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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Будівництво житла та пов'язані з ним види еконо�

мічної діяльності забезпечують основу для зростання
промисловості. Відповідно до цього, стабільний фінан�
совий стан будівельного комплексу сприяє покращенню
інвестиційної ситуації в державі, загалом. Розвиток інве�
стиційної діяльності у будівництво залежить від впливу
багатьох чинників і можливий за умови усунення міжна�
родних диспропорцій при розробленні подальших на�
прямів соціально�економічного розвитку України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за�

початковано розв'язання цієї проблеми, виділення не
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття свідчить про те, що ва�
гомий науково�практичний внесок у вирішення окремих
проблемних питань управління процесом інвестицій у
сфері будівництва в України зробили такі науковці як: Гай�
дис Н.М. [1], Крет І.З. [2], Заярна Н.М. [3], Литвин З.
[4], Мойсеєнко І.П. [5], Реверчук Н.Й. [6] та ін.

Однак, попри наявні дослідження, бракує інфор�
мації щодо комплексного та глибокого аналізу проблем
управління інвестиційним процесом у житлове будів�
ництво, що від них залежить поточний стан та подаль�
ший розвиток економічного потенціалу будівельної га�
лузі в Україні, загалом.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті — дослідити та визначити особливості
інвестиційної діяльності для будівництва житла в на�
прямі підтримки державної економічної політики.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва в Ук9

раїні, визначено її сутність та основні проблеми. Виявлені форми інвестиційних взаємовідносин у жит9

ловому будівництві дали можливість сформулювати їх специфічні особливості. Оцінено вплив рівня інве9

стицій на розвиток житлового будівництва та доведено назрілу необхідність удосконалення фінансових

механізмів реалізації інвестиційної діяльності у будівництві, зокрема, на основі процесів децентралізації

повноважень органів державної влади.

The article deals with theoretical aspects of investment activity in the sphere of housing construction in

Ukraine, its essence and main problems are determined. The revealed forms of investment relations in housing

construction have made it possible to formulate their specific features. The influence of the level of investments

on the development of housing construction is assessed and the urgent need to improve financial mechanisms

for the implementation of investment activity in construction, in particular, on the basis of processes of

decentralization of powers of state authorities, has been proved.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сьогодні в Україні гостро відчуваються проблеми

зниження попиту серед населення на послуги будівниц�
тва та зменшення рівня інвестиційної привабливості
будівельного сектору. Будівельні компанії не мають до�
статньо замовлень, через що вони не працюють на по�
вну потужність і не використовують важливі економічні
інструменти для розвитку промисловості країни, в ціло�
му. Як наслідок, ринкові відносини у сфері інвестицій�
но�будівельної діяльності знаходяться не на етапі роз�
витку, а на етапі формування [1, c. 29; 2, c. 31—32].

Забезпечення виходу будівельної сфери України з
кризових умов господарювання та формування її перс�
пективного розвитку можливе за умови впровадження
та активного державного регулювання нових форм інве�
стиційних взаємовідносин підприємств, організацій
різних видів економічної діяльності, влади, громадсь�
кості, науково�освітніх установ (мережевих органі�
зацій).

Під новими формами інвестиційних взаємовідносин
у будівництві розуміємо такий процес розвитку інвес�
тиційної діяльності та міжнародного співробітництва
країн, що його результатом є максимальна інтеграція
економічних систем, вільне переміщення товарів, робіт,
послуг, інтелектуального капіталу, зростання обсягів
зовнішньоторговельних потоків (експортно�імпортних
операцій, прямих іноземних інвестицій), не порушую�
чи, при цьому, національну ідентичність країн та підви�
щуючи, в цілому, життєвий рівень населення.

Для оцінки впливу рівня інвестицій на розвиток бу�
дівельної галузі важливо відзначити, що сам процес інве�
стиційної діяльності є довгостроковим і специфічним.
По�перше, неможливо отримати позитивні показники
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результатів інвестиційної діяльності у короткостро�
ковій перспективі, тобто, очевидним є настання ризиків,
що, по суті, є невід'ємною частиною самої інвестицій�
ної діяльності, а вплив таких ризиків на економічні та
соціальні параметри результативності будівельних
організацій є відображенням якісних характеристик
етапу підготовки та аналізу даних про інвестиційний
процес у будівництво.

