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У статті викладено проблемні аспекти ринку будівельної галузі України. Проаналізовано 
діяльність підприємств будівельної сфери з огляду на забезпечення відповідності системи 
управління цілям та завданням. Окреслено основні фактори, що впливають на динаміку 
розвитку будівництва. Доведено, що для ефективної виробничо-господарчої діяльності 
підприємства потрібно дві нерозривні складові: інноваційні процеси та розвиток 
будівельного підприємства. Інноваційні можливості будівельного підприємства та його 
інноваційний потенціал – це ядро всього потенціалу підприємства. Надано рекомендації 
щодо покращення ситуації в напрямі використання інноваційного потенціалу будівельної 
галузі та стану економіки будівельних підприємств. Обґрунтовано необхідність 
кластеризації підприємств досліджуваної галузі. Проведений аналіз галузі дає можливість 
оцінити рівень інноваційної діяльності підприємств і позиціювання підприємств за рівнем 
інноваційної діяльності та економічного зростання. 
 
The article outlines the problematic aspects of the construction industry in Ukraine. The activity of 
construction companies in Ukraine is analyzed in view of ensuring the compliance of the 
management system with the goals and objectives. The main factors influencing the dynamics of 
construction development are outlined. It is proved that for an effective production and economic 
activity of the enterprise two inextricable components are needed: innovative processes and 
development of a construction enterprise. The innovative capabilities of the construction company 
and its innovative potential are the core of the entire potential of the enterprise. The 
recommendations for improvement of the situation in the direction of using the innovative potential 
of the construction industry and the state of the economy of construction enterprises are given. The 
necessity of clustering of enterprises of the investigated branch is substantiated. The analysis of the 



industry provides an opportunity to assess the level of innovation activity of enterprises and the 
positioning of enterprises by the level of innovation activity and economic growth. 
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Постановка проблеми. Сфера будівництва у розвинутих країнах займає значну частку у структурі 

економіки. Не винятком є Україна. Адже будівельна галузь в нашій країні є стратегічно важливою у розвитку 
національної економіки, є однією з найбільш бюджетоутворюючих, а також визначальною у розвитку не лише 
інших галузей, а й соціальної інфраструктури країни.  

Скорочення кількості будівельних підприємств негативно характеризує зміни підприємницької 
активності в будівництві, що може бути наслідком проблем, з якими стикаються будівельні підприємства під 
час своєї діяльності, та їх неспроможності до самостійного вирішення цих проблем. Якщо говорити про 
підприємницьку активність по національному господарстві України загалом, то треба також відзначити її 
зниження, адже загальна кількість підприємств, що функціонують у різних галузях національного господарства, 
також скоротилася. Водночас це скорочення було значно меншим, ніж по будівництву, і становило лише 9,3% 
[1].  

Необхідність формування стійкого процесу розвитку та стабільного економічного зростання з 
використанням інноваційних методів визнана урядом як найважливіше завдання стратегічного характеру. 
Реалізація поставленого завдання потребує ретельного аналізу проблемних аспектів ринку будівельної галузі, 
що надасть можливість прийняття ефективних стратегічних рішень щодо їх усунення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий науково-практичний внесок у вирішення окремих 
проблемних питань (аспектів) діяльності та розвитку підприємств будівельної сфери зробили такі дослідники, 
як Л.О. Богінська, В.Ю. Божанова, С.В. Глухова, І.В. Гужавіна, М.М. Климчук, Л.Г. Ліпич, К.А. Мамонов, С.Є. 
Масюк, Т.П. Норкіна, Ю.В. Пинда, Б.Г. Сенів, З.О. Скарбун, Г.Л. Ступнікер, М.С. Татар, І.О. Цимбалюк, М.В. 
Чорна, І.В. Чорнуха, О.В. Якименко, Л.А. Янковська, В.В. Юрчишин та ін.. Проблемам інновацій та 
інноваційної діяльності присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних учених-економістів, зокрема: 
Амоша О., Біловодська О., Биконя С., Гальчинський А., Касьяненко В., Лапко О., Панас В. та ін. У 
дослідженнях цих авторів відображені фундаментальні питання теорії управління та розвитку будівельного 
сектору економіки.  

