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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження розвитку інституційно-

го забезпечення промислового та цивільного будівниц-
тва в сільській місцевості пов'язана з тим, що існуюча
система базових і спеціальних інститутів та інституцій
не здатна в повній мірі вирішувати питання щодо стра-
тегічного розвитку будівництва на селі в певних регіо-
нах враховуючи їх особливості та досягнуті результа-
ти з вирішення вказаного питання. В зв'язку з цим існує
об'єктивна необхідність розвитку існуючої інституц-
ійної інфраструктури та створення мережі місцевих
спеціальних організацій, які сприятимуть будівництву
та будуть націлені на поліпшення умов життя, підви-
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щення добробуту селян, ефективності виробничо-гос-
подарської діяльності господарюючих суб'єктів та
інвестиційної привабливості сільської місцевості в
цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання удосконалення інституційної інфраструк-

тури та створення нових інституційних механізмів
розвитку регіонів вивчали М. Лендьел, І. Студенніков,
В. Ткаченко, О. Гордєєв, В.І Кифяк, І.Г. Костирко, С.В. Ти-
мофіїв [1—5]. Проте, підкреслюючи вагомість таких
досліджень та значення отриманих науковцями резуль-
татів, необхідно звернути увагу на відсутність теоретич-
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них розробок та практичних пропозицій щодо вирішен-
ня питань розвитку будівництва в сільській місцевості.
Відповідно до вказаного, в роботі буде приділена увага
пошуку шляхів розвитку інституційної інфраструктури
будівництва в сільській місцевості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою досліджень є визначення напрямків підви-

щення дієвості інституційної інфраструктури розвитку
промислового та цивільного будівництва в сільській
місцевості шляхом удосконалення системи спеціальних
інститутів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток інституційної інфраструктури будівницт-
ва в сільській місцевості необхідно проводити з враху-
ванням діючої законодавчо-нормативної бази. Так, од-
ним з основних документів, який визначив необхідність
пріоритетного розвитку села, є Закон України "Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропро-
мислового комплексу в народному господарстві", прий-
нятий в 1990 році. В ньому, серед іншого, визначено такі
заходи щодо розвитку села [6]:

— зміна державної інвестиційної політики, зокре-
ма спрямування інвестицій на першочергове створення
матеріально-технічної бази, розбудову переробної про-
мисловості, будівельної індустрії для агропромислово-
го комплексу з метою поліпшення його соціально-еко-
номічного становища і наукового забезпечення та соці-
альних умов життєдіяльності трудових колективів;

— формування належної соціальної інфраструкту-
ри села;

— створення соціально-економічних умов для при-
родного приросту сільського населення, всебічного роз-
витку сім'ї;

— створення рівних можливостей для всіх громадян,
які проживають і постійно працюють у сільській місце-
вості, в задоволенні соціальних, культурно-освітніх і
побутових потреб.

Враховуючи основні напрями і пріоритети розвит-
ку села, удосконалення інституційної інфраструктури

пропонується проводити в наступній послідовності (рис.
1).

Перший етап розвитку інституційної інфраструкту-
ри будівництва на селі передбачає проведення дослід-
жень з метою визначення наявних базових (основних)
та спеціальних інститутів, а також формальних та не-
формальних інституцій, які впливають на напрями та
тенденції розвитку будівництва в сільській місцевості в
Україні. При такому аналізі доцільно встановити силу
та напрям впливу (сприяння або стримування розвит-
ку) кожного з інститутів. Вагомим є визначення взає-
моузгодженості діяльності інститутів як по вертикалі
(макро-, мезо-, локальний та мікрорівні), так і по гори-
зонталі (між міністерствами, відомствами та інше). В
результаті аналізу визначаються основні питання, які
потребують нагального вирішення для забезпечення
ефективного та стабільного розвитку промислового та
цивільного будівництва в сільській місцевості.

