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Розглянуто функціональні особливості розвитку будівництва об’єктів житлової 
нерухомості. Проаналізовано макроекономічні та галузеві особливості будівництва та 
інвестиційно-будівельних проектів. Досліджено специфіку зовнішньої та внутрішньої 
конкурентоспроможності будівельних підприємств. Узагальнено статистичні дані щодо 
особливостей динаміки житлового будівництва України за 2013-2017 рр. Обґрунтовано 
необхідність поширення інноваційних засад подальшого розвитку житлового будівництва. 
 
The functional features of the development of residential real estate building objects are 
considered. The macroeconomic and branch features of building and investment-construction 
projects are analyzed. The specificity of the external and internal competitiveness of construction 
enterprises are researched. The statistical data on the features of housing building dynamics in 
Ukraine for 2013-2017 are generalized. The necessities of dissemination of innovative bases for 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. За організаційним, економічним і технологічним змістом будівельне виробництво і 
комерційний оборот об'єктів житлової нерухомості являють собою сукупність взаємозалежних потокових 
процесів. У зв'язку з цим  важливе значення набуває аналіз функціональних аспектів житлового будівництва, 
уточнення загальних рис з іншими видами будівництва, визначення сучасного стану галузі та  головних засад 
подальшого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні соціально-економічні проблеми житлового господарства 
досліджували в своїх працях О. Ю. Бєленкова, А. І. Богданенко, П. Т. Бубенко, О. В. Димченко, А. Д. Кашпур, 
В. О. Омельчук, К. В. Паливода, А. І. Рибак, І. Б.Азарова [1-6] та багато інших вчених. Але функціональні 
аспекти виробництва об’єктів житлової нерухомості потребують більш ретельного дослідження. Залишається 
дискусійним питання альтернативних можливостей інвестування. Крім того, значну актуальність має тема 
підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є аналіз сучасного стану і 
перспективи розвитку будівництва об’єктів житлової нерухомості в Україні. Для цього треба виокремити 
функціональну специфіку будівельного комплексу і визначити зовнішню та внутрішню складові 
конкурентоспроможності будівельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна галузь національної економіки, крім функції 
безпосереднього задоволення потреб суспільства в тих або інших видах благ або послуг, виконує також 
своєрідні макроекономічні функції. Самої очевидної з них є функція взаємодії з іншими галузями, тобто 
функція участі будь-якої галузі в загальному процесі розвитку економіки як єдиного цілого. Серед усіх галузей, 
здатних виконувати функцію макроекономічного індикатору майбутніх змін і перспектив, представляється 
доцільним особливо виділити галузь будівництва, яка, на наш погляд, може успішно виконувати цю функцію в 
економіках будь-яких типів і на будь-яких стадіях зрілості суспільства. Незалежно від того, чи є це суспільство 
індустріальним або постіндустріальним, стан застою (або, тим більше, спаду) у будівництві завжди буде 
сигналізувати про вповільнення (у сьогоденні й близькім майбутньому) розвитку економіки даної країни в 
цілому, так само як і прискорені темпи розвитку цієї галузі будуть служити ознакою зміни до кращого ситуації, 
що склалася в країні. 

Відповідно, і будівельна галузь повинна бути мобілізована й стимульована не тільки на одержання 
доходів від будівництва житла на засоби пайовиків по монопольно високих цінах, але й на виконання 
величезних обсягів робіт, пов'язаних зі створенням сучасних соціально значимих об'єктів інфраструктури, 
масштабним виробничим будівництвом, причому за цінами, не обтяжливими для суспільства. 

Світовий досвід антикризових заходів орієнтує  на збільшення інвестицій в інфраструктуру – 
будівництво нових мереж енергопостачання, доріг, мостів і т.д. Ефективні також вкладення в розвиток об’єктів 
соціальної інфраструктури – навчальних, медичних та інших закладів. Це породжуватиме попит на 
металопродукцію, будівельні матеріали, робочу силу різної кваліфікації, не потребуючи  при цьому продажу 
побудованих об’єктів. Зрозуміло, що структурний зсув у бік інвестиційних витрат призведе до скорочення 
частки соціальних бюджетних виплат, що негативно вплине на рейтинг політичних сил, які відповідатиме за 
антикризові заходи.  