Григор’єва Л.В. проводила аналіз потенціалу будівельних підприємств за управлінською, виробничою, 
фінансовою, кадровою, організаційною складовими на базі будівельних підприємств. Якименко О.В. визначив 
місце інноваційного потенціалу підприємства, показав його вплив на будівельне підприємство. Мамонов К.А., 
Угоднікова О.І. визначили механізми планування потенціалу розвитку будівельних підприємств, який 
забезпечує виконання вимог ринку, орієнтацію процесу на стратегічні цілі. Бойко О.В., Друзь В.В., Кононова 
О.Є. визначили процес вибору стратегії будівельних підприємств. Однак ряд питань, пов’язаних із 
використанням інноваційного потенціалу у будівельному комплексі не були опрацьовані достатньою мірою і 
потребують більш детального дослідження. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. як свідчить аналіз літературних джерел 
та діюча практика ведення бізнесу в Україні, недостатньо уваги приділено проблемам розвитку діяльності 
підприємств будівельної сфери в Україні. Забезпечення сталого інноваційного розвитку будівельної галузі 
вимагає не тільки існування масиву досліджень та розробок, підготовлених до використання, але й формування 
механізму їх прикладного застосування. Слабкість зв’язків будівельного та наукового секторів економіки, 
низька сприйнятливість будівельних підприємств до результатів фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, відсутність стимулів можливостей використання досягнень науки, невідповідність багатьох 
інноваційних ідей ринковим потребам обумовлюють недостатню інтенсивність та низьку ефективність 
модернізації будівництва. 

Мета статті (постановка завдання). Метою статті є визначення особливостей використання інновацій 
у будівельному комплексі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Будівельний комплекс являє собою складну міжгалузеву 
виробничо-господарську систему, елементами якої є підприємства, що здійснюють виробництво будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, а також виконують роботи з проектування та будівництва будівель і споруд. 
В Україні є досить потужний потенціал з випуску будівельних матеріалів та будівництва. Зазначена галузь є 
однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, будівництво значною мірою впливає на 
прискорення науково-технічного прогресу в усіх інших галузях економіки. Будівництво є найбільшим 
споживачем продукції інших галузей економіки регіону, які забезпечують його металом і металоконструкціями, 
цементом, лісоматеріалами, будівельними машинами, транспортними засобами, паливом, енергетичними та 



іншими ресурсами. Отже, значна частина проблем і завдань, пов’язаних із розвитком будівництва, носить 
міжгалузевий характер [5]. 

Однією із ключових передумов успішного функціонування підприємств будівельної сфери в Україні є 
здійснення ними інноваційної діяльності. Інноваційний розвиток будівельних підприємств передбачає [4]: 
1) організацію ефективних та результативних форм взаємодії бізнесу, держави та науки; 2) формування, 
використання і розвиток системи заходів, які збільшують різноманітність в інноваційній політиці; 3) створення 
відповідних комунікаційних зв’язків, які виступають суб’єктами процесу розвитку.  

В свою чергу встановлено, що інноваційний розвиток будівельних підприємств виступає умовою 
формування інноваційної політики, яка базується на таких аспектах [4]: 1) підвищення рівня ефективності 
процесу прийняття управлінських рішень; 2) покращення процесу управління документообігом і діловодством; 
3) підвищення рівня підготовки до виробничого процесу.  

Ключовими напрямками інноваційної політики підприємств будівельної сфери в Україні є [4]: 1) 
формування та ефективне впровадження заходів щодо активізації вищих навчальних закладів (ВНЗ), що 
спеціалізуються на розробленні інноваційної продукції будівельної сфери; 2) дослідження основних засад 
діяльності та проблем інноваційного розвитку підприємств будівельної сфери; 3) мотивування і стимулювання 
працівників до процесу формування та реалізації інноваційних програм та проектів; 4) наближення принципів 
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств будівельної сфери до європейських і міжнародних принципів 
інноваційного розвитку; 5) формування і підтримка функціонування бази даних щодо науково-дослідних 
розробок тощо.  

