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АНОТАЦІЯ 

 

Тема: Стратегія розвитку будівельної галузі в Україні 

Автор: Сидорак А. В. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що будівельна галузь є однією з 

найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить 

ефективність функціонування всієї системи господарювання країни.. 

У розділі 1розглянуто систему стратегічного планування в Україні, 

будівельну галузь та її місце в стратегічних планах розвитку України, 

особливості стратегічного планування на національному рівні. 

У розділі 2 проаналізовано технологію стратегічного планування, 

систему державного регулювання будівельної галузі, механізми 

фінансування будівельного комплексу України. 

У розділі 3 наведено оцінку сучасного стану будівельної галузі в 

Україні, потенціал та можливості будівельної сфери та запропоновано 

стратегічні пріоритети розвитку будівельної сфери України. 

Магістерська робота представлена в обсязі 83 сторінки, складається з 3 

розділів,висновків та переліку посилань із 44джерел. 

Ключові слова: будівельна галузь; стратегічне планування; стратегічне 

управління; стратегія розвитку; державне регулювання; потенціал та 

можливості. 
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ANNOTATION 

 

Topic: Development strategy of the construction industry in Ukraine 

Author: Sydorak A.V. 

The urgency of the work is due to the fact that the construction industry is 

one of the most important sectors of the economy, which depends on the efficiency 

of the entire economic system of the country. 

Section 1 considers the system of strategic planning in Ukraine, the 

construction industry and its place in the strategic development plans of Ukraine, 

the features of strategic planning at the national level. 

Section 2 analyzes the technology of strategic planning, the system of state 

regulation of the construction industry, financing mechanisms of the construction 

industry of Ukraine. 

Section 3 provides an assessment of the current state of the construction 

industry in Ukraine, the potential and opportunities of the construction sector and 

proposes strategic priorities for the development of the construction sector in 

Ukraine. 

The master's thesis is presented in the amount of 83 pages, consists of 3 

sections, conclusions and a list of references from 44 sources. 

Keywords: construction industry; strategic planning; strategic management; 

development strategy; state regulation; potential and opportunities. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Будівельний комплекс будь-якої країни світу, 

передбачає багатогалузеву структуру, що об'єднує підрядні та спеціалізовані 

організації, підприємства будівельної індустрії, інженерної інфраструктури 

та багато інших учасників ринку. 

В процесі будівництва створюються не тільки матеріальні блага, які 

безпосередньо задовольняють потреби суспільства, але і формується 

матеріальний базис функціонування всіх інших галузей економіки – 

виробничі будівлі і споруди, дороги, будівлі громадського призначення. 

Окремої уваги заслуговують ряд факторів (зовнішніх та внутрішніх), 

що мають неабиякий вплив на будівельну галузь України та зміни яких 

можуть привести як до зростання, так і до занепаду галузі. 

Отже, будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного 

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 

господарювання країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню стану та 

перспектив розвитку будівельної галузі України, а також аналізу діяльності 

будівельних підприємств приділяють увагу багато вітчизняних вчених та 

авторів,серед яких В.В. Биба, Л.Л. Калініченко, Л.В. Кулікова, В.В. 

Лаговський, О.В. Латишева, Т.М. Паянок, Ю.Р. Сидорова , Одуд К.С.  та 

інші. 

Мета магістерської роботи – дослідження теоретичних та 

методологічних засад стратегії розвитку  будівельної галузі в Україні. 

Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 

 дослідити теоретичні засади стратегії розвитку будівельної галузі в 

Україні; 

 проаналізувати методологію розробки стратегії розвитку будівельної 

галузі в Україні 
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 оцінити сучасний стан будівельної галузі в Україні; 

 дослідити потенціал та можливості будівельної сфери України; 

 запропонувати стратегічні пріоритети розвитку будівельної сфери 

України. 

Об’єкт дослідження – стан будівельної галузі в Україні. 

Предмет дослідження – стратегія розвитку будівельної галузі України. 

Вихідні дані. Було використано законодавчі та нормативні документи, 

статистичні дані, періодичні видання, наукові статті. 

Під час дослідження було використано ряд методів: методи порівняння, 

системно-структурний аналіз, аналітичний метод. 