По�друге, слід зазначити, що, досить часто, в еко�
номічній літературі інвестиційний процес у будівництві
визначається певними особливостями інвестиційних
вкладень в основні засоби будівництва, а саме: трива�
лий цикл окупності інвестованих засобів; складність
визначення остаточних витрат на впровадження і експ�
луатацію устаткування; високий ризик нанесення
збитків навколишньому середовищу; можливість мо�
рального зносу до закінчення передбачуваного терміну
експлуатації об'єкту.

Крім того, процеси управління інвестиціями у жит�
лове будівництво передбачають функціонування уста�
нов та організацій, що виконують завдання публічного
характеру в галузі будівництва, проте не перебувають у
жодному ієрархічному підпорядкуванні із органами
публічної влади і підлягають нагляду, винятково, з боку
спеціальних компетентних органів. Отже, вирішення
проблем інвестування у будівництво здійснюється не
лише посадовцями органів виконавчої влади чи місце�
вого самоврядування, але й ширшим колом суб'єктів, які
представляють громадянське суспільство і так само на�
ділені функціями й повноваженнями щодо публічного
врядування [3, c. 284].

У цьому аспекті, актуалізується необхідність чітко�
го визначення та розмежування функцій і повноважень
усіх суб'єктів управління інвестиційним будівельним
розвитком, із урахуванням принципу субсидіарності.
Характерною ознакою процесів управління інвестиція�
ми у будівництві є визначення у законодавстві спеціаль�
них переліків функцій і повноважень, що реалізуються
відповідними органами державної влади самостійно і не�
залежно від інших органів влади, розмежування завдань
і функцій публічного характеру, що виконуються різни�
ми, за правовим та організаційним статусом, суб'єкта�
ми будівельної галузі. Це, передусім, означає демоно�
полізацію державою ринку будівельних послуг, що на�
даються, переважно, через мережу державних, або ко�
мунальних, закладів та установ, кількість яких має тен�
денцію до зменшення, що призводить до необхідності
[4, c. 434]:

— підвищувати якість та рівень задоволення потреб
отримувачів будівельних послуг;

— оптимізувати мережі установ та закладів, що на�
дають будівельні послуги;

— забезпечувати контроль за якістю будівельних
послуг, на підставі впровадження державних стандартів
та забезпечення контролю за їх дотриманням;

— використовувати ринкові механізми у функціо�
нуванні системи будівельних послуг тощо.

У такому контексті, необхідно удосконалювати
фінансові механізми реалізації інвестиційної діяльності
у будівництві, зокрема, на основі процесів децентралі�
зації повноважень органів державної влади, а саме: де�
централізації видатків у будівництві (надання органам
влади регіонального та місцевого рівня достатніх фінан�
сових ресурсів на виконання завдань і функцій будів�
ництва); розподілу доходів у будівництві (закріплення
за кожним рівнем управління переліку власних доходів,
достатніх для належного і якісного виконання встанов�
лених завдань і функцій будівництва, та право само�
стійно встановлювати їх розміри); організаційної само�
стійності (право самостійно, під відповідальність регі�
ональних/місцевих органів влади формувати, затвер�
джувати, виконувати фінансові плани, кошториси, бю�
джети, забезпечувати звітність і контроль щодо регіо�
нального розвитку будівельної галузі) [5, c. 45—46].

Підприємства, що інвестують у житлове будівницт�
во, повинні використовувати комплексний методоло�
гічний підхід, що включає, насамперед, підвищення рівня
доступності землі для забудовників, зменшення бюрок�
ратії процедур отримання дозволів на будівництво та
боротьбу з корупцією [6].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок,

що специфіка регулювання інвестицій у житлове буді�
вництво визначається кінцевою метою інвестування.
Важливість правильного визначення мети інвестицій
витікає з існуючих національних правил у будівельно�
му секторі, що засновані на прогнозованому спожи�
ванні та поєднують у собі переваги приватного і дер�
жавного утворень, досить великі стратегічні плани
щодо відсотка між накопиченням інвестицій у дер�
жавній економіці.

Для забезпечення формування інвестиційного ка�
піталу у житловому будівництві в Україні необхідне
певне коригування пріоритетів соціально�економіч�
ного розвитку будівельної галузі, а саме: послідов�
на децентралізація інвестиційних процесів; збільшен�
ня частки власних коштів суб'єкта господарювання
у фінансуванні інвестиційних проектів; зосереджен�
ня уваги на централізованому інвестуванні виробни�
чої сфери та поступовий перехід на її кредитування
тощо.
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