Високий рівень забезпеченості будівельного підприємства власними економічними ресурсами дає усі 
підстави для реалізації інноваційної стратегії, при цьому не залучаючи кошти із зовнішніх джерел. Основними 
проблемами, які гальмують інноваційну активність будівельних підприємств, є [4]: 1) брак власних ресурсів; 2) 
низький рівень державної підтримки інноваційних процесів; 3) недосконале нормативно-правове забезпечення 
інноваційних процесів; 4) значний період окупності інновацій; 5) високий рівень ризикованості впровадження 
інновацій. 

На сьогоднішній день вітчизняна будівельна галузь перебуває у стадії рецесії. Війна та девальвація 
зробили фінансово-економічну кризу особливо болючою для більшості підприємств будівельної галузі. Однак 
протягом останнього (2017 року) обсяги виконаних робіт на будівельному ринку почали збільшуватись. Так, 
згідно з даними офіційної статистики, у 2016 р. та 2017 р. підприємствами України виконано будівельних робіт 
на суму 35,6 млрд. грн. та 52,8 млр. грн. відповідно(табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції, млн.грн.* [3] 
У тому числі 

Роки 
Будівництво, 

всього 
Будівлі 

житлові нежитлові 
Інженерні 
споруди 

2010 42918,1 19659,1 6876,5 12782,6 23259,0 
2011 61671,7 26745,4 8137,1 18608,3 34926,3 
2012 62937,2 28104,8 8523,0 19581,8 34832,4 
2013 58586,2 28257,3 9953,1 18304,2 30328,9 
2014 51108,7 24856,5 11292,4 13564,1 26252,2 
2015 57515,0 28907,5 13908,8 14998,7 28607,5 
2016 73726,9 38106,4 18012,8 20093,6 35620,5 
2017 105682,8 52809,6 23730,0 29079,6 52873,2 

* урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 2014-2017 роки також без 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

 
Аналіз таблиці 1 дає підстави відмітити, що За 2010-2015 рр. фінансовий підсумок підприємств з 

будівництва будівель був збитковим (рис. 1). 
 



 
Рис. 1. Динаміка фінансового результату (сальдо) підприємств будівельної сфери в Україні  

за основними видами діяльності за 2010-2015 рр., млн грн. [4] 
 
Дещо ситуація почала змінюватися у 2016-2017 роках. Провідними у цій галузі є: 1) з будівництва 

споруд − ТОВ «Гідроінжиніринг» (Київ), ТОВ «БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД» (Київ), ТОВ 
«АртБудСервіс» (Київ), ЗАТ «ТРАНСМОСТ» (Чернівці), ТОВ «Фаворитбуд Компані» (Полтава), ТОВ 
«Каскадбуд» (Львів), ТОВ «Гідростоп-Буд» (Львів), ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» (Луцьк) та ін.; 2) з 
спеціалізованих будівельних робіт − ТзОВ «Компанія Спецпроектбуд» (Львів), ПП «ГалТепло-Сервіс» (Львів), 
ПП «АМК» (Львів), ТОВ «Криворізька будівельна компанія» (Кривий Ріг), ТОВ «ЛАГРАН ПЛЮС» (Львів), 
ТОВ «ММ-Буд Проект» (Київ), «Технобуд» (Івано-Франківськ), 3) з житлового будівництва  − корпорация 
«Укрбуд» (Київ), ТДВ «Житлобуд-2» (Харків), ПрАТ «Київміськбуд» (Київ), АТ «Житлобуд-1» (Харків), Група 
“АВЕК”, Корпорація «ДCК-Житлобуд» (Київ), Компанія «Авантаж» (Харків), та ін.  

Варто зазначити, що період 2014-2015 рр. відбулось різке зниження рентабельності операційної 
діяльності підприємств будівельної сфери з 5,8% (2014 р.) до –7,6% (2015 р.) [3]. 