Другий етап передбачає встановлення системи стра-
тегічних цілей, на вирішення яких буде направлена удос-
коналена інституційна інфраструктура розвитку бу-
дівництва в сільській місцевості. Такі цілі мають бути
узгоджені з загальними стратегією розвитку сільських
територій та політикою розвитку аграрного сектору
економіки. Після визначення стратегії розвитку будів-
ництва в сільській місцевості по країні необхідно роз-
робляти цілі для рівнів, до місцевого включно (за прин-
ципом побудови "Дерева цілей"), що дозволить у най-
повнішій мірі врахувати потреби конкретних сільських
громад та господарюючих суб'єктів, враховуючи особ-
ливості останніх. Визначення цілей доцільно проводи-
ти з врахуванням інноваційних досягнень в галузі буді-
вництва, сільського господарства та інших суміжних
сферах.

Інституційна інфраструктура повинна сприяти зба-
лансованому розвитку будівництва в сільській місце-
вості — як житлового будівництва, соціально-культур-
ної сфери, промислового будівництва, так і інженерно-
технічних комунікацій (дорожнього, водного господар-
ства, зв'язку та інше).

Третій етап передбачає визначення шляхів розвит-
ку інституційної інфраструктури будівництва.
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Рис. 1. Процес розвитку інституційної інфраструктури промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості
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Враховуючи неузгодженість в діях базових інсти-
тутів, а також відсутність повноцінної діючої системи
спеціальних інститутів, які будуть направлені на вирі-
шення проблем щодо будівництва на селі певного ре-
гіону, нами пропонується формування мережі регіо-
нальних спеціалізованих установ з розвитку будівниц-
тва в сільській місцевості. Останні пропонується ство-
рювати в вигляді агентств з розвитку промислового та
цивільного будівництва в сільській місцевості регіону
(АРБС).

АРБС являтимуться різновидом Агентств регіональ-
ного розвитку, які формувалися починаючи з 2001—
2003 років відповідно до розпорядження Кабінету
міністрів України "Заходи щодо реалізації Концепції
державної регіональної політики" від 13 вересня 2001
року №437-р [7].

У вказаній "Концепції державної регіональної по-
літики" зазначено, що "… головною метою державної
регіональної політики є створення умов для динамічно-
го, збалансованого соціально-економічного розвитку
України та її регіонів, підвищення рівня життя населен-
ня, забезпечення додержання гарантованих державою
соціальних стандартів для кожного її громадянина не-
залежно від місця проживання, а також поглиблення
процесів ринкової трансформації на основі підвищення
ефективності використання потенціалу регіонів…". До-
сягнення такої мети бачиться, окрім інших шляхів, че-
рез створення регіональних агентств розвитку [7].

Під АРБС нами розуміється будь-яка організація,
яка є добровільним об'єднанням представників
сільських громад, господарюючих суб'єктів сільської
місцевості, інших осіб, які зацікавлені в розвитку про-
мислового та цивільного будівництва в сільській місце-
вості певного регіону, а також представників держав-
них органів влади та місцевого самоврядування з метою
сприяння будівництву на селі для підвищення соціаль-
но-економічного рівня розвитку сільської території,
формування її позитивного іміджу та інвестиційної при-
вабливості.

Основним завданням пропонованих АРБС є сприян-
ня розвитку будівництва об'єктів промислового та цив-
ільного призначення в сільській місцевості для забез-
печення росту рівня добробуту сільських мешканців,
ефективності виробничо-господарської діяльності
сільських господарюючих суб'єктів, підвищення приваб-
ливості сільських територій та формування їх позитив-
ного іміджу. Таке завдання є важливим як в рамках пев-
них регіонів (областей), так і країни в цілому, бо сільські
території займають дві третини загальної площі країни
та впливають на рівень її соціально-економічного роз-
витку.

