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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 вирішити 

проблему подолання численних дефектів законодавчого регулювання, в першу 

чергу, множинності джерел та суперечливості їх змісту, реалізувати завдання 

регуляторної політики держави. 

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. 

Ступінь наукової розробки. Правові аспекти формування та реалізації 

окремих напрямів будівельної політики держави розроблялись у дослідженнях 

такими вченими: А.М. Абрамовича, В.О. Бабенка, І. Банасевича, 
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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, Л. Радченко, К.О. Спірідонової, Н. Трофуненко, С.Г. Федоренко, 

А.І. Шевцова, О.І. Шевчука та ін. 

Однак комплексного, системного дослідження економічної політики держави, 

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 дисертаційно-

го 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 

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. 
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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. 

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. 

- Доведено, 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. 

- Встановлено, що з господарсько-правової точки зору будівельний комплекс 

включає в себе коло відповідних суб’єктів господарювання, об’єктів рухомого та 

нерухомого майна та підприємницьку діяльність, що об’єднані у єдину 
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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.  

- 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. 

- Встановлено, що завданням будівельної політики є пошук, створення та 

забезпечення функціонування ефективної системи організаційно-господарського 

впливу на субєктів та учасників будівельного ринку з метою максимального і 

гармонійного задоволення приватних та публічних інтересів, що виникають в 

системі відносин будівельного ринку. 

- Доведено, 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 

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. 

- 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, слід назвати: 1) 

створення диференційованої системи організацуійно-госпродарського 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. 
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- Запропоновано розподілити систему 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 механізмів в 

залежності від структури ринку будівництва. 

- 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 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 
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Державної концепції та Державної програми, а також необхідність реорганізації 

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. 
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». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та 

пропозиції одержані дисертантом у результаті вивчення та аналізу понад 105 

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. 

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 

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 та обсяг 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методологічну основу дослідження, розкрито наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про їх 

апробацію та публікації за темою дисертації. 

Розділ 1 «Економіко-правова характеристика будівельного ринку 

України» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Економічна характеристика будівельного ринку України» 

з’ясовано, що на сьогодні будівельний ринок мало привертає увагу дослідників у 

той час як обсяги капіталів у цій сфері є доволі значними.  

Встановлено, що основою відновлення будівельної галузі є модернізація та 

розвиток будівельної інфраструктури; розширення збуту будівельної продукції на 

внутрішньому та зовнішніх ринках України; розвиток вітчизняних державних та 

приватних програм інвестиційної підтримки будівництва; покращення умов та 

способів фасування основних видів продукції будівництва; впровадження 

передових інноваційних технологій у будівництво; партнерство влади та бізнесу 

будівельної галузі як форма довгострокової взаємодії сторін; стимулювання після 

продажного обслуговування і сервісу будівельних послуг; розвиток контрольних 

заходів до якості виробництва продукції; розширення сфери інформативної 

складової щодо асортименту будівельної продукції, робіт, послуг та їх якісних 

характеристик для основних потреб споживачів тощо. 

Визначено складові будівельного ринку як об’єкту господарсько-правового 

регулювання, а саме: 1) ринок промислового будівництва, що, в свою чергу, 

поділяється на ринок: гідротехнічного, енергетичного, транспортного, сільського 

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

багатоповерхових будинків та індивідуального будівництва; 3) похідний ринок від 

ринку промислового та житлового будівництва – це ринок проектно-вишукувальних 

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

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

видобувної промисловості та ринок промислового виробництва будівельних 

матеріалів; 6) ринок будівельного машинобудування, обладнання та будівельного 

транспорту. 

Деталізований аналіз розглядуваних відносин надав можливість прийти до 

висновку, що 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, 
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комплексного використання сировини, розширення випуску нових будівельних 

матеріалів і конструкцій. 

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. 

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. 

У підрозділі 1.2 «Стан сучасної будівельної політики Української держави» 

автором проаналізовано механізм реалізації будівельної політики держави, яка 

здійснюється на сьогодні. 

Визначено, що те концептуальне та програмне забезпечення будівельної сфери, 

яке існує на сьогодні в Україні, носить фрагментарний характер та опосередковане 

невеликою часткою нормативно-правових актів. 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. 

Зазначено, що зважаючи на високу суспільну значимість будівельного ринку, 

який є невід’ємною складовою економічного розвитку країни, а відтак і його 

життєвою перспективою, високою є суспільна ціна ефективного правового 

механізму формування та реалізації економічної політики у сфері будівництва, його 

зв’язок із станом та напрямками розвитку поточного законодавства у 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, досконало 

законодавчо забезпечений правовий механізм. 

На підставі системного аналізу реалізації будівельної політики в Україні 

зроблено висновок про доцільність включення у розробку державної будівельної 

політики України складових, які б сприяли розвитку кластерів у цій сфері, зокрема: 

допомога регіонам у підтримці та заохоченні до створення кластерів шляхом 

належного інформування і навчання; визначення пріоритетних напрямів розвитку 
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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. 

У підрозділі 1.3 «Система джерел правового регулювання відносин на 

будівельному ринку України» проведено дослідження комплексу нормативно-

правового матеріалу регулювання відносин на будівельному ринку. 

Встановлено, що правове регулювання має 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. 

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.  

У роботі також зроблено акцент 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. 

Розділ 2 «Господарсько-правове забезпечення стимулювання 

будівельної діяльності» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Господарсько-правові засоби стимулювання господарської 

діяльності» автором зауважено про відсутність спеціального галузевого 

законодавчого акту щодо підтримки сфери будівництва. 

У роботі зазначено, що засоби державної підтримки в сфері будівництва 

необхідно класифікувати, по-перше, в залежності від ринку у сфері будівництва. 

По-друге, за змістом, що поділяється на засоби підтримки: 1) економічного 

характеру використання1.1. 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 
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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 

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 
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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 думку 

дисертанта слід розглядати серед засобів державного стимулювання такий засіб як 

лізинг будівельного обладнання, будівельної техніки тощо. 

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. 

У підрозділі 2.2 «Система організаційно-господарського забезпечення 

будівельної політики держави» акцентовано увагу на те, що учасники відповідних 

відносин використовують лише загальні вимоги законодавства про державні 

закупівлі. Однак, на думку дисертанта, цього не достатньо, необхідно прийняти 

законодавчий акт про здійснення будівництва для державних потреб. 

Визначено, що стан організаційно-господарського забезпечення будівельної 

політики держави протягом років незалежності України мав варіативний характер, 

без наявності постійно діючої Концепції розвитку будівельної сфери народного 

господарства. 

Звернуто увагу на те, що у зв'язку з запровадженням в країні протягом останніх 

років нових будівельних технологій, у тому числі оновлених будівельних матеріалів 

на порядку денному виникає питання проведення ревізії будівельних норм та 

правил, в тому числі тих, 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 
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формування такого бізнес-середовища, в якому розвиток будівельного комплексу 

буде протікати поступально, стабільно й з найменшими втратами. 

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. Основними показниками 

при реконструкції мають стати: ступінь комфорту, підвищення архітектурно-

художніх якостей міського середовища, економія територій і міських бюджетних 

коштів, вкладених у реконструкцію. 

У підрозділі 2.3 «Систематизація будівельного законодавства України» на 

підставі широкого комплексу норм у сфері регулювання містобудівної діяльності 

досліджено питання про доцільність здійснення систематизації у сфері будівельного 

законодавства України. 

Звернено увагу на те, що на етапі реформування містобудівне законодавство 

характеризується невеликою кількістю фундаментальних пропозицій щодо 

удосконалення системи нормативно-правового регулювання будівельної галузі. 

Сучасне українське законодавство має на меті створення єдиної кодифікованої 

системи законодавства з усіма ознаками євроінтегрованості. 

Встановлено, що характерною особливістю законодавства у сфері будівництва 

є те, що воно поряд з нормативно-правовими актами включає нормативно-технічні 

акти, які мають особливу правову природу в контексті регуляторної політики. До 

них відносяться як ДБНи, так і Правила, державні стандарти, що регламентують 

техніко-економічні основи будівництва. 

У зв’язку з цим, слід підсумувати основні засоби регулюючого впливу держави 

на господарську діяльність у 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, то актуального значення набуває питання щодо створення єдиного 

організаційно-господарського механізму державного регулювання господарської 

діяльності в будівельному комплексі України.  

На підставі аналізу норму сфері регулювання містобудівної діяльності було 

зроблено висновок про доцільність систематизації законодавства у цій сфері 

шляхом його кодифікації. Для чого запропоновано 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у дослідженні господарсько-правового забезпечення 

державної будівельної політики. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. Основні з них такі: 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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. 

4.  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 
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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.  