Показовим в оцінці інноваційної діяльності у будівельному комплексі є частка заявок і патентів на 
винаходи підприємств будівельної сфери (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Частка заявок і патентів на винаходи підприємств будівельної сфери у загальній кількості заявок 
(національні заявники-юридичні особи) за 2010-2015 рр., % [3] 

Роки 
Показники 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Заявки на винаходи 0,07 0,28 0,43 0,06 0,07 - 
Патенти на винаходи 0,75 0,08 0,20 0,26 0,09 - 

 
 
Аналіз таблиці 2 демонструє, що протягом 2011-2012 рр. спостерігалось поступове зростання частки 

заявок на винаходи у сфері будівництва до 0,43% − у 2012 р. Однак, у 2013 р. частка заявок на винаходи різко 
скоротилась до 0,06%, а вже у 2014 р. відбулось незначне її покращення. Однак, у 2015 р. підприємствами 
будівельної сфери не подано жодної заявки на винаходи. У 2010 р. підприємствами будівельної сфери подано 
найбільшу кількість патентів на винаходи − 0,75% від загальної кількості патентів. Проте у 2011 р. ця частка 
патентів на винаходи скоротилась до 0,08%. У 2012-2013 рр. відбулося поступове зростання кількості патентів, 
частка яких за цей період зросла до 0,20% і 0,26%. Однак, у 2014 р. цей рівень знизився до 0,09%, а у 2015 р. 
підприємствами будівельної сфери не подавались взагалі патенти на винаходи [4]. 

Отже, аналіз інноваційної діяльності підприємств будівельної сфери в Україні (з огляду на 
забезпечення відповідності системи управління цілям та завданням) засвідчують про те, що сьогодні виникає 
цілий ряд проблем, які стають перешкодою розвитку діяльності підприємств будівельного комплексу в Україні, 



зокрема: відсутність заявок і патентів на винаходи у 2015 р., що засвідчує про зниження рівня інноваційної 
активності підприємств; тенденційне скорочення патентів на корисні моделі протягом 2013-2015 рр. 

Багато зазначених проблем будівельного комплексу можна вирішувати на регіональному рівні. 
Пріоритетними напрямами вбачаються: поліпшення роботи будівельних підприємств за рахунок оновлення 
основних фондів; упровадження інноваційних будівельних технологій; підвищення якості будівельної 
продукції; вдосконалення управління, розширення горизонту планування і більш точний облік вимог ринку; 
розроблення довгострокових програм розширення можливостей фінансування будівництва як органами 
державної, так і регіональної влади; сприяння розвитку кластерних утворень [2]. 

За сучасних конкурентних умов розвитку ринку для регіонів необхідно визначити галузі, в яких 
можливо та доцільно формування потенційних кластерів. Для цього необхідна грамотна регіональна кластерна 
політика, яка дасть змогу безперешкодно сформувати кластер та сприятиме зростанню внутрішнього 
регіонального ринку та виходу на зовнішній, що дасть змогу підприємствам отримувати синергетичний ефект, 
знижувати витрати, раціонально використовувати регіональний ресурсний потенціал [5]. 

Дана ситуація вимагає формування комплексного механізму управління інноваційним потенціалом 
будівельного комплексу країни, що сприятиме успішному веденню будівельного бізнесу на основі 
впровадження інноваційних технологій та надасть новий поштовх для розуміння органами влади та бізнес-
системами важливості інновацій для розвитку економіки та всього національного господарства України. 

Висновки. З огляду на те з’ясовано, що інноваційна діяльність будівельних підприємств в Україні має 
такі особливості: 1) значна тривалість операційного циклу (високий рівень ризикованості інновацій, 
довготривалий життєвий цикл інновацій та тривале отримання ефекту від впровадження інновацій); 2) висока 
капіталомісткість (фінансування процесу впровадження інновацій із зовнішніх джерел); 3) складність процесу 
впровадження інновацій; 4) структура операційного циклу. 

Незважаючи на широке коло виявлених проблем у розвитку будівельної галузі, все ж є підстави для 
оптимізму. Якщо український галузевий комплекс має здатність функціонувати навіть у таких складних 
умовах, то вирішення хоча б деяких проблем сприятиме стабільному розвитку будівельної галузі. 

Перспективою подальших досліджень у цьому науковому напрямі убачаємо у розробленні 
рекомендацій з формування, використання та розвитку системи управлінської діагностики підприємства 
будівельного комплексу України. 
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