Також АРБС будуть виконувати такі завдання:
— оцінка природного, економічного, фінансового,

інвестиційного середовища, інфраструктури сільської
місцевості з метою визначення стратегічних пріоритет-
них напрямів будівництва;

— сприяння впровадженню інноваційних техно-
логій, техніки, матеріалів в процес будівництва на селі
та в сільській місцевості в цілому;

— сприяння удосконаленню інституційного забез-
печення розвитку будівництва та механізму державної
підтримки щодо реалізації проектів будівництва на селі;

— координація діяльності членів АРБС та інших за-
цікавлених осіб в розвитку промислового та цивільного
будівництва в сільській місцевості;

— розробка, впровадження та контроль за дотри-
манням корпоративних стандартів діяльності членів
АРБС;

— інформаційне забезпечення членів АРБС і інших
зацікавлених осіб інформацією в галузі розвитку будів-
ництва на селі;

— сприяння залученню та накопиченню необхідних
ресурсів для здійснення проектів будівництва на селі в
регіоні.

Зважаючи на вагомість вирішення завдання щодо
розвитку сільських територій, формування АРБС по-
винно проходи за умов безпосередньої участі і співпраці
з місцевими та державними органами влади і самовря-
дування.

АРБС пропонується створювати в формі неприбут-
кових організацій у вигляді громадських організацій,
бізнес-центрів, науково-технічних парків та інших об'єд-
нань громадян і представників юридичних осіб. Учасни-
ками АРБС можуть бути представники сільських гро-
мад, господарюючих суб'єктів та їх об'єднань, інші заці-
кавлені в розвитку сільських територій особи. В їх склад
доцільно включати представників державної влади та
місцевих органів самоврядування, що дозволить забез-
печити взаємозв'язок між такими органами та зацікав-
леними в розвитку будівництва на селі особами. Це спри-
ятиме удосконаленню інституційного забезпечення,
визначенню пріоритетних напрямів будівництва, вико-
ристанню цільових коштів державного та місцевого
бюджетів на реалізацію проектів зі зведення споруд, в
яких є найбільша потреба в певній місцевості.

Метою створення АРБС є забезпечення умов щодо
впровадження сучасних інноваційних технологій в галузі
будівництва, що впливатиме на інвестиційну приваб-
ливість сільської місцевості як для проживання, так і ве-
дення бізнесу, зокрема сільськогосподарського вироб-
ництва. Також, до основних цілей АРБС пропонується
віднести навчальну та інформаційно-консультаційну,
сутність яких полягатиме в наданні інформації, консуль-
тацій, а також проведенні семінарів, лекцій, бізнес-
тренінгів щодо наявних інноваційних техніки, технологій,
матеріалів, порядку їх використання в процесі будівниц-
тва об'єктів промислового та цивільного призначення на
селі. Тому до складу АРБС доцільно залучати представ-
ників наукових установ, інститутів, навчальних закладів,
які можуть надавати такі послуги зацікавленим особам у
результаті такої діяльності буде відбуватися впроваджен-
ня теоретичних напрацювань в практику.

Пропонується, що АРБС виконуватиме акумулятив-
ну функцію з накопичення, розподілення коштів на про-
екти будівництва в сільській місцевості певного регіо-
ну, які визнані його членами як пріоритетні.

Важливою є представницька функція АРБС, яка пе-
редбачає виконання посередницької діяльності щодо
доведення потреб та нагальних питань з будівництва, які
потребують першочергового вирішення від представ-
ників сільської місцевості до представників державних
і місцевих органів. Також важливим є налагодження
зворотного зв'язку та інформаційне забезпечення пред-
ставників сільської місцевості щодо можливостей роз-
витку будівництва, які визначаються певними програ-
мами та проектами державних органів влади та місце-
вого самоврядування.