Інноваційні заходи реформування будівництва мають суперечливі прояви й наслідки. Подолання кризи  
і подальший розвиток будівельної комплексу держави є багатоаспектним феноменом. Йдеться про складну 
систему технологічних, економічних, соціальних, інституціональних та інших елементів, починаючи з 
проектування і закінчуючи післяпродажним обслуговуванням кінцевого споживача. Крім того, є очевидною 
поступовість нових рішень, що залежить і від макроекономічної ситуації, і від галузевої специфіки.  

Нестала динаміка будівництва є яскравим випереджаючим індикатором  усієї макроекономічної 
динаміки й передвісником потенційних проблем. Така гнучка реакція будівельної галузі характеризує, 
насамперед, очевидну інвестиційну кризу. 

 
Таблиця 1. 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла в Україні за 2013-2017 рр., тис м2 [7] 
2013 2014 2015 2016 2017 

9949,4 9741,3 11044,4 9366,8 10206 
 

Дані таблиці підкреслюють нестабільність завершення і підсумовування будівельних робіт у 
житловому будівництві. 10-15-відсоткові щорічні стрибки обсягів (рис.1) є своєрідною ілюстрацією 
інвестиційних ризиків і потенційних макроекономічних загроз. 
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Рис. 1. Прийняття в експлуатацію загальної площі житла в Україні за 2013-2017 рр. (тис. м2) 
 
Досягнення макроекономічної рівноваги є підсумком розвитку суб’єктів на мікро- і мезорівнях. 

Особисті, колективні й державні інтереси далеко не завжди кореспондуються. Таким чином, функція 
загальнонаціональних органів – це забезпечення усіма існуючими фіскальними, монетарними, правовими та 
іншими інструментами, необхідними для зміцнення насамперед фінансового здоров’я суб’єктів 
господарювання. Такий кут зору дозволяє більш критично оцінити нібито вичерпну роль рішень на 
загальнонаціональному поверсі.  

Нерівномірність і наочні регіональні розбіжності можна спостерігати при аналізі структури нових 
житлових будівель за критерієм поверховості (табл. 2) 

 
Таблиця 2. 

Розподіл прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель за поверховістю за регіонами 
 у січні-вересні 2017 року, одиниць [8] 

У тому числі за кількістю поверхів   Усього 
1-2  3-5 6-8 9 - 12  13 - 15  16-і більше 

УКРАЇНА 15257 14453 249 99 361 17 78 
області        

Вінницька 668 636 7 2 20 3 - 

Волинська 1173 1154 9 1 9 - - 

Дніпропетровська 408 385 2 - 16 1 4 

Донецька 163 162 1 - - - - 

Житомирська 397 391 1 - 5 - - 

Закарпатська 1181 1157 20 4 - - - 

Запорізька 266 261 1 1 3 - - 

Івано-Франківська 1100 1047 18 6 29 - - 

Київська 3327 3173 47 22 78 - 7 

Кіровоградська 136 134 1 - 1 - - 

Луганська 65 64 1 - - - - 

Львівська 1392 1304 35 17 30 4 2 

Миколаївська 132 127 2 - 3 - - 

Одеська 585 520 30 3 12 2 18 

Полтавська 374 352 1 3 18 - - 

Рівненська 1183 1146 18 8 11 - - 

Сумська 228 220 1 - 6 - 1 

Тернопільська 364 334 8 5 17 - - 

Харківська 421 400 7 1 10 1 2 

Херсонська 157 155 2 - - - - 

Хмельницька 455 404 11 5 31 2 2 



Черкаська 225 209 3 2 11 - - 

Чернівецька 391 370 7 3 11 - - 

Чернігівська 246 232 4 1 9 - - 

м. Київ 220 116 12 15 31 4 42 
 
Помітні розбіжності за поверховістю і регіональними перевагами. Майже половина  нових будинків 

заввишки понад 12 поверхів сконцентрована в столиці. На Київ і Київську область припадає майже третина 6-
12-поверхівок. А чотиризначна кількість 1-2-поверхових нових будинків характерна для Київської та п’яти 
західних областей: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської. Інвестиційні 
джерела цього відомі: близькість столиці або традиційно висока роль міграційного капіталу. Скромні цифри 
Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей з густонаселеними обласними центрами однозначно 
відображають занепад бюджетних джерел капіталовкладень. 

Треба враховувати також галузеві особливості, зокрема специфіку сприйнятливості до інноваційних 
засад подальшого розвитку. Визначимо перелік параметрів, суттєвих з точки зору покупців будівельних робіт. 
Специфіка будівельної продукції як інвестиційного товару складається з нерухомості, закріпленості, капітало- і 
матеріаломісткості, тривалості створення і експлуатації та інших моментів. Вона визначає характер 
взаємовідносин учасників інвестиційного процесу, особливості обігу будівельної продукції як товару. У 
підсумку нерозривності фаз виробництва і реалізації товар інвестиційного комплексу, як правило, не виходить 
на ринок у пошуках покупця, а створюється на замовлення конкретної особи  відповідно з проектом, що 
обраний заздалегідь і в конкретно обговореному місці.  Сукупність якісних і вартісних характеристик 
будівельної продукції сприяє створенню її переваги над продукцією конкурентів при задоволенні певної 
потреби замовника і дозволяє кількісно оцінити її конкурентоспроможність. 

Під конкурентоспроможністю будівельного підприємства необхідно розуміти сукупність властивостей 
і характеристик його бізнес–процесів, які дозволяють забезпечити ефективність функціонування підприємства 
на ринках товарів, капіталів і робочої сили при будь-яких змінах внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Одночасно треба відрізняти внутрішню і зовнішню конкурентоспроможність. 

Зовнішня конкурентоспроможність будівельного підприємства оцінюється при прийнятті рішень про 
доцільність і ефективність співробітництва з ним різних економічних суб’єктів. Внутрішня 
конкурентоспроможність повинна бути об’єктом моніторингу менеджерів підприємства і поділяється на 
стратегічну та тактичну. Стратегічна конкурентоспроможність підприємства передбачає наявність 
конкурентних переваг на далеку перспективу розвитку, відпрацьованих управлінських методів реагування на 
зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. Тактична конкурентоспроможність відображує ступінь 
відповідності характеристик підприємства і його основних бізнес-процесів вимогам конкретного замовника. 
Наприклад, за інших рівних умов визначальною для замовника може стати  система оплати. Завданням  
виконавця робіт є передбачення  нюансів поведінки контрагента і оперативне реагування на поточні зміни. 

При оцінюванні конкурентоспроможності особливу роль відіграє врахування фактору часу. По-перше, 
це сезонність робіт, тобто суттєва залежність будівельного виробництва від природно-кліматичних умов. По-
друге, йдеться про своєчасну появу на ринку і завоювання ринкової ніші. Тому постійний моніторинг і 
прогнозування – обов’язкові атрибути успішного підприємства. По-третє, необхідне вивчення поведінки 
конкурентів і своєрідна гра на випередження. По-четверте, важливе значення має оперативне врахування 
діяльності державних і міжнародних організацій. Наприклад, імовірне зовнішнє фінансування відновлювальних 
робіт на Донбасі створює конкурсні умови для потенційних учасників великої будівельної програми. 