Елементи наукової новизни одержаних результатів: 

1. В роботі було розглянуто теоретичні засади та методологію 

розробки стратегії розвитку будівельної галузі в Україні. 

2. В роботі було проведено оцінку сучасного стану будівельної 

галузі в Україні, визначено її потенціал та можливості та запропоновано 

подальші стратегічні пріоритети розвитку. 
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ВИСНОВКИ  

 

В результаті проведених досліджень магістерської роботи встановлено: 

Систематизовано внутрішні та зовнішні загрози, які є специфічними 

саме для підприємств будівельної галузі. Так, до зовнішніх загроз віднесено 

(загострення конкуренції на обмеженому ринку замовлень; загострення 

конкуренції на обмеженому географічному просторі; недобросовісна 

конкуренція у всіх її проявах; монополізація ринку великими будівельними 

підприємствами; корупційні відносини при розподілі державних і 

муніципальних замовлень; явища комерційного підкупу при отриманні 

замовлень і розподілі субпідрядів, так звані "відкат" і "зворотний відкат"; 

внутрішнє шахрайство. До внутрішніх загроз віднесено: нанесення збитку 

об'єкту будівництва, техніці, псування товарно-матеріальних цінностей; 

нанесення шкоди персоналу (виробничий травматизм); загроза появи браку, в 

тому числі прихованого, по роботах, виконаних силами субпідрядників, а 

також обумовленого низькою якістю використаних будматеріалів; загроза 

появи браку, в тому числі прихованого, по роботах, виконаних власними 

силами; загроза появи браку, обумовленого низькою якістю роботи 

проектних організацій, а також генпідрядників. 

Методика розробки стратегії передбачає низку етапів, серед яких, 

зокрема: 

- етап досліджуваного кола суб’єктів, особливості стратегічного 

управління (вибір та впровадження стратегій розвитку) яких впливають на 

функціонування та трансформації будівельної галузі України; 

- етап оцінки типу та характеристики стратегій розвитку досліджуваних 

суб’єктів будівельної галузі України на концептуально-плановому рівні 

(передбачає виявлення найбільш розповсюджених стратегій розвитку в 

плановому вимірі); 

- етап оцінки типів та стану стратегій розвитку досліджуваних суб’єктів 
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будівельної галузі України на рівні впровадження; 

- етап порівняння концептуально-планових та фактичних засад 

впровадження стратегій розвитку досліджуваних суб’єктів будівельної галузі 

України (визначення так званого стратегічного розриву між декларуванням 

курсу розвитку та його впровадженням). 

Проект бюджету-2021 передбачає, що й надалі держава виділятиме 

значне фінансування будівництва доріг, що продовжить підтримуватиме 

зростання показників будівництва транспортних споруд, автострад, вулиць та 

доріг. 

Окрім державного фінансування, перспективи пожвавлення іпотечного 

кредитування дозволяють очікувати зростання житлового будівництва.  

Зростання будівельної активності відбувалося завдяки розширенню 

інвестиційних видатків підприємств на проведення будівельних робіт та 

покращенню умов ведення бізнесу. Так, у 2020 році Україна стрибнула на сім 

сходинок вгору та посіла 64 місце в одному з найважливіших міжнародних 

рейтингів Doing Business, який дає можливість оцінити легкість ведення 

бізнесу за десятьма основними показниками та дозволяє порівнювати країни 

між собою. 

Проблеми ринкової перебудови промислового та житлового 

будівництва в Україні є надзвичайно гострими й актуальними. Їх розв‘язання 

стане реальним за умови наявності нормативно-правової бази, яка 

стимулюватиме роботу всіх сфер і галузей підприємств будівельної галузі, а 

також запровадження принципово нового інвестиційного механізму 

(іпотеки), що забезпечуватиме надходження до цієї сфери економіки коштів з 

різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, комерційних, 

іноземних. 

Стратегічні пріоритети розвитку будь-якої галузі національної 

економіки повинні враховувати останні тенденції і виклики глобального 

світу, включати в себе пріоритети, спрямовані на інноваційний розвиток 



84  

 

галузі та створення умов для виходу національного виробника і 

кваліфікованих фахівців на ринки зарубіжних держав. Економіка сучасної 

держави являє собою багатогалузевий виробничо-господарський комплекс. 