Ефективність роботи пропонованих АРБС забезпе-
чується дотриманням наступних умов:

— вискова кваліфікація спеціалістів, які входять до
складу таких агенцій;

— налагодженість та дієвість системи взаємозв'язків
з органами влади та самоврядування, їх підтримка;

— стратегічна орієнтованість діяльності АРБС на
створення довгострокової привабливості сільської
місцевості для проживання та ведення бізнесу;

— високий рівень інформаційного забезпечення,
оперативність та повнота інформації, якою володіє
АРБС;

— можливість накопичувати та використовувати
фінансові ресурси для реалізації проектів з будівницт-
ва на селі;

— довіра з боку сільських громад, суб'єктів госпо-
дарювання, інших зацікавлених осіб в розвитку будів-
ництва на селі; високий ступінь відповідальності за
прийняття рішень та їх реалізацію; авторитетність та
здатність виконувати представницьку функцію і відсто-
ювати інтереси учасників АРБС.
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Основними принципами діяльності АРБС є на-
ступні:

— вільний вхід (вихід) до складу членів;
— добровільність участі;
— відкритість для всіх бажаючих, які зацікавлені в

розвитку будівництва в сільській місцевості;
— неприбутковість діяльності;
— самофінансування діяльності;
— прозорість;
— стратегічна орієнтованість.
Четвертий етап передбачає визначення механізму

розвитку інституційної інфраструктури будівництва в
сільській місцевості. В межах даного етапу передба-
чається налагодження взаємозв'язків між окремими
АРБС та державними органами влади і місцевими орга-
нами самоврядування. Вагомим є формування взаємов-
ідносин з провідними світовими організаціями, що зай-
маються питаннями розвитку регіонів, з метою опрацю-
вання їх досвіду.

Так, вивчення іноземного досвіду дозволило виді-
лити наступні механізми сприяння розвитку території
[8]:

1) забезпечення інформацією та професійний роз-
виток людських ресурсів;

2) створення мереж обміну знаннями та техноло-
гіями;

3) інтеграція постачальницьких зв'язків між місце-
вими підприємствами;

4) створення інфраструктури підтримки підприєм-
ництва;

5) формування моделі управління територією.
Такі механізми повинні бути враховані в процесі

створення і діяльності АРБС.
П'ятий та шостий етапи безпосередньо пов'язані з

створенням та функціонуванням нових елементів інсти-
туційної інфраструктури розвитку будівництва. Перед-
бачається, що контроль буде проводитися як держав-
ними та місцевими органами, а так і членами АРБС, інши-
ми зацікавленими особами в розвитку будівництва в
сільській місцевості.

Передбачається, що пропоновані АРБС не будуть
структурними підрозділами державних установ і
органів. Вони, як зазначалося, будуть створюватися са-
мостійними неприбутковими об'єднаннями.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
 У результаті проведених досліджень було визначе-

но основні проблеми та обгрунтовано необхідність роз-
витку інституційної інфраструктури промислового і
цивільного будівництва в сільській місцевості. Запропо-
новано основні етапи процесу розвитку інституційної
інфраструктури — аналіз сучасного стану інституцій-
ного забезпечення розвитку будівництва, визначення
цілей, шляхів і механізмів удосконалення існуючої інсти-
туційної інфраструктури, реалізація заходів та конт-
роль.

Одним з шляхів розвитку інституційної інфраст-
руктури запропоновано створення Агентств з розвит-
ку промислового та цивільного будівництва в сільській
місцевості регіону, які входитимуть в систему спец-
іальних інститутів. Для АРБС визначені мета, завдан-
ня, умови та принципи ефективної діяльності. Ство-
рення таких агентств дозволить у найбільшій мірі за-
довольнити потреби сільських громад та сільських
господарюючих суб'єктів регіону (території) щодо
пріоритетних напрямків і тенденцій розвитку будів-
ництва.

Наступні дослідження передбачають розроблення
механізму формування, діяльності АРБС, а також їх
взаємодії з державними і місцевими органами влади,
науковими, освітніми і іншими інститутами, що сприя-
тимуть розвитку промислового та цивільного будівниц-
тва в сільській місцевості.
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