будівельного комплексу України, в зв'язку з чим логічним буде 

створення єдиного державного органу у сфері будівництва з широкими 

повноваженнями, з метою, з одного боку, уникнення дублювання функцій, з 

іншого, забезпечення дерегуляції будівельної діяльності.  

20. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність 

створення Будівельного кодексу України. Який повинен складатися з двох частин.  

По-перше, з загальної частини, предметом регулювання якої повинні стати 

господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини, що виникають в 

процесі будівельної діяльності.  

По-друге, з особливої частини, яка повинна включати в себе глави: 1) щодо 

процесів будівництва, а саме, проектування, дозвільних процедур, порядок 

відведення земельних ділянок для будівництва, будівельні норми та правила; 2) 

щодо механізмів державного стимулювання будівельної діяльності в цілому; 3) 

порядок приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. 
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