Особливу роль у цьому комплексі відіграє будівельна галузь. В процесі 

будівництва створюються не тільки матеріальні блага, які безпосередньо 

задовольняють потреби суспільства (наприклад, житло), але і формується 

матеріальний базис функціонування всіх інших галузей економіки – 

виробничі будівлі і споруди, дороги, будівлі громадського призначення. Ці 

об'єкти становлять матеріальну основу будь-якого виробництва – його 

основні фонди. 

На сьогоднішній день серед пріоритетних напрямків розвитку 

будівельної сфери можна виокремити такі як:  

1) реформування будівельної галузі у сфері нормативно-правового 

забезпечення;  

2) адаптація будівельного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 

 3) запровадження інновацій у розвитку сучасної наукової складової у 

будівельній галузі;  

4) запровадження ефективного державного контролю та регулювання у 

сфері будівництва;  

5) створення сприятливих умов для діяльності всіх учасників 

будівельного ринку; 

 6) удосконалення державних інструментів контролю та підтримки 

розвитку будівельного сектору економіки.  

Тому ефективне функціонування будівельної галузіможе бути 

забезпечено лише завдяки належному державному регулюванні галузі. 

  



85  

 

CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аспекти державного регулювання будівельного ринку україни /  Бібік Н. 

В., Понуровський О. І. 

2. Bankrutstvo pidpriyemstv budivelnoyi galuzi: stan, problemi i shlyahi yih 

virishennya: monografiya / [V. M. Babayev, V. I. Torkatyuk, L. M. Shutenko 

та ін.]. // Bankruptcy of Construction Industry Enterprises: Status, Problems 

and Solutions: Monograph. – 2016. Economics [Електронний ресурс]— 

Режим доступу до ресурсу: 

https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/240 

3. Dmytrenko V. Рroblems and prospects of development of enterprises in the 

construction industry / Dmytrenko. – 2020. 

4. Kasap N. G. Perspektivi zastosuvannya strategiyi diversifikaciyi dlya 

pidvishennya ekonomichnoyi efektivnosti diyalnosti budivelnogo 

pidpriyemstva [Електронний ресурс] / Kasap – Режим доступу до ресурсу: 

http:// www.rusnauka.com/7_NMIV_2010/Economics/60110.doc.htm.  

5. Lisenko A. V. Doslidzhennya ta rozrobka zahodiv diversifikaciyi diyalnosti 

budivelnih pidpriyemstv [Електронний ресурс] / Lisenko // Research and 

development of diversification activities of construction enterprises – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://eprints.kname.edu.ua/52119/1/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80

%D0%BD%D0% 

B8%D0%BA_2019_%D0%91%D0%90%D0%92%D0%A3%D0%A1%D0%

95%D0%A0-145-148. pdf.  

6. Scientific and technical progress in european countries and the contribution of 

higher education institutions [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.5.  

7. Sozanskij L. J. Finansove regulyuvannya formuvannya i vikoristannya 

kapitalu budivelnih pidpriyemsta: monografiya / Sozanskij. // Vid-vo 

Yevropejskogo universitetu. – 2012. «Competitiveness Model of Innovative 



86  

 

Development of Ukraine's Economy» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9855/1/Proceedings-

3thISPC-2020-190-193.pdf. 

8. Аs for the development problems of operation enterprises of the construction 

industry in ukraine. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 

2017.  

9. Адміністративно-правові засади проведення децентралізації органів 

виконавчої влади в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80793. 

10. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf#page=151. 

11. Аналіз теоретико-методичних підходів до визначення механізмів 

державного регулювання у галузі будівництва. – 2020.  

12. Антонова Л. В. Стратегічні пріоритети розвитку державного 

регулювання будівельної галузі економіки України / Л. В. Антонова. // 

Наукові праці. Державне управління. 

13. Блєнкова О. Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники 

формування стратегії конкурентноспроможності будівельних 

підприємств / О. Ю. Блєнкова. // Будівельне виробництво. – 2014. 