5.  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. 

6. 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. 

Завданням будівельної політики є здійснення державного регулювання 

діяльності у сфері будівництва з метою забезпечення рівноваги публічних та 

приватних інтересів. 

7. 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. 

8. Враховуючи особливе місце будівельної політики держави в системі 

економічної політики, вона потребує окремої фіксації серед інших основних 

напрямів економічної політики держави.   

9. 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. 
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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.  

10. 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. 

11. 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, 

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 
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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. 

12. Засоби державної підтримки в сфері будівництва необхідно класифікувати, 

по-перше, в залежності від ринку у сфері будівництва; по-друге, за змістом, що 

поділяється на засоби підтримки.  

Також, на нашу думку варто розглядати серед засобів державного 

стимулювання такий засіб як лізинг будівельного обладнання ,будівельної техніки 

тощо. 

13. 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.  

14. Стан організаційно-господарського забезпечення будівельної політики 

держави протягом років незалежності України мав варіативний характер, без 

наявності постійно діючої Концепції розвитку будівельної сфери народного 

господарства. 

15. 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. 

16. 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 
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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.  

17. 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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АНОТАЦІЯ 

Ціленко В.А. Господарсько-правове забезпечення державної будівельної 

політики. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2018. 

У роботі здійснено комплексне дослідження господарсько-правового 

забезпечення державної будівельної політики. Надано економічну характеристику 

будівельного ринку України, стану сучасної будівельної політики Української 

держави та системи джерел правового регулювання відносин на будівельному 

ринку України. 

Значну увагу приділено господарсько-правовим засобам стимулювання 

господарської діяльності, системі організаційно-господарського забезпечення 

будівельної політики держави, а також доцільності проведення систематизації 

будівельного законодавства України. 

Ключові слова: державна будівельна політика, будівельний ринок, засоби 

стимулювання господарської діяльності, Будівельний кодекс України. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Циленко В.А. Хозяйственно-правовое обеспечение государственной 

строительной политики. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное 

право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

В работе осуществлено комплексное исследование хозяйственно-правового 

обеспечения государственной строительной политики. Предоставлено 

экономическую характеристику строительного рынка Украины, состояния 

современной строительной политики Украинского государства и системы 

источников правового регулирования отношений на строительном рынке Украины. 

Исследование экономической характеристики строительного рынка дало 

возможность сформулировать авторское видение понятий «строительный 

комплекс», «строительный рынок». 

Анализ нормативно-правового материала показал, что те концептуальные и 

программные документы, которые существуют в сфере строительства носят 

фрагментарный характер, в некоторых случаях дублируются ы рассчитаны лишь на 

развитие отдельных направлений строительного рынка. 

Значительное внимание уделено хозяйственно-правовым средствам 

стимулирования хозяйственной деятельности, системе организационно-

хозяйственного обеспечения строительной политики государства, а также 

целесообразности проведения систематизации строительного законодательства 

Украины. 

Был сделан вывод, что к средствам государственного стимулирования 

деятельности в сфере строительства следует отнести создание или использование 

возможностей специальных режимов хозяйствования, а именно поощрительно-

ограничительного специального режима и поощрительного специального режима 

хозяйствования. 

При рассмотрении системы организационно-хозяйственного обеспечения 

строительной политики государства был рассмотрен актуальный вопрос о создании 

единого организационно-хозяйственного механизма государственного 

регулирования хозяйственной деятельности в строительном комплексе Украины. 

Систематизация строительного законодательства Украины дала возможность 

сделать вывод о необходимости проведения кодификации в сфере регулирования 

строительных отношений. 

Ключевые слова: государственная строительная политика, строительный 

рынок, средства стимулирования хозяйственной деятельности, Строительный 

кодекс Украины. 

 

SUMMARY 

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

the rights of manuscript. 
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The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.04 – 

Economic law; Economic and Procedure law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis deals with the complex study of economic and legal support of the state 

construction policy. The economic characteristics of the construction market of Ukraine, 

the state-of-the-art construction policy of the Ukrainian state and the sources of legal 

regulation of relations in the construction market of Ukraine are presented. 

Considerable attention is paid to the economic and legal means of stimulating 

economic activity, the system of organizational and economic provision of the state 

construction policy, as well as the feasibility of systematization of the building legislation 

of Ukraine. 

Key words: state building policy, construction market, means of stimulating 

economic activity, Building code of Ukraine. 

 

 