Нестача ресурсів може бути передумовою розробки оновлених будівельних проектів, у яких 
проектувальники зможуть сформувати раціональну, економічну виправдану структуру об’єкту. Подальше 
зменшення собівартості будівництва за рахунок економії ресурсів (більш низької вартості оплати праці, 
матеріалів і механізмів) можливо лише при системній зміні  структури витрат. Тоді імовірно ліквідувати 
помилки, що були допущені раніше при розробці проекту, робочому процесі будівництва, залученню 
субпідрядників та ін. Наприклад, інколи варто поділити будівництво на етапи, зменшити кількість виробничих 
операцій безпосередньо на будівельному майданчику. Йдеться про збирання складної конструкції на місці 
виготовлення більшості комплектуючих та її доставку  до будівлі. Здешевленню проекту сприятиме також 
зменшення орендної плати.  

Треба відзначити, що поряд із загальними особливостями капітального будівництва, характерними для 
всіх підприємств даної галузі, можна також виділити специфічні особливості будівельної логістики, властиві 
одному або іншому ринку нерухомості (житлової, комерційної, промислової та ін.), обумовлені, головним 
чином, функціональним призначенням об'єктів цих ринків. 

Характерною ознакою будівельного виробництва житлової нерухомості є велика кількість підготовчих 
и будівельно-монтажних робіт, потреба в комплексному освоєнні нових територій, організація будівництва з 
нульового циклу. При підвищенні поверховості об'єкта, що споруджується, спрощуються технології 
будівельного виробництва, оскільки збільшується частка типових конструкцій в складі спожитих матеріальних 
ресурсів, а також придбається необхідний досвід виконання будівельно-монтажних робіт. Залежно від 
основного матеріалу, що використовують при створенні об'єктів житлової нерухомості, у великих обсягах 
споживають цеглі, панельні плити або бетонну суміш (для монолітного будівництва). Істотну частку в 



матеріальних витратах складає будівельна арматура, яка застосовується для посилення бетонних конструкцій, 
пристроїв фундаменту, стиків між деталями та ін. 

При будівництві об'єктів промислової нерухомості (окремих цехів, заводів, фабрик і т.п.), перш за все, 
необхідно враховувати специфіку створюваних виробництв. При проектуванні цих об'єктів та виконанні 
будівельно-монтажних робіт визначальним моментом є вибір замовника технологічного обладнання, 
призначеного для монтажу та установки, та його техніко-фізичні характеристики. З урахуванням особливостей 
конкретного устаткування вибудовується фундамент і каркас будівлі, а також створюються нетипові (виконані 
за індивідуальним замовленням) конструкції. Частіше за все основними матеріальними ресурсами, що 
використовують при будівництві об'єктів промислової нерухомості, є бетонна суміш, цегла та будівельна 
арматура. 

Головними рисами капітального будівництва на ринку комерційної нерухомості є яскраво виражений 
індивідуальний характер будівельних проектів і, як наслідок, широке застосування нетипових та несамостійних 
конструкцій, деталей та виробів. При цьому будівельне виробництво будь-якого об'єкту комерційної 
нерухомості (магазину, офісного центру, кінотеатру та ін.) особливе функціональним призначенням, 
специфікою використовуваних матеріалів, необхідністю установки додаткового обладнання, термінами та 
послідовністю виконання будівельно-монтажних робіт. 

Несталість прискорює необхідність впровадження інноваційних засад діяльності підприємств. Йдеться 
про створення правового поля для підтримки розробки й використання принципово нових будівельних 
технологій. Перешкодами на цьому шляху є фактична відсутність правових засад створення загальної 
інформаційної бази відносно досвіду здійснення інноваційних проектів у нашій країні  та за кордоном, захисту 
інтелектуальної власності. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. При 
прийнятті рішення щодо впровадження інвестиційно-будівельного проекту будівництва об’єкту житлової 
нерухомості мають бути розглянуті наступні пункти, перш ніж буде ухвалене рішення про початок робіт: 

• очікувана ефективність із погляду всіх зацікавлених сторін; 
• можливість модернізації й позитивні ефекти від її проведення; 
• впровадження енергозберігаючих заходів, можливості залучення сторонніх інвестицій і 

одержання користі від даних заходів. 
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