14. Божанова В. Ю. Особливості стратегічного управління в будівельній 

галузі України / В. Ю. Божанова, О. Є. Кононова. // Стратегія 

економічного розвитку України.. – 2019. 

15. Васейчук Л. Регіональні особливості стратегічного планування в Україні 

/ Л. Васейчук. 

16. Виробництво будівельної продукції [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html#%D0%91%D1%83%D0%

B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0



87  

 

%BE1.  

17. Господарська діяльність будівельної організації та шляхи її 

удосконалення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.5. 

18. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

19. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання. – 2020. – С. 192. 

20. Загрози розвитку підприємств будівельної галузі: теоретичний аспект 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3229&i=17. 

21. Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://ips.ligazakon.net/document/T113038?an=2. 

22. Капітальне будівництво в Україні [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/11754. 

23. Кононова О. Є. Процес вибору стратегії будівельних підприємств / О. Є. 

Кононова. // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. 

24. Ланьо О. О. Організаційно-економічні напрями забезпечення 

фінансового розвитку підприємств будівельної сфери / О. О. Ланьо. // 

«Економіка» :науковий журнал. – 2020.  

25. Латишева О. В. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у 

забезпеченні сталого розвитку національної економіки / О. В. Латишева, 

А. Д. Сайко. // Економічний вісник. 

26. Матвійчук А. В. Поняття і механізми фінансового контролю у 

будівельній галузі / А. В. Матвійчук. // Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. 

27. Менеджмент [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://studme.com.ua/1024102212649/menedzhment/tehnologiya_strategiche

skogo_takticheskogo_planirovaniya_printsipy_metody.htm. 

28. Монографія [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 



88  

 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3462/Ekono

miko-upravlinski-aspekty-funktsionuvannia-ta-rozvytku-subiektiv-

hospodariuvannia.-T.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=149. 

29. Мінекономіки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukraina-mojet-podnyatsya-na-20-

pozitsiy-v-doing-business-2021---minekonomiki. 

30. Напрями державної підтримки стратегій розвитку будівельної галузі 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-

krok/article/view/275/294. 

31. Непомнящий О. М. Децентралізація державного регулювання 

будівельної діяльності: закордонний досвід для україни / О. М. 

Непомнящий. 

32. Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у 2019 

році [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України – 

Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/bud/ 

ovb_reg/xls/ovb_reg2019.xls. 

33. Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році 

[Електронний ресурс] // Державна служба статистики України – Режим 

доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/bud/ 

ovb_vid/ovb_vid_19.xls.. 

34. Огляд стану та оцінка потенціалу розвитку будівельної галузі України. // 

Ефективна економіка. – 2020. 

35. Панкова Л. І. Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі 

України / Л. І. Панкова, Ю. О. Зайва.  

36. Парфьонова А. А. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної 

галузі України / А. А. Парфьонова. // "Управління розвитком". – 2014. – 

№1. 

37. Прав Ю. Г. Законодавче забезпечення системи державного регулювання 

будівельної галузі: аналіз та перспективи розвитку / Ю. Г. Прав. // 



89  

 

Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. 

38. Правові засоби оптимізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11754/Dyachenko_iuf_2

020.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

39. Прийняття (введення) в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/bud/oss/oss_u/arh_oss2017_

u.hm. 

40. Про регулювання містобудівної діяльності [Електронний ресурс] // ]—

"Законодавство України" – Режим доступу до ресурсу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text. 

41. Публічне управління та адміністрування [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/23673/1/158-161.pdf. 

42. Розвиток будівельної галузі та детінізація ринку праці у будівництві 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/rozvitok-budivelnoyi-galuzi-ta-

detinizatsiya-rinku-pratsi-u-budivnitstvi/. 

43. Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та 

перспективи. // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції. – 2017.  

44. Статистична інформація: Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/bud/ovb_vid/ovb_vid_11-19.xls. 

 


	ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	Факультет   Магістерської підготовки
	Кафедра    публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності
	Рівень вищої освіти   магістр
	Спеціальність281  Публічне управління та адміністрування
	(шифр і назва)
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	З  А  В  Д  А  Н  Н  Я
	НА  МАГІСТЕРСЬКУ  КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
	Сидораку Андрію Володировичу
	КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН




