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ВСТУП 

 

Сучасні до підходи статистичного аналізу повинні відповідати вимогам 

розвитку ринкових відносин. У зв'язку з цим слід забезпечити більшу 

гнучкість і мобільність у проведенні аналізу, розширити спектр його методів. 

Методи вивчення ринкової ситуації стали значно складнішими, включають у 

себе результати математичного, статистичного та соціально-економічного 

методів аналізу. На сьогодні дослідження ринку не видається можливим без 

використання сучасних комп'ютерних технологій і достовірної актуальної 

інформації. 

Інформація про стан і розвиток ринку, його закономірності необхідна, з 

одного боку, для розробки державної політики розвитку економіки, 

проведення соціальних перетворень, контролю й впливу на ринок, а з 

іншого, – для розвитку підприємництва, у тому числі у сфері будівництва. 

Розвиток будівельного ринку багато в чому визначає динаміку 

вітчизняної економіки в цілому, особливо в період кризи, що вимагає розвитку 

методології аналізу ринкових процесів і веде до зміни пріоритетів статистики. 

За останній час відбулися серйозні якісні зрушення в системі 

статистичних показників, зокрема постійно вдосконалюється система збору 

статистичної інформації про ринкові явища й процеси, змінюється 

методологія статистичного аналізу ринкових відносин. 

Будівельний ринок пов'язаний як зі сферою виробництва, так й зі сферою 

споживання, і забезпечує при цьому оптимальні пропорції між попитом і 

пропозицією, орієнтуючи будівельну галузь на задоволення потреб 

споживачів у якісній будівельній продукції, що вимагає вдосконалення та 

систематизації методів статистичного аналізу будівельного ринку. 

Для ефективного управління процесами, що відбуваються в ринковій 

економіці та соціальній сфері, потрібна постійна й своєчасна наявність 

об'єктивної та достовірної інформації, формування якої має здійснюватися в 

рамках єдиного інформаційного простору. Це є одним із пріоритетних завдань 
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не лише для статистики, але й для економіки в цілому. 

Однак до теперішнього часу системний підхід до формування повної 

інформації про будівельний ринок як основного елемента статистичного 

аналізу не був реалізований. Сучасною парадигмою методології 

статистичного аналізу може стати оцінка стану будівельного ринку в цілому, 

поточної кон’юнктури, причин його нерівномірного розподілу по регіонах та 

потенціалу розвитку зокрема.  

Вищенаведене свідчить про актуальність теми дослідження, пов'язаної з 

проблемою статистичного аналізу стану й розвитку будівельного ринку, що 

сприяє реалізації державної концепції реформування ринкових відносин, а 

також розвитку підприємництва як взагалі, так і в галузі будівництва. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА СПРИЯННЯ ЙОГО 

РОЗВИТКУ  

 

1.1 Необхідність державного регулювання економічних процесів 

 

Новітні ринкові моделі економічно розвинутих країн мають, на відміну 

від попередніх, зовсім інші за своєю складністю й ступенем зрілості 

структури, методи та засоби економічного управління та регулювання з 

відповідними стимулювальним імпульсами й інтересами, різноманітністю 

форм і механізмів впливу на процеси розвитку. Високорозвинуті моделі 

гармонійно функціонують не лише в умовах діяння вільної ринкової 

кон’юнктури, а й в умовах діяння науково обґрунтованої системи 

раціонального управління (менеджменту), регулювання складних і 

суперечливих процесів, що відбуваються в економіці на макро- й 

мікроекономічному рівнях [1, с. 6].  

Таким чином, у розвинутих країнах склалися (з певними відмінностями) 

основні напрями державного регулювання ринкової економіки, методи якого 

були опрацьовані й перевірені на практиці залежно від моделі розвитку 

суспільства. Необхідність державного регулювання економічних процесів 

обумовлювалася тим, що чисто ринкові методи не забезпечували високу 

ефективність складного та інтегрованого виробництва, визначений рівень 

зайнятості та соціальної допомоги [2, с.70].  

Будівельна галузь як важлива стратегічна галузь потребує також 

державного регулювання.  

Треба відзначити, що держава через свою особливу роль у суспільстві за 

всіх часів тією чи іншою мірою втручалася в економічні процеси. Спочатку це 

втручання було досить обмеженим і зумовлювалося необхідністю вилучення 

частини суспільного продукту для утримання державного апарату – 

чиновників державної влади, армії, поліції, судів тощо. Такі утриманські 
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інтереси визначали пасивну роль держави в економіці, а активним 

регулятором економіки виступав ринок. 

Проте в міру розвитку товарного виробництва, його монополізації й 

ускладнення відтворювальних процесів стали виразно проявлятись обмеження 

регулювальних можливостей ринкового механізму. За цих умов виникла 

об’єктивна необхідність активізації ролі держави в регулюванні економіки.  

Еволюція концепцій державного регулювання економікою показує, що 

означеним тенденціям сприяли як політичні, так й ідеологічні фактори. 

Перерозподіл доходів, тобто зниження доходів багатих і підвищення 

добробуту бідних, став розглядатися як основна задача економічної політики.  

Пошуку нових підходів до державного регулювання умов інвестування 

в об’єкти житлового будівництва та (або) ефективного його відтворення 

особливо вимагає житлова проблема. У цьому аспекті мають розглядатися не 

тільки питання державного регулювання виробництва житла, а й проблеми 

розподілу й обміну житла та споживання (житлово-комунальне господарство). 

Промислове виробництво відіграє особливу роль у сталому 

економічному зростанні, відповідно регуляторна політику в цьому аспекті є 

актуальною. 

Необхідно комплексно розглядати завдання відтворення, державного 

регулювання й проблеми інвестування відтворювальних процесів. 

Статистика кон’юнктури ринку будівельної галузі об’єктивно необхідна 

для розробки своєчасних та дієвих заходів державної політики з 

вищеокреслених завдань.  

В останні роки усе більше поширюється думка про те, що ріст 

державного втручання в ринкові процеси супроводжувався втратою уваги до 

основних функцій держави. Обмеженість часу й ресурсів, що є в 

розпорядженні урядів, надмірне розширення їхніх обов'язків призводило до 

того, що держава виявлялася не в змозі належною мірою виконувати свої 

найважливіші функції. Занадто часто прагнення до рівності призводило до 

непродуктивного чи сумнівного використання суспільних ресурсів. У 
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результаті погіршувалася якість основних послуг, які повинна забезпечувати 

держава. Це мало негативні наслідки для функціонування ринку, оскільки з 

часом держава стала не стільки підтримувати й доповнювати ринок, скільки 

конкурувати з ним і підмінювати його. 

В останні роки повсюдно відбулася серйозна переоцінка (як політиками, 

так і громадськістю) ролі ринку в економіці. Результатом стало поступове 

зменшення державного втручання й більша довіра до розподільних 

можливостей ринку. У функціях урядів відбувається зрушення від заміщення 

ринку до його підтримки й доповнення. Підтвердженням цього факту є 

характерні для щоразу більшої кількості країн приватизація держпідприємств; 

скасування імпортного мита й кількісних обмежень у зовнішній торгівлі (що 

робить її більш чутливою до змін у відносних цінах); лібералізація 

регулювання кредитів і процентних ставок (що веде до відновлення важливих 

розподільних функцій кредитного ринку); усе менш популярне регулювання 

цін і багато інших обмежень на вільну економічну діяльність. 

Усе це підсилює ринкові основи й обмежує сферу державного 

втручання. Політики поступово усвідомлюють, що уряд повинен не 

підмінювати ринок, а стимулювати його в напряму розподілу ресурсів. 

Усе це обумовлює необхідність переосмислення ролі держави в 

сприянні розвитку тих чи інших галузей економіки, регулюванні цін, 

збільшенні витрат на освіту й охорону здоров'я, підтримці малозабезпечених 

прошарків населення тощо.  

Що ж стосується ролі держави в перерозподілі доходів і соціальному 

забезпеченні, то в останні десятиліття доведено, що при відповідних умовах 

ринок ефективно розподіляє ресурси, але не здатний розподіляти доходи «як 

велить совість» чи відповідно до переважаючих у суспільстві поглядів. Отже, 

уряди не можуть відмовитися від своєї ролі в цій сфері.  

У цих умовах перерозподільна політика держави повинна 

реалізовуватися інакше, ураховуючи особливості національного розвитку та 

використовуючи накопичений теоретичний та практичний досвід інших країн. 
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У процесі функціонування сучасної ринкової економіки важливу роль 

відіграє конструювання інститутів приватної власності та капіталу, 

приватнопідприємницького сектора та підприємця як головної дійової особи 

економіки. З погляду загальних тенденцій суспільного прогресу, тут однаково 

важливими є розвиток приватнопідприємницької, та корпоративної 

економіки, великих і величезних фінансово-промислових груп, адекватних 

механізмів організації та управління.  

У той же час (як показує практика господарювання високорозвинутих 

країн) важливим залишається й розвиток державної власності. У більшості 

країн на неї припадає 20-25 % національного багатства. Держава виступає в 

ролі колективного підприємця й одного з важливих суб’єктів ринкових 

відносин. Вона є одним з найбільших роботодавців. Великі державні 

корпорації забезпечують роботою близько 20 % самодіяльного населення й 

здійснюють до 50 % усіх інвестицій. Так, у США державна власність 

становить приблизно 20 % національного багатства; у Японії на державних 

підприємствах використовується близько 10 % основних фондів; в Італії 

державний сектор дає приблизно 40 % ВВП, а у Франції цей показник складає 

30 % [3, с.36].  

Слід відзначити, що сучасні західні інституціональні теорії виявилися не 

в змозі передбачити стрімкого економічного зростання країн Східної Азії. 

Трансформаційні процеси в суспільстві цих країн настільки сильно вплинули 

на систему економічних інтересів приватного сектора та вивели їх на 

динамічний шлях економічного розвитку, а бюрократичний механізм зміг 

ефективно управляти цим розвитком. 

Зазначене твердження можна проілюструвати на прикладі Китаю. 

Наведемо конкретні дані Світового банку, які свідчать про значні успіхи 

Китаю. 

Для подвоєння обсягів виробництва продукції на душу населення, яке 

існувало в 1780 р., Великобританії потрібно було 58 років. У США цей процес 

тривав 47 років, починаючи з 1839 р. Після Другої світової війни багато країн 
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подвоїли обсяг виробництва на душу населення: Бразилія – за 18 років, 

Індонезія – за 17, Південна Корея – за 11. Китай у цьому плані має 

феноменальний результат: він подвоїв обсяг виробництва продукції на душу 

населення протягом 10 років [4, с. 40]. 

До того ж протягом післявоєнних років Китай досягнув ще одного 

величезного успіху: у країні  майже вдвічі збільшилася середня тривалість 

життя. Якщо одразу після Другої світової війни середня тривалість життя в 

Китаї дорівнювала 35 рокам, то нині для чоловіків вона становить 72, для 

жінок – 82 роки. 

Китаєм було виконано два глобальні завдання: по-перше, розв'язано 

проблему самозабезпечення країни продуктами харчування (маючи 7 % орних 

земель світу, Китай не тільки забезпечує продуктами харчування 

1 млрд 200 млн свого населення, але й експортує сільськогосподарську 

продукцію); а по-друге, розвинувши легку промисловість, Китай забезпечив 

себе повністю товарами цієї галузі. 

У Китаї лише 5 % населення живе за межею бідності (пор.: в Україні на 

сьогодні за межею бідності проживає понад 20 % населення) [4, с. 41]. 

До основних складових успіху Китаю можна віднести 

1) впевнене впровадження ринкових відносин, але не хаотичне й не під 

впливом інших держав чи міжнародних фінансових організацій, а самостійне 

й цілеспрямоване з активним державним регулюванням, яке полягає в 

розробленні промислової політики та забезпеченні порядку в суспільстві й 

ефективної боротьби зі злочинністю. У процесі переходу до ринку 

виробництво не руйнується, а створюються приватні, нові виробництва. Це 

відбувається не на руїнах державних підприємств, а незалежно від них; 

щорічний приріст виробництва сягає 10-12 %; 

2) опору на власні сили, науку, економічну думку, яка започатковує саме 

китайську модель економіки (Голова Постійного Комітету Всекитайських 

Зборів народних представників Цяо Ші поставив у 1996 р. завдання створити 
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в кожній галузі наукові школи або групи, які повинні піднятися до найвищих 

світових досягнень науки та технологій); 

3) захист власного ринку та виробника, або ідеологію протекціонізму. 

Реалізується ця ідеологія в такий спосіб: Китай сприяє надходженню 

готової продукції іноземних фірм на свій ринок, як правило, через організацію 

виробництва цієї продукції на своїй території за повним технологічним 

циклом. Так, у Шанхаї разом з американською фірмою Макдональд-Дуглас 

створено авіаційну промисловість, а разом з Росією розроблено сучасний 

пасажирський авіалайнер. 

Кредити та міжнародні угоди вважаються корисними лише тоді, коли 

вони ведуть до створення робочих місць у Китаї. Тобто держава сприяє 

будівництву офісів і підприємств іноземними фірмами за їхні кошти, проте 

залучаючи до цього китайських робітників та використовуючи виключно 

китайські матеріали. 

Китай сприяє іноземним інвестиціям через створення спільних 

підприємств за такою схемою: від початку Китаю належить контрольний пакет 

акцій; через 5 років китайськими мають бути 3/4 акцій; через 10 років 

підприємство повинно бути повністю викуплене Китаєм [4, с. 42]. 

Спостерігаючи за процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві, 

можна відзначити, що існують певні вищі національні інтереси, або ж 

національно-державні інтереси. Ці національні інтереси виступають не лише 

об'єктом у взаєминах між країнами, але й мотивом, що визначає поведінку, 

життя та політичний шлях кожної країни. А тому, враховуючи історичний 

досвід та еволюцію напрямків державного втручання, необхідно 

переосмислити й саму природу, джерела та цілі існування держави, покликаної 

бути гарантом і захисником загальних національних інтересів. 

На наш погляд, основне питання промислового та економічного 

піднесення, яке є пріоритетним для країни, може бути вирішене через 

залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток виробництва 

та збільшення не сировинного експорту. 
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Виконання цих першочергових завдань економічної політики сприятиме 

покращенню позиції України в міжнародних рейтингах і надасть реальні 

позитивні сигнали міжнародним і вітчизняним інвесторам. Це стимулюватиме 

приплив інвестицій, сприятиме сталому економічному поступу й, зрештою, 

підвищенню добробуту українців. 

 

1.2 Державне регулювання будівництва 

 

У галузі будівництва задекларовано, що через фінансове посилення 

місцевих громад, є можливість самостійно визначати стратегії розвитку, 

залучати інвесторів, реалізовувати інфраструктурні проекти в регіонах.  

Системна дерегуляція будівельної галузі дозволить максимально 

спростити умови ведення будівельного бізнесу в Україні, скоротити дозвільні 

процедури та забезпечити їх максимальну прозорість. 

Сьогодні уряд України вже запроваджує європейський підхід до 

дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві.  

Крім того, розпочато реформу державних будівельних норм (ДБН), яка 

торкнулася майже 500 якісних змін. Впровадження зазначених змін згодом 

повинно перетворити українські міста на сучасні, комфортні для проживання. 

Такі реформи можуть забезпечити прозорі умови містобудування і залучити в 

галузь міжнародні інвестиції. 

Як уже зазначалося, економічний ефект від розвитку галузі полягає в 

мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з 

розвитком будівельної галузі будуть розвиватися виробництво будівельних 

матеріалів й відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і 

металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна промисловість, 

транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, 

будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який 

спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та 

встановленні вбудованих меблів тощо [5]. 
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Отже, розвиток будівельної галузі неминуче викликає економічний ріст 

у країні й обумовлює виникнення необхідних умов для розв’язання багатьох 

соціальних проблем.  

Основна мета державного регулювання галузі будівництва може бути 

визначена як сприяння розвитку виробництва, зростання обсягів введення в 

експлуатацію об'єктів будівництва, підвищенню ефективності інвестиційно-

будівельного процесу, стимулювання соціально-економічного розвитку та 

розвитку регіонів і галузей національної економіки. 

Виходячи з вищевикладеного, зміст державного регулювання галузі 

може включати такі підсистеми: 

– формування цілей та завдань розвитку будівельного комплексу; 

– визначення об’єктів регулювання; 

– організація керуючої системи; 

– виділення суб’єктів регулювання й формування їхньої структури; 

– розмежування функцій і вибір необхідних методів регулювання; 

– оцінювання результатів регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Підсистеми державного регулювання галузі 
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характеру, спрямованих на стабілізацію та адаптацію чинної економічної 

системи до мінливих умов розвитку країни (регіону).  

У галузі житлової нерухомості, виходячи з її дуалістичної природи, 

можна виокремити основні підходи до формування житлової політики, у яких:  

- держава є суб’єктом фінансування процесу забезпечення житлом 

населення країни (надання житла за державний кошт і пільгове довгострокове 

кредитування з метою отримання житла);  

- держава опосередковано бере участь у процесі забезпечення житлом. 

Відповідно до тенденцій державної житлової політики європейських 

країн, які спрямовані на зменшення асигнувань фондів соціального житла та 

переорієнтовані на розвиток національних галузей будівництва житлової 

нерухомості із залученням коштів населення, можуть бути запропоновані 

відповідні напрями удосконалення державного регулювання будівництва 

житла в України, а саме:  

- створення умов для формування соціального житлового фонду (тобто 

в будівництві соціального житла за рахунок держави, яке може надаватися 

соціально не захищеним верствам населення виключно в оренду, без 

можливості отримання його у власність);  

- створення умов самостійної участі в процесі будівництва житла для 

інших категорій населення.  

Окреслений підхід до регулювання процесу будівництва житлової 

нерухомості має включати такі етапи: підготовчий, визначення джерел 

фінансування, безпосередньо будівництво. 

До основних функцій державного регулювання галузі будівництва 

житла відповідно можна віднести: державне регулювання безпосередньо 

будівельного процесу та державне регулювання процесу залучення коштів. 

Також у процесі державного регулювання галузі будівництва житлової 

нерухомості необхідно не лише запроваджувати норми та правила, але й 

контролювати процес будівництва житла. 
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Для вирішення житлової проблеми, по-перше, потрібно створити 

сприятливі умови для діяльності підприємств, що займаються будівництвом, 

проектуванням та реконструкцією житлових будівництв. Ці умови включають 

удосконалення системи кредитування будівництва житла (зокрема 

комерційних об’єктів), залучення додаткових міжнародних ресурсів тощо.  

Перспективними елементами розвитку житлової політики є створення 

іпотечних, житлових кредитів, страхових компаній та інших структур ринку, 

що дають можливість фінансувати будівництво житла. Звичайно, неможливо 

повністю впровадити нову житлову політику без реформування системи 

заробітної плати, що дозволило б створити умови для зацікавленості 

населення у використанні своїх доходів та заощаджень для будівництва, 

придбання, оренди житла. 

Важливою складовою розвитку будівельної сфери є забезпечення 

державного регулювання цін, які можна поділити на заходи прямої дії 

(вcтaнoвлeння фіксованих цін, застосування граничних цін, заморожування 

цін, декларування зміни цін тoщo) та нeпpямi заходи (застосування граничних 

нормативів рентабельності, пільгове оподаткування та кредитування).  

Що стосується такого напряму як державне регулювання будівництва 

споруд, то можна зазначити, що основною метою його регулювання повинні 

стати реалізація стратегії розвитку всіх сфер і секторів національного 

господарства, створення нових виробничих одиниць. 

Водночас необхідно зазначити, що формування ринкової економіки в 

Україні вплинуло на процеси самоорганізації будівельної сфери. Так, 

економіка будівництва великою мірою набула регіонального характеру, що 

було спричинене згортанням великомасштабних загальнодержавних 

інвестиційно-будівельних програм і проектів на фоні скорочення 

транспортно-логістичних можливостей та нагальної необхідності 

самовизначення будівельних підприємств в економічному середовищі.  

Цей аспект сформував передумови діяльності будівельних організацій у 

рамках регіональної економіки. Можна сказати, що будівельна сфера на цей 
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час сформувалася й функціонує як сукупність територіальних виробничо-

технологічних об'єднань (кластерів). 

Зрозуміло, що  діяльність будівельної сфери не обмежується лише 

рамками конкретного регіону, оскільки географія інвестицій зовсім не завжди 

має регіональний характер (зокрема іноземні інвестиції). 

Однак сучасна особливість будівельної сфери знаходить конкретний 

змістовний економічний прояв саме на регіональному рівні. 

Регіональні границі будівельної сфери визначаються 

- економічно-доцільним радіусом перевезення будівельних матеріалів і 

конструкцій; 

- оформленням господарських зв'язків будівельних організацій з 

підрядниками й постачальниками матеріалів і комплектуючих; 

- формуванням приватних інвесторів (юридичних і фізичних осіб). 

У процесі трансформації й самоорганізації будівельної сфери виділення 

інститутів сфери сформувалися регіональні кластери підприємств й 

організацій зі сталими виробничо-господарськими зв'язками, що охоплюють 

практично всі етапи й складові інвестиційно-будівельного процесу. Крім того, 

сформувалися інституційні інвестори, що мають галузеву орієнтацію, виникли 

організації, які позиціонують себе на ринку як інвестиційно-будівельні 

компанії, що в рамках однієї юридичної особи реалізують функції інвестора й 

генерального підрядника.  

Таким чином, під інвестиційно-будівельною сферою можна розуміти 

сукупність суб'єктів господарювання та інститутів, що беруть участь у 

процесах інвестування, будівництва, експлуатації й споживання об'єктів 

нерухомості. 

Структура системи регіональної будівельної сфери включає взаємодіючі 

суб'єкти, об'єкти, ринкову, інвестиційну й будівельну інфраструктуру, 

механізми ринкового саморегулювання та державного регулювання й 

контролю. 
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Через державне регулювання повинна досягатися оптимальна взаємодія 

об'єкта й суб'єкта управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура інвестиційно-будівельної системи 
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його матеріально-технічної бази, будівельну й транспортну інфраструктуру, 

кадрові ресурси та інші, взаємодія яких забезпечує ефективне виконання 

інвестиційних програм із урахуванням регіональних і галузевих особливостей 

інтеграції, спеціалізації й концентрації виробництва, а також дотриманням 

вимог ощадливого використання природних ресурсів і безпеки навколишнього 

природного середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Механізм державного регулювання будівельної сфери  

Мета: зростання обсягів введення в експлуатацію об'єктів будівництва, підвищення 

ефективності інвестиційно-будівельного процесу, стимулювання його соціально-
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З погляду методів управління будівельна сфера є системою, до складу 

якої входять взаємопов’язані організаційно-економічні, техніко-технологічні 

й соціальні елементи.  

Ефективне управління будівельною сферою в сучасних умовах 

базується на створенні відповідного організаційно-економічного механізму 

управління, що відповідає вимогам законів ринку й забезпечує реалізацію 

інтересів усіх суб’єктів інвестиційно-будівельної сфери.  

Ефективність інвестиційно-будівельної діяльності, як і напрями 

скорочення витрат процесу будівництва, у сьогоднішніх умовах насамперед 

визначаються такими ключовими факторами: 

- рівень обізнаності й компетентності замовників; 

- якість проектів і рівень професіоналізму проектних рішень; 

- використання ефективних будівельних матеріалів; 

- удосконалення форм організації процесу будівництва; 

- своєчасність постачання та якість матеріально-технічних ресурсів; 

- наявність висококваліфікованих фахівців; 

- рівень розвитку будівельної, транспортної, соціальної та іншої 

інфраструктури; 

- інвестиційний клімат регіону та рівень адміністративних бар'єрів. 

У соціально-економічній системі будівельна сфера повинна 

забезпечувати виконання функції розвитку шляхом розробки й впровадження 

новітніх виробничих, транспортно-логістичних, інформаційних технологій, 

організації безперервного процесу відтворення шляхом реновації основних 

виробничих фондів, збільшення інвестиційних потоків, розв’язання проблем 

соціально-економічного розвитку. 

Будівельна сфера забезпечує виконання відтворювальної функції 

шляхом створення об'єктів капітального будівництва для інших підсистем 

(науково-технічної, добувної, виробничої, соціальної, підсистеми державного 

регулювання тощо). При цьому забезпечується зайнятість населення в 

національній економіці, підвищуються обсяги надходження інвестицій у 
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промисловість, збільшується інноваційний потенціал, розвивається 

транспортна та соціальна інфраструктура. 

Соціально-економічний розвиток, який передбачає задоволення потреб 

населення в житлі, підприємств й організацій в основних виробничих фондах, 

повинен бути відображений у структурі й напрямах державної економічної 

політики стосовно функціонування й розвитку інвестиційно-будівельної 

сфери. 

 

1.3 Трансформація державного регулювання на сучасному етапі 

суспільного розвитку в Україні 

 

Економічне зростання – складне явище. Воно має свою структуру, 

чинники, джерела, наслідки. Реально існують конкретні види економічного 

зростання, виділення яких можливе за різними класифікаційними ознаками. 

Так, принаймні за темпами збільшення головних економічних показників 

(ВВП, ВВП на душу населення, ефективність виробництва тощо) розрізняють 

повільне, бурхливе та стале економічне зростання [6, с. 11-12]. 

Оскільки характеристики змісту зазначених та інших видів зростання не 

можуть бути однаковими в різних соціально-економічних умовах відповідні  

механізми їх регулювання повинні відрізнятися. Проте загальною метою 

використання цих механізмів має бути формування й вивільнення 

створювального потенціалу провідних факторів сучасного економічного 

зростання.  

На наш погляд, у системі видів зростання провідне стратегічно 

ефективне місце має займати стале постіндустріальне зростання. 

Для успіху ринкових реформ необхідна теоретична база, що відповідає 

специфічним умовам нашої держави. Говорячи про подальші перетворення, 

ми повинні чітко визначити цілі, до яких потрібно прагнути.  
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На нашу думку, стратегічною метою повинно бути створення моделі 

соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка органічно поєднується із 

світовим економічним співтовариством. 

Як найближчу тактичну мету можна позначити стабілізацію економіки 

та економічне зростання на базі функціонування різноманітних форм 

власності й типів господарювання, поєднання ринкових механізмів з 

державним регулюванням економіки.  

Прискорення переходу України до нових циклічних фаз – економічного 

пожвавлення й зростання – залишається першочерговою й вирішальною 

проблемою для сучасного й майбутнього життя українського народу, для 

стратегії й тактики його соціально-економічного й духовного розвитку. 

Незважаючи на окремі позитивні зрушення, що відбулися останнім часом, 

ситуація в країні залишається занадто складною й напруженою. Інерція 

економічного спаду попередніх років пов'язана із станом структури економіки, 

що визначає можливості економічного розвитку. Водночас слід ураховувати, 

що екстенсивні чинники, які раніше забезпечували економічне зростання, 

завантаження виробничих потужностей, що простоювали в роки економічної 

кризи, сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, значною мірою 

вичерпані.  

Щоб не допустити нового падіння виробництва, потрібна ефективна 

політика держави, яка повинна забезпечити у 2021-2031 рр. закріплення 

щорічних темпів зростання ВВП на рівні не менше 5-6 %, інвестицій в 

основний капітал – 10-12 %, інфляції – 5-7 %, реальних доходів населення – 6-

7 %.Тому під час забезпечення відповідної трансформації економіки постає 

проблема пошуку відповідних механізмів державного регулювання, що 

дозволять досягнути необхідних змін. 

Отже, дослідження сутності й методів державного регулювання 

економіки на основі системного підходу залишаються актуальним під час 

аналізу ринкових умов господарювання. Суспільство змінюється, і разом з ним 

змінюються уявлення про роль держави в економічному й соціальному 
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розвитку. В основу політики України як держави повинна бути покладена 

цілісна система державного регулювання економіки з використанням 

різноманітних методів, з безумовним використанням досвіду інших країн. 

Сучасний стан державного регулювання економіки України більш 

нагадує демонтоване централізоване планування й надто повільне зародження 

індикативного (рекомендаційного) планування, уповільнення впровадження 

реформ. 

Щодо державного регулювання економічними методами, або методами 

непрямого регулювання, то в науковій літературі майже відсутній системний 

підхід щодо визначення їх взаємозв’язку й впливу на економічні інтереси 

суб’єктів ринкових відносин.  

Для формування цілісної системи заходів державного регулювання, що 

впливають на економічне зростання, проаналізуємо основні проблеми, з якими 

стикнулася держава в умовах економічної й організаційної кризи.  

Як відомо, в основі структуризації проблеми макроекономічної 

стабілізації знаходяться два основні моменти: по-перше, припинення інфляції, 

а по-друге, призупинення падіння виробництва та пожвавлення його розвитку. 

Ці моменти логічно пов'язані: припинення інфляції є найважливішою 

передумовою для масштабних інвестицій, а інвестиції, у свою чергу, – 

найважливішою умовою припинення спаду виробництва та початку його 

відновлення, тобто виходу з глибокої економічної кризи. 

Інфляція в Україні являла собою поєднання інфляції попиту та інфляції 

витрат, що значно ускладнювало здійснення антиінфляційної політики 

[7, с. 63]. 

Проблема припинення інфляції в сучасних умовах залишається досить 

актуальною. Щоб обмежити темпи інфляції, належить відновити порушену 

пропорцію між грошовою масою та відповідною до неї масою товарів та 

послуг. Ця теза носить аксіоматичний характер, однак реалізувати її вкрай 

складно.  
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Інфляція витрат характеризується зворотною залежністю між 

зростанням грошової маси й зростанням цін. Для цього типу інфляції 

зростання грошової маси є наслідком зростання цін. Прагнення підприємств 

завищувати ціни з метою покриття витрат і збільшення свого доходу в умовах 

технологічної відсталості виробництва, а отже, надмірної матеріало-, енерго- і 

трудомісткості продукції, спричинило інфляцію витрат [8, с. 28].  

Таким чином, незважаючи на постійно зростаючу грошову емісію, 

виник брак оборотних коштів підприємств для розрахунку з постачальниками 

(криза неплатежу) і для видачі зарплати. У результаті склалася типова 

інфляційна спіраль: зростання цін стимулювало зростання витрат (у тому 

числі зарплати), що вимагало збільшення грошової маси, а останнє вело до 

нового витку зростання цін. 

Основними серед факторів стримування інфляції в Україні можна 

вважати обмеження кредитної і грошової емісії, регулювання видатків 

бюджетів усіх рівнів, стимулювання надходжень у бюджети усіх рівнів, 

стабілізацію торговельного балансу й валютного курсу.  

У загальному контексті майже всі механізми обмеження кредитної й 

грошової емісії, що проводить Національний банк України (НБУ), мають 

певну результативність щодо економічного зростання. Серед них можна 

позначити такі, як регулювання грошової маси відповідно до динаміки ВВП, 

котирування ставки рефінансування, аукціонний розподіл кредитів, 

забезпечення автономії НБУ, повернення готівки в обіг, що контролюється 

державою, встановлення кредитної «межі» для банків і стабілізація резервних 

вимог, обмеження кредитів НБУ уряду та неурядовому сектору [9, с. 4]. 

Важливим фактором стримування інфляції є регулювання витрат 

бюджету поспіль з обмеженням кредитної й грошової емісії НБУ. Поступове 

скорочення державних видатків може бути досягнуто жорсткою економією у 

видатках бюджетних коштів шляхом як виключення із складу усіх видатків, 

безпосередньо не пов’язаних із стабілізацією економіки й створенням умов 

для її розвитку, так і шляхом посилення контролю за раціональним 
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використанням бюджетних коштів. Суттєву важливість мають механізми 

зменшення дотацій підприємствам у зв’язку із введенням повної майнової 

відповідальності суб’єктів господарювання за виконання взятих економічних 

та фінансових зобов’язань перед державою та партнерами, обмеження 

державних витрат уряду, інших органів управління й влади. 

Впливовими антикризовими механізмами є також послідовна реалізація 

програми приватизації державної власності та різке скорочення сфери 

державної економіки, стимулювання продажу надлишкових майнових активів, 

перехід у внутрішніх розрахунках до світових цін на енергоносії, державне 

цільове інвестиційне забезпечення структурних змін щодо пріоритетних 

напрямків розвитку національного господарства.  

Структура економіки України, що склалася протягом декількох останніх 

десятиліть, є такою, що веде до перевитрат природних ресурсів і водночас не 

задовольняє потреби економіки в сучасних інвестиційних ресурсах і потреби 

населення  в товарах і послугах споживчого призначення.  

Статистичні дані свідчать, що продовжує спостерігатися тенденція 

зростання частки базових галузей в промисловому виробництві України, таких 

як паливна промисловість і чорна металургія. Така тенденція в цілому не 

вважається прогресивною, оскільки при зростанні промислового виробництва 

й одночасному збільшенні питомої ваги базових галузей відбувається 

зниження виходу продукції кінцевого споживання. До галузей промисловості, 

що виробляють здебільшого продукцію споживчого призначення, належать 

насамперед легка й харчова промисловість. Для України особливо важливою 

є харчова промисловість, оскільки вона має досить розвинену сировинну базу 

за рахунок потужного сільськогосподарського сектора економіки.  

Отже, найважливішим фактором, що обумовлює можливості 

економічного росту, є структура промислового виробництва, оскільки на її 

основі створюються перспективи подальшого розвитку науково-технічного 

прогресу, індустрії послуг та виробництва в аграрному секторі. 



 

24 

Крім того, одночасно з галузевими диспропорціями, до факторів, які 

визначають ступінь деформації економічної структури (а отже, і глибину 

трансформаційного спаду), відносять і деструктивну взаємодію виробничої та 

технологічної структури вітчизняної економіки, рівень воєнних витрат, 

диспропорції в зовнішній торгівлі й інші диспропорції трансформаційного 

реформування [10, с. 30-32]. Таким чином, в умовах загального спаду 

промислового виробництва в Україні трансформація структури економіки 

відбувається поза прогресивною тенденцією. 

До негативних тенденцій, що спостерігаються в сучасній економіці 

України, можна віднести також підвищення енергомісткості виробництва. 

Сьогодні енергозабезпечення нашої економіки є постійною проблемою. Від її 

вирішення безпосередньо залежить можливість остаточного подолання 

кризових процесів. Велика кількість підприємств змушені зупиняти 

виробництво через брак енергопостачання. До цього можна додати, що 

Україна витрачає на створення 1 дол. ВВП 3,25 кг умовного палива, тобто 

більш ніж у 5 разів проти Західної Європи (0,6 кг) [11, с. 58]. 

Важливим фактором незадовільної соціально-економічної ситуації 

можна вважати й те, що з початку ринкових перетворень у системі 

господарювання людині, її інтересам, можливостям і формам пристосування 

до нової життєвої ситуації приділялася недостатня увага. За роки економічної 

перебудови ейфорія від можливості швидкого підвищення рівня доходів 

населення трансформувалася в повну байдужість основної частини 

працездатного населення до подальшого розвитку реформ.  

Станом на початок 90-х років 20 ст. частка оплати праці в собівартості 

продукції становила в середньому близько 33 %, хоча в країнах Західної 

Європи в цей же період зазначений показник становив 40 – 45 % (нині у 

високотехнологічних галузях – до 60 %). В Україні станом на кінець 2013 року 

частка оплати праці в собівартості продукції в середньому не перевищувала 

10 – 12 % [12].  
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Високий рівень доходів у кранах ЄС пояснюється сталим економічним 

розвитком та обранням урядами цих країн соціально-орієнтованої моделі 

економічного розвитку, яка робить основний акцент на підтримання гідного 

життєвого рівня населення та розвитку людського потенціалу. 

Так, у країнах ЄС середній рівень оплати праці в приватному секторі 

складає 20,99 євро за годину, а в промисловому секторі – 21,25 євро за годину.  

В Україні зазначений показник за 1 квартал 2018 року  знаходився на 

ріні 55,36 грн [13], що за курсом НБУ відповідало 1,83 євро за годину. 

Середня заробітна плата в Україні станом на червень 2020 року 

становила 11579 грн, відповідно за 1 годину – 60,3 грн, або, виходячи з курсу 

НБУ, – 2,2 дол. США. Наведений факт говорить про суттєве відставання 

темпів росту заробітної плати в Україні не тільки від провідних економік світу, 

а й від найближчих сусідів.  

Відповідно до стандартів ООН, межа бідності в країнах Центральної й 

Західної Європи визначається на рівні середньоденного доходу в 5 дол. США, 

що приблизно дорівнює 142 гривням, тобто перевищує 4275 гривень на місяць.  

Низька вартість національної робочої сили поступово може призвести 

до фізичного розпаду робочої сили, її неспроможності не лише до 

розширеного, але й простого відтворення. 

Численні приклади свідчать про серйозне погіршення якості життя. 

Економічні й соціальні процеси, що відбуваються протягом останніх років, 

свідчать про занадто високу соціальну ціну наслідків економічних реформ. У 

зв’язку з цим, основною вимогою економічного зростання є підсилення його 

соціальної орієнтації. 

У 2013 році ВВП України порівняно з 2012 виріс на 8 %. Але вже в 2014 

році його рівень стрімко впав на 7-10 % і продовжував знижуватися кілька 

років поспіль. Інфляція зросла в 50 разів. 

Так, за офіційними даними українська економіка зазнала 

найвідчутніших втрат саме у 2014 році. У 2014-му році Україна втратила 7 % 

території, що за розмірами дорівнює Швейцарії [14]. 
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Національний банк України (НБУ) оцінив падіння валового 

внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2020 році в 4,4% [14]. 

Водночас позитивні тенденції, що накреслилися в економіці у 2021 році, 

не набули стійкого характеру.  

Необхідно відзначити, що в останній час з'явилася думка про початок 

макроекономічної та фінансової стабілізації, але вона не відповідає реальним 

фактам. Проблема макроекономічної стабілізації пов’язується з припиненням 

падіння ВВП, але фінансова стабілізація не підкріплюється розміром 

бюджетного дефіциту та джерелами його покриття. При цьому не беруться до 

уваги дані про інфляцію, стан платежів у національному господарстві, 

фінансова ситуація на підприємствах, бюджетній сфері, рівень життя більшої 

частини населення. 

Так, зараз в Україні спостерігається тенденція уповільненого зростання 

виробництва. На наш погляд, це є не результатом продуманої економічної 

політики, а більшою мірою наслідком адаптації суб'єктів господарювання до 

нових умов, вибору ними «стратегії виживання». Виявом і наслідком цього є 

значна збитковість підприємств та щорічне зростання бюджетної недоїмки. 

Дискусійними й досі залишаються питання визначення межі, до якої 

держава «має право» втручатися в економічні процеси. Теоретично можна 

говорити про мінімально необхідні й максимально допустимі межі.  

В Україні тезу, що держава має втручатися в економіку, 

підпорядковувати економічній політиці всі суб’єкти господарської діяльності, 

підтримано такими вченими, як Геєць В. М., Лукінов І. І., Пахомов Ю. М., 

Чумаченко М. Г., Панасюк Б. Я., Савченко А. Г. тощо. Так, академік 

Геєць В. М. стверджує: «Роль держави у забезпеченні подальшого 

економічного зростання залишається важливою» [9, с.10]. 

Отже, питання про необхідність державного регулювання економіки 

сумніву не викликає. Сучасна великомасштабна й багатофакторна економічна 

система просто не може ефективно функціонувати без суттєвого доповнення 

ринкового механізму інструментами державного регулювання. Підсилення 



 

27 

економічної ролі держави, розгорнуте державне регулювання економічного 

зростання являє собою об’єктивний процес, що диктується закономірностями 

сучасного економічного розвитку.  

Перехід до ринкової соціально орієнтованої економіки, яка базується на 

різних формах власності, не скасовує, а навпаки, загострює проблему щодо 

ролі держави в макроекономічному регулюванні та контролі суспільного 

виробництва, нагромадження й споживання, ефективного використання 

ресурсів тощо. Будувати незалежну державу, створювати в ній ринкову 

економіку неможливо без чіткої політики держави, її інститутів, без 

державного керівництва та відповідних законів, нарешті, без всебічного 

обґрунтування концепцій та економічних програм. 

Водночас у вітчизняних вчених існують різні думки щодо напрямків 

регулювання, інструментів та меж державного втручання.  

Отже, з урахуванням динаміки, процес у реальній економіці настільки 

ускладнюється, що саморегуляції, тобто вільному ринкові, залишається в ній 

досить мало місця, яке, проте,  завжди має бути.  

Після набуття Україною статусу ринкової країни, вона вже не може 

дозволити собі макроекономічну незбалансованість.  

По-перше, Україна  частиною світової фінансової системи, і будь-які 

проблеми, що виникають у цій системі (у тому числі в результаті навмисних 

маніпуляцій великих фінансових гравців), при незбалансованості основних 

макроекономічних індикаторів несуть загрозу національній економіці. 

По-друге, держава повинна максимально швидко позбавити економіку 

від тих обмежень, які заважають приватним виробникам. Сьогодні приватний 

капітал за підтримки державою, вже здатний вивести країну з багаторічної 

кризи, і покращення, яке почалося, свідчить про це цілком очевидно.  

По-третє, держава повинна стимулювати та контролювати розвиток 

ринкових інститутів-організацій усіма можливими економічними, правовими 

й політичними засобами.  
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По-четверте, перехід України в категорію країн з ринковою економікою 

ставить питання про переорієнтацію державної політики на створення 

максимально сприятливого рамкового середовища для вітчизняного й 

транснаціонального бізнесу. Потрібен вивірений баланс між підтримкою 

вітчизняних виробників і залученням капіталу взагалі. У сучасному світі 

мобільність капіталу є настільки високою, що країнам доводиться змагатися 

за залучення капіталу, включаючи вітчизняний.  

П'ятий аспект – це необхідність формування нового характеру відносин 

між центром, регіонами й зовнішнім світом. У багатьох роботах закордонних 

експертів, які досліджують феномен «глобалізації», відзначається, що з 

інтенсифікацією міжнародних зв'язків і полегшенням контактів між 

організаціями у світовій економіці виник новий клас суб’єктів: регіональні 

утворення та індустріальні/постіндустріальні мегаполіси. Вони самостійно 

виходять на світові ринки, особливо на ринки інформаційних послуг та 

фінансів, і зазвичай вступають у відносини з іноземними контрагентами через 

національні кордони. Подібне явище поширюється й в Україні. 

У цих умовах реформа державного устрою нашої країни не може 

обмежуватися зміцненням владної вертикалі й переглядом механізмів 

міжбюджетних відносин. Вона повинна включати елементи нової філософії 

взаємодії між різними рівнями влади, що відповідала б об'єктивно високій 

самостійності місцевих регіональних утворень, розвиткові економічних 

зв'язків і відносин на субнаціональному – «територіально-горизонтальному» 

рівні. Вказані ознаки економіки України мають враховуватись під час 

розробки сучасної економічної політики держави [10 , с. 35]. 

У процесі обговорення та вирішення питання про економічну роль 

держави, безумовно, треба враховувати всю сукупність специфічних 

особливостей країни, її традиції та сучасні умови розвитку, але передовсім 

необхідно звернути увагу на загальні тенденції сучасного світового розвитку, 

на становлення нової цивілізації, у ході якого суттєво змінюється роль 

держави. 
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На зламі XXI ст. міжнародна економічна конкуренція є важливішим 

чинником розвитку всіх країн. За таких умов економічно ефективною є 

держава, яка відстоює свої національні інтереси й гарантує свою національну 

економічну безпеку в умовах міжнародної конкуренції. Кількісно це 

виявляється в оптимальному співвідношенні між відкритістю національної 

економіки й підтримкою своїх виробників на внутрішньому й зовнішньому 

ринках. Тому необхідно визначити роль держави на інтернаціональному рівні, 

знайти її місце в умовах сучасної глобалізації.  

Якщо розглянути структуру глобальної економіки, то можна виділити 

таку тріаду її суб'єктів: національні держави та їх союзи; транснаціональні 

капітали, транснаціональні корпорації та банки як їх організаційно-правові 

форми; міжнародні економічні інститути регулювання та координації. Усі 

вони тісно пов'язані між собою й інтенсивно взаємодіють, у тому числі й у 

сфері своїх взаємних інтересів. 

Держави та будь-які їх інтеграційні утворення сприяють діяльності 

транснаціональних корпорацій (ТНК), які за своїм походженням та місцем 

розташування пов'язані з певними національними інтересами. Ці ж держави 

впливають на діяльність ТНК і як члени Міжнародного валютного фонду 

(МВФ), Світового банку, інших міжнародних економічних інститутів. 

Міжнародні економічні інститути, у свою чергу, надають багатосторонню 

підтримку західним державам у фінансово-економічному супроводі їх 

політики, активно формують інституціональні основи нового економічного 

ладу. 

Сучасна глобалізація є об'єктивним процесом. Але питання стосовно 

визначення платформи розвитку глобалізації, співвідношення її з ідеями 

багатополюсного світу, інтересами національних держав та окремих регіонів 

залишаються відкритими.  

Проте національні держави, якщо вони засновані на ідеях національного 

самовизначення та світової значущості, зрівнюються за потенціалом та 
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ступенем впливу на глобальну економіку та політику з транснаціональними 

корпораціями й банками. 

Нажаль, сьогодні в рамках нового світового економічного порядку 

закладаються основи, які підривають авторитет національних держав. Для 

стримування таких тенденцій, як правило, пропонується створення 

транснаціональних політичних рухів та інститутів, достатньо впливових для 

обмеження влади транснаціональних корпорацій.  

Треба відзначити, що транснаціональні політичні рухи та інститути не 

здатні функціонувати ефективно самі собою, без опори на національні 

інтереси національних держав, особливо тих, які для транснаціональних 

капіталів є об'єктом експансії й експлуатації. 

З огляду на закономірності глобалізації світу, появу нових суб'єктів 

світової економіки та геополітики, нових центрів сили, особливості їх 

взаємодії й балансу, недоцільно говорити про якесь неминуче послаблення 

ролі держави, зведення її до «компактного й недорогого» апарату контролю та 

нагляду за дотриманням загальноприйнятих правил. У нових умовах 

формуються й нові реалії, а отже, виникає інше середовище для 

функціонування національних держав. Від усвідомлення реалій цього нового 

світового порядку залежить і місце держави в нових світових ієрархіях, і її 

здатність захищати свій політичний та економічний суверенітет, і можливість 

впливати на міжнародні та внутрішньополітичні процесії. Для України це 

особливо актуально у зв'язку з її особливим геополітичним положенням та 

своєрідністю історичного розвитку. Українська держава повинна стати 

головним суб'єктом і гарантом національного суверенітету, національних 

інтересів, національного розвитку. 

Вищеокреслені підходи до визначення ролі держави вимагають також 

зв'язування такого стратегічного питання, як усвідомлення запровадженої 

моделі розвитку української економіки.  

Виходячи з тези, що українська модель економіки – це модель соціальної 

ринкової економіки, необхідно визначити конкретні критерії, які можуть 
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характеризувати економічний устрій держави як соціальний і ринковий. Однак 

питання визначення таких критеріїв залишається й досі мало досліджуваним. 

Не зважаючи на необхідність таких досліджень, у запропонованій роботі 

вони не розглядаються.  

Необхідність і межі використання окремих форм регулювання, а також 

методів, за допомогою яких вони реалізуються, повинні визначатися 

прийнятою концепцією державного втручання в економіку, а також метою 

соціально-економічного розвитку кожної країни на сучасному етапі. Методи 

використання цієї форми регулювання економічних відносин залежать від 

конкретних соціально-економічних умов [15].  

Система державного регулювання ринкової економіки в Україні 

формується в складних і нестандартних умовах. Така нестандартність умов 

виявляється тому, що країни, у яких ця система діє ефективно, формували її в 

процесі розвитку й вдосконалення свого соціально-суспільного ладу. Ми ж 

здійснюємо це в умовах руйнування командно-адміністративного соціалізму й 

первісного нагромадження капіталу. Таку систему, через відсутність аналогів, 

неможливо скопіювати у якоїсь країни, а створити її від самого початку, навіть 

за ідеально розробленою програмою, – й поготів. 

Для того, щоб Україна мала ефективну систему державного 

регулювання економіки, необхідно, по-перше, визначити соціально-

економічний статус суспільства, яке ми будуємо; по-друге, концептуально 

визначити місце держави в економічних процесах. Що стосується останнього, 

то маємо на увазі визначення мети, заради якої держава втручається в 

економічні процеси. Мета передбачає вибір засобів, за допомогою яких вона 

може бути найбільш ефективно досягнута. Засоби реалізуються певним 

механізмом, який повинен бути закладений у концепцію. І, нарешті, слід 

визначити в інтересах кого, яких верств населення держава повинна 

здійснювати регулювання економіки. 

На жаль, сьогодні ці принципові питання залишаються відкритими, тому 

й формування системи державного регулювання економіки носить 
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спорадичний характер. У ній ми, наприклад, бачимо спробу застосувати майже 

всі можливі форми державного регулювання економіки, проте не 

спостерігаємо системної дії від цієї спроби.  

Таким чином, соціально-орієнтована ринкова модель економіки України 

потребує утвердження ринкової орієнтації та посилення ринкових тенденцій у 

сфері на фоні відповідного посилення ролі держави в соціальній сфері. у 

моделі соціальної ринкової економіки для суспільства важливою є політика, 

спрямована на підвищення суспільного добробуту.  

Узагальнюючи вищенаведене, можна зазначити, що державне 

регулювання – це процес формування та розвитку обраної моделі національної 

економіки на основі наявної виваженої стратегії та сформованих цілей. 

Стосовно питання більшої ефективності державного регулювання слід 

зазначити, що з цією проблемою зустрілася не лише в Україна, а й багато 

інших країн. Це пов'язано з тим, що протягом більшої частини ХХ ст. від 

держави очікували підвищення рівня видатків і активнішого втручання в 

економіку. Під впливом цих вимог питома вага державних видатків у ВВП 

зросла [16, с. 26]. Проте уряди деяких держав, у тому числі й України, не 

змогли забезпечити навіть такими фундаментальними благами, як право 

власності та послуги у сфері охорони здоров'я й освіти.  

Як відзначає Дж. Стігліц, діяльність держави нерідко надто широка, а 

належні пріоритети в цієї діяльності відсутні. Останнє знижує її ефективність. 

Дуже важливо зосередити зусилля держави на вирішенні фундаментальних 

проблем: розробці економічної політики; розвиткові освіти та охорони 

здоров'я; будівництві доріг; підтримці законів та порядку; забезпеченні 

захисту навколишнього середовища. Але це не означає, що активність 

держави повинна бути зведена до мінімуму. Держава покликана грати активну 

роль у регулювання економічних процесів, уживанні заходів щодо соціального 

захисту та забезпечення населення. Проблема полягає не у вирішенні питання, 

чи повинна держава втручатися в економічне життя суспільства, а в тому, яким 

чином вона повинна це робити. Отже, основне питання – не масштаби 
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втручання держави, а напрямки й методи цієї діяльності. У країнах з 

ефективними економіками сфера діяльності держави достатньо широка.  

В останні десятиліття стали складатися теоретичні основи аналізу ролі 

держави. Так, визнання того, що ринки не завжди функціонують ефективно, а 

розподіл є соціально доцільним, дозволило виробити концепцію «провалів 

ринку».  

Відповідно був складений чітко визначений перелік таких провалів, 

пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю й виробництвом суспільних 

благ, де втручання держави в економіку визнавалося виправданим. Згодом цей 

перелік розширився: у нього були включені неповнота інформації й 

недосконалість ринків. Згідно з такою концепцією, галузі й види діяльності 

були розділені на дві групи: приналежні прерогативам держави й приналежні 

до сфери приватного бізнесу. Згодом усе більше вчених стали визнавати, що 

держава й приватний сектор тісно взаємозв’язані. Саме держава повинна 

виступати доповненням до ринків, здійснюючи те, що сприяє покращенню їх 

функціонування і виправляючи ринкові провали [16].  

Виходячи з вищенаведеного, можемо відзначити, що складовою 

стратегії держави, спрямованої на підвищення ефективності економіки, є 

визнання її відповідної ролі. Це повинно знайти своє вираження у визначенні 

способів, через які держава може краще доповняти ринки.  

Враховуючи різні стартові умови розвитку країн (унікальність їх історії, 

культури, суспільні відношення), держава може стати ефективною, якщо буде 

розраховувати свої задачі й можливості, не забуваючи й про потенціал 

приватного сектору. Водночас діяльність держави є більш ефективною, коли 

вона прагне задовольнити потреби та інтереси своїх громадян, одночасно 

залучаючи їх до здійснюваної політики  [16].  

Крім того, необхідно відзначити, що діяльність держави 

характеризується двома різними поняттями – її потенціалом й ефективністю. 

Під потенціалом держави розуміють здатність успішно проводити колективні 

заходи; ефективність – це результат використання цього потенціалу для 
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задоволення зростаючого попиту суспільства на відповідні блага. Держава з 

більшими потенційними можливостями може бути більш ефективною, однак 

держава, маючи значний потенціал, може й не бути достатньо ефективною у 

випадку, якщо цей потенціал не використовується належним чином [17].  

Також, державна політика й програми мають бути спрямовані не просто 

на сприяння економічному зростанню, але й на забезпечення справедливого 

розподілу результатів ринкового розвитку. 

Одним із найважливіших напрямів удосконалення державного 

регулювання економіки при розбудові демократичної правової держави є 

створення ефективної законодавчої бази.  

Удосконалення законодавства з питань державного регулювання 

економічного розвитку суспільства має бути спрямоване на створення умов, 

які сприяли б стимулюванню юридичних і фізичних осіб до інвестиційних 

накопичень за рахунок капіталізації прибутків. 

Крім зазначених напрямів удосконалення правового забезпечення 

державного регулювання в економічній сфері, слід розробити й впровадити 

відповідну концепцію розвитку й вдосконалення законодавства, що 

регулюватиме відносини в економічній сфері та її окремих галузях. Необхідно 

також розробити таку структуру законодавства, яка б містила законні і 

підзаконні нормативно-правові акти, відзначалася логічною послідовністю 

прийняття таких актів та їх узгодженістю в межах не лише певної галузі 

законодавства, а й законодавства в цілому. Адже відносини в економічній 

сфері потребують комплексного впливу на них з боку норм різних галузей 

права й законодавства (конституційного, адміністративного, фінансового, 

цивільного, трудового, господарського, кримінального та ін.) [18, c. 37]. 

Загалом методи та інструменти державного регулювання повинні бути 

націлені на досягнення економічного зростання, на подолання тенденцій 

деіндустріалізації та економічної колонізації країни, становлення ефективної 

економіки постіндустріального типу, досягнення динамічної 

макроекономічної рівноваги й системної фінансової стабілізації. 
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Сучасне застосування економічних методів державного регулювання 

економіки повинно створювати умови, які спонукають суб’єктів ринку діяти в 

необхідному для суспільства напрямі, вирішувати ті чи інші завдання згідно із 

загальнодержавними та приватними інтересами. Регулювання за допомогою 

економічних методів повинно забезпечувати суб’єктам ринку збереження 

права на вільний вибір своєї поведінки. 

Отже, зростання ролі держави, її управлінських органів у регулюванні 

процесів відтворення, структурної перебудови економіки й техніко-

технологічних інновацій, прискорення темпів НТП слід вважати об'єктивною 

вимогою сучасного перехідного етапу України до ринкової економіки.  

Аналіз наукових досліджень доводить, що вкрай актуальними слід 

вважати дослідження масштабів, глибини та арсеналу засобів державного 

втручання в економіку, зокрема перехідного типу, тих урядових структур, які 

розробляють і формулюють важливі економічні рішення, реалізують на 

практиці конкретні соціально-економічні заходи. Без чіткого знання та 

визначення загальної ролі, динаміки та закономірностей розвитку державного 

регулювання соціально-економічних процесів неможливі ні перехід до 

цивілізованих ринкових відносин, ні досягнення високої ефективності 

функціонування національної економіки. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИКА КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ 

 

2.1 Сутність кон’юнктури ринку 

 

До числа найбільш важливих завдань, які покликана вирішувати 

статистика ринку, належить вивчення ринкової кон'юнктури. Причому це 

завдання є актуальним як на макро-, так і на мікрорівнях. Жодне підприємство, 

велике чи мале, що займається будь-якою діяльністю, у тому числі 

будівельною, не зможе успішно функціонувати без оцінки його мысця на 

ринку. Будь-яке довгострокове або оперативне рішення приймаються на базі 

кон'юнктурних оцінок. 

Під кон'юнктурою ринку, або ринковою кон'юнктурою, прийнято 

розуміти конкретну економічну ситуацію, яка склалася на ринку на певний 

момент або обмежений відрізок часу [19]. 

Поняття ринкової ситуації включає 

- ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту й пропозиції); 

- сформовані, що намітилися чи змінились тенденції його розвитку; 

- рівень стійкості або коливання його основних параметрів; 

- масштаби ринкових операцій і ступінь ділової активності; 

- рівень комерційного (ринкового) ризику; 

- силуй розмах конкурентної боротьби; 

- місце ринку в певній точці економічного або сезонного циклу. 

Водночас існує й інше розуміння ринкової кон'юнктури. Іноді під цим 

поняттям розуміють сукупність умов, що визначають ринкову ситуацію. 

суперечності між обома формулюваннями немає, оскільки 

кон'юнктура – це конкретна ситуація, що склалася в результаті дії відповідних 

умов і факторів. 
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Таким чином, друге визначення можна розглядати як таке, що уточнює 

раніше наведене  та спрямовується на виявлення причиново-наслідкових 

зв'язків у ринковій кон'юнктурі. 

Оцінка й аналіз ринкової кон'юнктури є необхідною умовою 

комерційної діяльності на всіх рівнях управління, а також вимогою 

формування державної політики регулювання ринку за допомогою соціально-

економічного та податкового впливу, розробки відповідних законів і тощо. 

Цей напрямок статистичного дослідження органічно вписується у 

функції менеджерського дослідження та є необхідною передумовою 

формування стратегії і тактики підприємства. 

Головна мета вивчення кон'юнктури ринку – це можливість визначити 

характер і ступінь його збалансованості, насамперед співвідношення попиту й 

пропозиції. 

Сутність дії ринкового механізму виявляється в прагненні попиту й 

пропозиції до рівноваги. Однак цей процес, що має стохастичний характер, 

відбувається під постійним впливом безлічі суперечливих чинників, що й 

обумовлює наявність постійних коливань і відхилень від основної тенденції 

розвитку ринку. 

Аналіз можливих диспропорцій попиту та пропозиції попереджає про 

зміну ринкової ситуації. Оцінка стану ринку здатна змінюватись і носить 

інформаційно-попереджувальний характер як для підприємств, так і для 

органів державного управління (для кожного з них на своєму рівні управління 

й у масштабах свого інтересу й своєї компетенції). 

Кон'юнктура – це складне й швидкоплинне явище. Вона складається з 

безлічі одиничних елементів і дій, розвиток яких підпорядковується 

ймовірнісним законам. Кон’юнктура вимірюється певним колом якісних і 

кількісних ознак, що піддаються вимірюванню та оцінці. Ці її особливості  

роблять результативним використанням статистичних методів збору й аналізу 

інформації про стан ринку. 
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Статистика кон'юнктури ринку (або кон'юнктурна статистика) являє 

собою розділ статистики ринку, що вивчає ситуацію, що складається на ринку 

під впливом комплексу соціально-економічних, демографічних, природних, 

організаційних, суспільно-політичних, а також випадкових факторів. 

Предметом статистики кон'юнктури ринку є масові процеси та явища, 

що визначають конкретну ринкову ситуацію, піддаються кількісній та якісній 

оцінці. 

Кон'юнктурна статистика відрізняється оперативністю, широким 

використанням якісних й  альтернативних оцінок, оглядів описового 

характеру, застосуванням орієнтовних характеристик і непрямих розрахунків, 

логічних висновків, використанням попередньої й прогнозної інформації, 

експертних оцінок, сценаріїв розвитку. 

Усі вони поєднуються з кількісними статистичними розрахунками і 

моделями. Висновки й оцінки кон'юнктурної статистики пов'язуються з 

поточним управлінням і плануванням, так званим контролінгом, оперативним 

виправленням допущених помилок, гнучким реагуванням на зміни ситуації, 

пошуком прихованих резервів і тощо. 

Саме тому добре налагоджена кон'юнктурна статистика вважається 

дієвим знаряддям конкурентної боротьби. 

Кон'юнктурні підрозділи, як правило, включаються до складу 

статистичних і маркетингових служб комерційних фірм і державних 

економічних відомств. 

Кон'юнктура ринку має три принципові відмінності: 

- варіабельність; 

- циклічність; 

- динамічність. 

Ринок за своєю суттю схильний до стихійності, а отже, схильний до 

коливань, як випадкових, так і тих, що виявляються постійно(циклічних і 

сезонних, дуже гнучкий у своєму розвитку, чутливо реагує на різні чинники 

соціально-економічного впливу і навіть є дуже залежним від політичних і 
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психологічних впливів, від чуток, паніки і т. ін. Відповідно оцінки коливання, 

характеристики циклу розвитку, градуювання стану ринку є необхідною 

умовою  діяльності для прийняття комерційних рішень. 

Під градуюванням ми розуміємо використання шкали кількісних і 

якісних (атрибутивних) оцінок стану ринку, яка повинна бути розроблена на 

основі статистичних показників. 

Ринок, як відомо, динамічний, мінливий, його рамки розширюються або 

звужуються, у ньому відбуваються різні структурні зрушення й, найголовніше, 

змінюються ціни й обсяг виробництва, товарної маси, яка продається й 

купується на ринку. 

Стан ринку на певний момент часу завжди пов'язаний із ситуацією 

попереднього часового відрізку. З цього можна зробити висновок, що в 

дослідженні кон'юнктури ринку одне з найважливіших місць посідають 

виявлення й аналіз динамічних тенденцій ринкових процесів. 

Існує поширена думка, що в правильній характеристиці ринкової 

кон'юнктури, особливо її інтерпретації, поряд з точними кількісними оцінками 

велику роль відіграє інтуїція. У цьому немає суперечності, оскільки поєднання 

статистичних методів аналізу й підсвідомої інтуїції, заснованої на досвіді й 

таланті дослідника (експерта), часто стимулює правильну оцінку стану ринку 

й перспектив його розвитку. 

Вивчення кон'юнктури ринку може бути як інтегрованим, так і 

диференційованим по локальних ринках: вивчаються кон'юнктура ринку 

товарів, послуг і робіт у масштабах усієї країни й окремих регіонів, 

кон'юнктура ринку всієї товарної маси (маси послуг, робіт) і кожного 

товарного ринку (ринку окремих послуг, робіт). При цьому слід враховувати 

кон'юнктурні взаємозв'язки локальних ринків. 

Суб'єктами вивчення ринкової кон'юнктури можуть бути комерційні 

ринкові структури (їх маркетингові підрозділи), державні органи (у тому числі 

статистичні), громадські організації, наукові установи. 
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Кон'юнктура ринку товарів, послуг і робіт є складовим елементом 

економічної кон'юнктури. Вона тісно пов'язана зі станом і розвитком ринків 

інвестицій, цінних паперів, праці тощо. 

Ситуація на ринку товарів, послуг і робіт є фактором економічної 

кон'юнктури в цілому. Водночас ситуація, що склалася на інших ринках, 

певним чином впливає на кон'юнктуру ринку товарів, послуг і робіт. 

Стратегічні цілі кон'юнктурного аналізу, що випливають із загальної 

концепції статистики ринку, вимагають виявлення й моделювання 

закономірностей дії ринкового механізму. Це необхідно для забезпечення 

передбачуваності розвитку ринку й обґрунтування застосування соціально-

економічних важелів регулювання ринкових процесів. 

Оперативно-функційні завдання оцінки та аналізу ситуації, що склалася, 

як правило, орієнтовані на задоволення потреб менеджменту підприємства. 

Поєднання цих стратегічних та оперативних цілей дозволяє виділити 

завдання, які висвітлюють різні сторони й елементи ринкової ситуації: 

- збір й обробка кон'юнктурної інформації; 

- інтегральні й диференційовані оцінки стану ринку, типологія ринкової 

ситуації, якісна й атрибутивна градація стану ринку; 

- характеристика масштабу (обсягу) ринку; 

- оцінка й аналіз основних пропорцій ринку; 

- виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку і його 

динамічної стійкості; 

- оцінка й аналіз коливання, сезонності й циклічності розвитку ринку; 

- оцінка й аналіз регіональних відмінностей ринку; 

- оцінка й аналіз ділової активності; 

- оцінка комерційного (ринкового) ризику; 

- характеристика ступеня монополізації ринку й інтенсивності 

конкуренції. 
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Окреслені завдання орієнтовані на всебічну, взаємопов'язану 

характеристику стану ринку й у цілому, і в розрізі окремих його елементів і 

складових частин. 

Можна виділити два етапи, або рівні, реалізації цих завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.1 – Цілі та завдання статистики кон'юнктури ринку 

 

На першому етапі (оцінному) здійснюється аналіз ринкової 

кон'юнктури, який повинен схарактеризувати масштаби й типологію ринку, 

Завдання статистики кон'юнктури ринку 

характеристика ступеня монополізації ринку й інтенсивності конкуренції 

збір й обробка кон'юнктурної інформації 

інтегральні й диференційовані оцінки стану ринку, типологія ринкової ситуації, 

якісна й атрибутивна градація стану ринку 

характеристика масштабу (обсягу) ринку 

оцінкай аналіз основних пропорцій ринку 

виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку і його динамічної 

стійкості 

оцінкай аналіз коливання, сезонності й циклічності розвитку ринку 

оцінка й аналіз регіональних відмінностей ринку 

оцінкай аналіз ділової активності 

оцінка комерційного (ринкового) ризику 

Стратегічні цілі - виявлення й моделювання закономірностей дії ринкового 

механізму. З метою забезпечення передбачуваності розвитку ринку й обґрунтування 

застосування соціально-економічних важелів регулювання ринкових процесів 

 

Оперативні цілі - оцінка та аналіз ситуації, що склалася на будівельному ринку з 

метою задоволення потреб менеджменту підприємства 
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його головні пропорції, вектор і швидкість зміни основних параметрів, рівень 

стійкості розвитку. 

Другий, більш високий, рівень аналізу має на меті виявлення причиново-

наслідкових зв'язків, умов, що визначають ринкову ситуацію; на цій основі 

спрогнозувати ринкову кон'юнктуру і сформулювати висновки щодо 

перспективності розвитку ринку з позицій підприємства. 

Для реалізації поставлених завдань повинна будуватися відповідна 

система показників. 

Пропонуємо наступну систему груп показників, які характеризують ті 

чи інші сторони й прояви ринкової кон'юнктури: 

Перша група – показники пропозиції товарів (продукції й послуг) у 

цілому йу розподілі по окремих підприємствах, посередниках та інших 

учасниках ринкового процесу, регіонах. До основних показників цієї групи 

можна віднести обсяг, структуруй динаміку пропозиції; виробничий і 

сировинний потенціал пропозиції; еластичність пропозиції. 

Друга група – показники купівельного попиту на товари (продукцію й 

послуги) у цілому й у розподілі по окремих товарах, продукції та послугах, 

покупцях (масових й особистих споживачах), регіонах. До основних 

показників цієї групи можна віднести: попит в диференціації за такими 

ознаками: ступінь задоволення, вектор зміни, форма утворення, купівельні 

наміри, стан ринку і місця придбання; споживчий потенціал (у цілому й по 

окремих товарах, продукції і послугах), місткість ринку засобів виробництва, 

місткість ринку предметів споживання й місткість ринку послуг; еластичність 

попиту. 

Третя група показників – це показники, що характеризують 

пропорційність ринку. До основних показників цієї групи можна віднести 

показники, які характеризують регіональну структуру ринку, показники 

співвідношення попиту й пропозиції; співвідношення ринків засобів 

виробництва, споживчих товарів та послуг; товарну структуру товарообігу 

(продукції, послуг); розподіл (частку) ринку між виробниками, оптовими і 
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роздрібними продавцями; структуру виробників, продавців за формами 

власності, розмірами підприємства; структуру покупців (за різними соціально-

демографічними та іншими споживчими ознаками); тенденцію розвитку 

ринку.  

Четверта група показників – це показники тенденції розвитку ринку. До 

основних показників цієї групи можна віднести темпи зростання, вектори й 

параметри трендів продажу, цін і товарних запасів, інвестицій і прибутку. 

П’ята група показників – це показники коливання, стійкості й 

циклічності ринку. До основних показників цієї групи можна віднести 

коефіцієнти варіації продажу, цін і товарних запасів у часі й у просторі 

(економічному й географічному); параметри моделей сезонності розвитку та 

циклічності розвитку ринку. 

Шоста група показників – це показники регіональних відмінностей 

стану та розвитку ринку. До основних показників цієї групи можна віднести: 

регіональну варіацію співвідношення попиту й пропозиції та інших пропорцій 

ринку; регіональну варіацію рівня попиту (у розрахунку на душу населення); 

регіональну варіацію темпів динаміки основних параметрів розвитку ринку. 

Сьома група показників – це показники ділової активності. До основних 

показників цієї групи можна віднести портфель замовлень, його склад, 

заповненість і динаміку; число, розмір, частоту та динаміку угод; ступінь 

завантаженості виробничих (торгових) потужностей. 

Восьма група показників – це показники комерційного (ринкового) 

ризику. До основних показників цієї групи можна віднести інвестиційний 

ризик; ризик прийняття маркетингових рішень; ризик випадкових ринкових 

коливань. 

Дев'ята група показників – це показники масштабу (розміру) ринку, 

рівень монополізації й конкуренції. До основних показників цієї групи можна 

віднести число фірм, які виступають на ринку кожного товару, їх розподіл за 

формами власності, організаційними формами, і спеціалізації; загальний обсяг 

реалізації товарів (продуктів і послуг) на ринку й розподіл фірм за розміром 
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(обсягом збуту й продажу); розділ ринку (угруповання фірм за часткою, яку 

вони займають у загальному обсязі збуту й продажу); частку малих, середніх і 

великих фірм у загальному обсязі ринку. 

На рис. 2.2 наведено класифікацію груп показників, які характеризують 

ринкову кон'юнктуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Система груп показників, які характеризують ринкову 

кон'юнктуру 

 

Наведена система показників включає в себе не тільки специфічні  

показники кон'юнктури, але і ряд показників статистики ринку. 

Класифікація груп  показників, які характеризують ринкову кон'юнктуру 

Перша група – показники пропозиції товарів (продукції й послуг) у цілому й у 

розподілі по окремих підприємствах, посередниках та інших учасниках 

ринкового процесу, регіонах  

Друга група – показники купівельного попиту на товари (продукцію й послуги) 

у цілому й у розподілі по окремих товарах, продукції та послугах, покупцях 

(масовихй особистих споживачах), регіонах 

Третя група – це показники, що характеризують пропорційність ринку 

Четверта група – це показники тенденції розвитку ринку 

П’ята група  – це показники коливання, стійкості й циклічності ринку 

Шоста група – це показники регіональних відмінності стану та розвитку ринку 

Сьома група – це показники ділової активності 

Восьма група – це показники комерційного (ринкового) ризику 

Дев'ята група – це показники масштабу (розміру) ринку, рівень монополізації і 

конкуренції. 
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2.2 Сутність й особливості розрахунку основних показників  

ринкової кон'юнктури 

 

Особливістю показників кон'юнктури є використання їх у якості 

параметрів статистичних моделей, що відображають тенденції й циклічність 

ринку. 

Необхідно підкреслити, що, на відміну від інших показників статистики 

ринку, у системі показників кон'юнктури ринку багато важливих показників 

відображають не статичне явище, а динамічний або варіаційний процес, інші – 

характеризують структуру явища, співвідношення і їх зрушення. 

Деякі кон'юнктурні характеристики, зокрема тенденції і їх стійкість, 

можуть бути отримані лише в результаті відповідної обробки трендових 

моделей. Один з основних об'ємних показників – попит – показує не реальну, 

безпосередньо вимірювану, величину, а потенціальну, і внаслідок цього не 

піддається обліку, а може бути визначений лише непрямими оцінками. 

Характеристика іншого об'ємного показника – масштабу ринку – являє 

собою набір показників інших блоків: обсягу продажів, числа угод, 

чисельності продавців і покупців і т. ін. 

Оскільки кон'юнктура – це складний комплекс взаємозв'язків і 

взаємовпливів, то слід вважати виправданим використання в цій системі 

показників еластичності попиту й пропозиції, що виражає дію відповідних 

ринкових законів. 

Розглянемо сутність й особливості розрахунку основних показників 

ринкової кон'юнктури, а також головні детермінанти та фактори, що 

визначають ті або інші їхні прояви. 

Пропозиція є найважливішою категорією ринку й, відповідно, першим, 

вихідним показником ринкової кон'юнктури. 
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Як відомо, під пропозицією розуміють обсяг товарів (продукції і послуг), 

призначених на продаж і пропонованих покупцям на ринку протягом якогось 

періоду за певною ціною. 

В оперативному кон'юнктурному аналізі використовується показник 

короткострокової пропозиції підприємства, тобто кількості продукції, товарів 

і послуг, які підприємство в умовах чистої конкуренції пропонує до продажу 

за різними цінами протягом короткострокового періоду. 

Самостійною характеристикою ринку (зокрема ринку продавця) є оцінка 

ступеня дефіцитності й рідкості продукції, товарів і послуг. 

Також існують специфічні особливості пропозиції засобів виробництва, 

споживчих товарів та послуг. Ці специфічні форми пропозиція приймає на 

оптовому й споживчому ринках, що особливо виявляється в його масштабах, 

але при цьому його закономірності та прояви мають загальні риси й 

властивості. 

У якості детермінантів пропозиції на ринку виступають цінові фактори, 

зокрема ціна певної продукції, товару або послуги, а також ціни на інші товари 

й послуги, ціни сировини й ресурсів, інфляційні очікування продавців і 

покупців. До них належать податки й дотації на сировину й готову продукцію, 

число конкурентів на ринку, особливості технології та прояви науково-

технічного прогресу. 

Між пропозицією й попитом у певних ситуаціях існує зв'язок: попит 

породжує пропозицію, але й пропозиція певним чином впливає на попит. 

Зокрема на ринку продавця попит рівняється на обмежені можливості 

пропозиції, а на ринку покупця пропозиція орієнтується на попит. 

Ця аксіома сучасного маркетингу повинна враховуватися в процесі 

кон'юнктурного аналізу. Однак справедливою єй інша позиція, згідно з якою в 

певних ситуаціях пропозиція зі свого боку породжує попит, зокрема новий 

привабливий товар сам завойовує ринок, породжуючи новий попит. 

Одним з показників пропозиції й водночас його детермінантною 

виступає виробничий і сировинний потенціал (рівень виробничих 
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можливостей), тобто  здатність виробництва забезпечити відповідний обсяг і 

структуру пропозиції. 

На рис. 2.3 наведено основні показники, що характеризують пропозицію 

на ринку. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Система показників, що характеризують пропозицію 

товару, продукції, послуги 

 

Наступною найважливішою категорією ринку й другим показником 

ринкової кон'юнктури є попит, або точніше – купівельний попит. 

Як відомо, купівельний попит – це потреба, забезпечена грошима й 

представлена на ринку. 

Під потребою розуміємо бажання або необхідність мати (користуватися) 

певним продуктом (послугою), який потрібний для забезпечення життя (у 

виробничій сфері – забезпечення виробничого циклу) і підтримки певного 

рівня життя. 

Схематично процес формування й задоволення попиту, починаючи від 

виникнення бажання й закінчуючи релаксацією (почуттям задоволеності) 

наведено на рис. 2.4. 

На рис. 2.4 наведено ланцюжок перетворень, кожний етап якого має 

стати конкретним предметом статистичного й маркетингового дослідження. 

Іноді розрізняють купівельний, споживчий, платоспроможний попит і т. 

ін. Ця градація не може вважатися точною, оскільки попит завжди визначється 
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потенційним покупцем і майбутнім споживачем, у наслідок чого його у всіх 

випадках його можна називати купівельним. 

Попит завжди платоспроможний, інакше  він не є попитом. Тому 

вживання такого визначення є просто зайвим. Інша річ, коли уточнюється, на 

що саме визначається попит – на засоби виробництва, товари народного 

споживання, послуги, їх конкретні види; на якому ринку визначається попит 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема формування й задоволення попиту 

 

Іноді розрізняються дві категорії попиту: макро-попит, тобто попит на 

всі товари або їх більшість, і мікро-попит, або попит на конкретну продукцію, 

товар, послугу. 

Попит, як і пропозиція, визначається на оптовому й споживчому ринках 

і відповідним чином диференціюється, хоча має внутрішню єдність і 

формується за загальними для всього ринку економічними законами. 

Диференціація попиту в статистичному дослідженні дозволяє більш 

гнучко оцінити стан ринку й при прогнозуванні певного виду попиту 

використовувати відповідний набір факторів. 

За своїми формами утворення виокремлюють такі види попиту: 
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- потенційний (закритий) –визначається на стадії підготовки товару до 

виходу на ринок, іноді – ще в період розробки або проектування нової 

продукції, товару, послуги; 

- попит, що формується –визначається на початковій стадії виходу 

нового товару на ринок, коли покупці тільки знайомляться з його 

властивостями; 

- сформований –відповідає визнаному товару на ринку; 

- сезонний – змінюється протягом року відповідно до сезонного 

характеру виробництва або споживання, а також до кліматичних умов і 

рекреаційних дат і періодів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Показники попиту в статистичному дослідженні 

кон'юнктури ринку 

 

Ці види попиту пов'язані з так званими «життєвими» циклами товару.  

Цей же процес відбивається й на диференціації попиту за ознакою його 

тенденцій, коли він підрозділяється 

- на зростаючий, або інтенсивний; вектор і швидкість його розвитку 
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- згасаючий, або той, що скорочується (спад): Т <1. 

Важливе значення для практики менеджменту має диференціація попиту 

за намірами покупців: 

- сформульований (жорсткий) попит: покупець вимагає певного виду 

товару й не погоджується на заміну; 

- альтернативний (м'який, компромісний) попит: покупець згоден 

замінити один вид товару іншим, не має чіткого уявлення, який вид товару 

йому потрібен; 

- спонтанний (імпульсивний) попит: виявляється несподівано для самого 

покупця, найчастіше, коли він випадково виявляє на прилавку або у вітрині 

магазину товар, який приваблює його своїми властивостями. 

Окремо виділяється особливий різновид попиту, характерний для 

кризових умов, інфляційної ситуації, надзвичайних подій, тотального 

дефіциту і т. ін.: панічний (ажіотажний) попит, об'єктом якого є будь-який 

товар незалежно від реальної потреби (причиною такого попиту є бажання 

захиститися від інфляції або застрахувати себе на випадок зникнення товару з 

продажу). 

Для бізнес-статистики важливе значення має диференціація попиту за 

станом ринку. Так, виокремлюються  

- негативний попит (неприязне ставлення до товару з боку покупців, 

упередження проти нього; ситуація, коли товар «приївся», набрид покупцеві); 

- повна відсутність попиту (товар абсолютно не визнається покупцем, з 

якихось причин його не купують); 

- прихований попит (незважаючи на певну потребу, товар, що має 

відповідні властивості, не виробляється); 

- повноцінний попит (продавець цілком задоволений своїм товарообігом 

або виручкою). 

Також іноді виділяється надмірний попит – ситуації, якщо можливий 

рівень виробництва не може задовольнити всі вимоги покупців. 
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Виявлення цих типів попиту дозволяє підприємству відповідним чином 

будувати свою ринкову (маркетингову) стратегію. 

На ринку дорогих товарів тривалого користування часто зустрічається 

відкладений (той, що накопичується) попит, коли для купівлі певного товару 

покупцеві доводиться якийсь час збирати гроші. Знати розмір цього попиту 

вкрай важливо для планування виробництва товарів або організації продажу в 

кредит. Проявлятися він може у вигляді приросту грошових заощаджень 

населення. 

У регіональному аналізі попит, що охоплює всю територію країни, 

називається глобальним. Він поділяється на 

- міський попит; 

- сільський попит. 

Попит, пропонований у межах якогось регіону, називається 

регіональним. У процесі його аналізу можна відмітити 

- попит місцевих жителів – стаціонарний (базовий); 

-попит, який виявляється за межами місця постійного проживання – 

мобільний (мігруючий). 

Різновидом останнього є рекреаційний попит, тобто пов'язаний з 

туризмом і відпочинком за межами місця проживання. 

Роль вивчення саме цих видів попиту є особливо значною під час аналізу 

та оцінки товарних ресурсів у маркетинговому плануванні. 

У кон'юнктурному аналізі виділяються й такий показник, як 

задоволений попит. Цей вид попиту має певну міру умовності й прирівнюється 

до обсягу продажу (сюди входить і так званий умовно задоволений попит, 

тобто вимушено куплені товари, які за певними властивостями не 

відповідають ринковим бажанням споживачів). Тобто задоволений, або, як 

його ще називають, реалізований, попит таким вже не є. Під час обміну грошей 

на товар категорії пропозиції й попиту взаємно зникають, породжуючи нову 

категорію – товарообіг. Тому використання в кон'юнктурному аналізі цього 
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терміну означає лише характеристику самого процесу задоволення попиту на 

ринку. 

Сутність іншого показника цієї групи – незадоволеного попиту –

виявляється в неможливості придбати потрібні товари й послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Класифікація попиту за ознаками та видами  
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Як статистичний показник він відповідає обсягу товарів або послуг, які 

споживачі хотіли купити, мали для цього кошти, але з певних причин не 

змогли придбати. 

У статистиці також може застосовуватися показник рівня, дефіцитності, 

тобто питомої ваги товарів, відсутніх у регулярному продажі. При наближенні 

до 100 % він називається показником тотального дефіциту (хоча сучасний 

ринок практично не має дефіцитності).  

Попит, як уже зазначалося – надзвичайно гнучке явище, він чутливо 

реагує на різні впливи. 

До детермінантів попиту, у першу чергу, відносять цінові фактори, 

включаючи й інфляційні очікування споживачів, а також їхні цінові переваги. 

Закон попиту, який в економічній теорії графічно виражається моделлю, 

відповідною гіперболічній кривій, описує залежність попиту від зміни ціни (за 

інших рівних умов). Якщо ціна зростає, то попит формується на меншу 

кількість товару [20]. 

Однак з не меншою силою на попит впливає фактор доходу (купівельної 

спроможності) споживачів, а отже, і (опосередковано) податки, і процентні 

ставки. 

Попит має певні межі, що регулюються насиченістю ринку, тобто 

наявністю в споживачів раніше куплених і використовуваних протягом 

якогось часу товарів. 

Частину своїх потреб населення задовольняє за рахунок нетоварних 

джерел, наприклад з власного господарства тощо. 

Факторами попиту також є якість товару і його оформлення (дизайн), 

широта товарного асортименту, що визначає можливість вибору, фізичний і 

моральний знос товарів, які вже використовуються в домашньому 

господарстві. 

Попит на споживчому ринку залежить від цілого комплексу чинників. 

До них слід віднести 
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- демографічні (чисельність і приріст населення, його статево - вікова 

структура, територіальне розселення й деякі міграційні процеси, розмір і склад 

сімей, урбанізація, культурний рівень); 

- соціально-економічні (зайнятість, рівень безробіття, оплата праці, 

професійний склад зайнятих, розподіл населення за рівнем доходу й ін.); 

- географічні та кліматичні чинники; 

- національні особливості; 

- психологічні чинники; 

- політичні умови; 

- випадкові впливи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Чинники, що визначають споживчий попит 

 

Показники пропорційності належать до числа винятково важливих 

характеристик стану ринку. Особливо значущим з них, є такий показник, як 

співвідношення попиту й пропозиції і його динамічні зрушення. 

Однаку кон'юнктурному аналізі рідко вдається безпосередньо зіставити 

обсяги попиту й пропозиції. Таку можливість надає баланс попиту і 

пропозиції, але він будується тільки по всій сукупності товарів і послуг. 

На товарній біржі співвідношення попиту і пропозиції визначається за 

обсягами заявок на продаж і на купівлю. Під час оцінки пропорцій ринку 

окремого товару статистика змушена спиратися на непрямі оцінки 
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співвідношення попиту й пропозиції за допомогою кон'юнктурних 

індикаторів, до яких, належать ціни й товарні запаси, точніше їх зміни в 

динаміці. 

Ціна на ринку чистої або монополістичної конкуренції (у меншій мірі на 

олігополістичному ринку), прагне до рівноважного рівня й досить чутливо 

реагує на зміни пропорцій попиту й пропозиції. 

Ще більш надійним індикатором є товарні запаси, які зростають, коли 

пропозиція у своєму розвитку випереджає попит, і, навпаки – скорочуються, 

якщо попит випереджає пропозицію. 

Інші показники пропорційності ринку розширюють характеристики 

ринкової ситуації, дозволяють визначити тип ринку й виявити деякі структурні 

закономірності його розвитку. 

Пропорційність ринку характеризується за допомогою балансового 

методу, відносних величин структури й координації (коефіцієнти 

співвідношень, питомі ваги, частки), темпів зростання (індексів), індексів 

структурних зрушень, середніх квадратичних або лінійних відхилень. 

Певною мірою пропорції відображаються коефіцієнтами еластичності, 

які показують зміну результативного показника (одного з параметрів ринку) 

при збільшенні факторної ознаки на один відсоток. 

Ринок, як відомо, – явище динамічне, його розвиток у часі відображає 

система показників динаміки. До них належать показники динамічних рядів і 

їх аналізу. Основним способом виявлення тенденцій розвитку ринку є трендові 

моделі, хоча можуть бути використані й графічні методи. 

Ринок, навіть регульований, не може бути повністю звільнений від 

проявів стихійності. Це явище є невід'ємною властивістю дії ринкового 

механізму. Ця властивість ринку, пов'язана зі стихійністю його розвитку, 

проявляється через коливання різних параметрів ринку. Статистично вона 

характеризується різними показниками варіації продажу, цін, товарних 

запасів. 
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Ступінь стійкості розвитку ринку в часі характеризується відхиленнями 

фактичних рівнів від основної тенденції, тобто від тренду, що вимірюється 

коефіцієнтом апроксимації, вираженим у відсотках до середнього рівня. 

Розвиткові ринку, як правило, властива повторюваність, тобто 

циклічність. Ці цикли можуть мати різну протяжність і послідовність. У межах 

одного року зазвичай простежуються сезонні коливання, інтенсивність яких 

оцінюється коефіцієнтами варіації. Характер і сила сезонних циклів 

розрізняються для окремих товарів та послуг і по-різному виявляються в 

різних кліматичних й економічних зонах. 

Сезонність зазвичай моделюється параболами 3-го й вищого порядку, а 

також гармоніками Фур'є. 

З показниками динаміки й коливання ринку нерозривно пов'язані 

показники ризику. Ясно, що характер, вектор і швидкість розвитку ринку, 

ступінь його стійкості, сформовані пропорції в значній мірі визначають ризик 

підприємства. 

Під ризиком розуміється ймовірність зазнати комерційної невдачі. На 

ринку мають місце різні види ризику, зокрема пов'язані з небезпекою 

банкрутства, можливістю повністю або частково втратити інвестиції, не 

отримати запланований прибуток, бути витісненим з ринку тощо. 

Ринкова ситуація на мікро- і макрорівнях досить наочно відображається 

показниками ділової активності, які дозволяють градуювати стан ринку. У 

широкому розумінні поняття ділової активності включає в себе всі показники 

2-ої й 3-ої груп системи показників статистики кон'юнктури ринку, а також 

ряд показників ринків цінних паперів, інвестицій, праці та деякі 

макропоказники економіки. Індекси таких показників ділової активності 

використовуються в цілях аналізу ринкової економіки в цілому. 

У вужчому розумінні цей блок показників кон'юнктури ринку включає 

портфель замовлень, тобто число й обсяг укладених контрактів (договорів, 

замовлень, угод і т. ін.) на купівлю або продаж. 
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Також до показників ділової активності належать характеристики 

укладених угод – їх число й розмір, динаміка, частота. 

Показники замовлень зіставляються з потенційними можливостями 

підприємства (наприклад, з його виробничою або торговельною потужністю), 

на основі чого визначається показник періоду повної або часткової 

завантаженості (і відповідно зайнятості персоналу). Використовується також 

показник вигідності (прибутковості) кожного замовлення й усієї сукупності 

замовлень. Це, свого роду, прогноз можливого прибутку. 

Непрямою характеристикою кон'юнктури ринку слід вважати ситуацію, 

яка складається на ринку цінних паперів. Попит на акції тієї чи іншої компанії, 

що виробляє товари або послуги, а відповідно курс її акцій до певної міри 

залежать від позиції підприємства на ринку. Тому біржові індекси акцій 

можуть розглядатися як самостійні індикатори кон'юнктури ринку товарів. 

Компонентами системи показників ринкової кон'юнктури є оцінки рівня 

монополізації й конкуренції. До них належать показники числа й розміру 

підприємств та фірм, тієї частки, яку вони займають на ринку, їх розподіл за 

цими ознаками. Це дозволяє визначити тип ринку, побудувати відповідну 

матрицю типології ринку, дати характеристику процесу розділу (сегментації) 

ринку, що входить в умови розробки стратегії підприємства. 

Як джерело інформації для кон'юнктурного аналізу використовуються 

дані статистики виробництва, товарообігу й товарних запасів, цін, фінансів, 

соціально-демографічної статистики та інших джерел. 

Для збору додаткової інформації можуть використовуватися методи 

вибіркового спостереження, спеціальних моментних або періодичних 

обстежень. 

Джерелами кон'юнктурної інформації можуть служити довідки про 

кон'юнктурну обстановку, що подаються кореспондентами (продавцями, 

товарознавцями, адміністративними працівниками підприємств і т. ін.). 
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У вищі ланки управління надходить так звана сигнальна інформація від 

підлеглих підрозділів і підприємств, яка теж є джерелом для проведення 

кон’юнктурного аналізу. 

Крім цього, можуть проводитись тенденціальні опитування фахівців, під 

час організації якого до складу опитуваних входять керівники та провідні 

фахівці промислових і торгових (оптових і роздрібних) фірм та підприємств, 

маркетингових служб, які на основі спеціально розробленої анкети 

(опитувальника) відповідають на питання про стан та перспективи на ринку 

відповідної галузі та в окремих сегментах ринку. Також можуть опитуватися 

члени домогосподарств (що входять у вибіркову панель) про схильність до 

покупок. 

Отже, з метою вивчення ринкової кон'юнктури поряд з використанням 

державної та внутрішньофірмової звітності широко застосовуються методи 

опитування (інтерв'ювання та анкетування) як фахівців, так і потенційних 

покупців. 
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РОЗДІЛ 3 

КОН'ЮНКТУРНІ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Статистичний аналіз обсягів, структури та динаміки будівельної 

галузі України  

 

У науці існують специфічні методи кон'юнктурного аналізу, але всі вони 

базуються головним чином на якісних і атрибутивних оцінках ринкової 

ситуації. 

Практично всі вони належать до категорії отриманих експертним 

способом. Найчастіше використовуються кон'юнктурні огляди, де на основі 

досвіду експерта і його спостережень наводиться логічний опис ситуації, 

дається констатація фактів (у тому числі з використанням кон'юнктурних 

індикаторів), робляться посилання на думку різних фахівців. У підсумку 

формулюються висновки, у яких наводиться атрибутивна оцінка ситуації і 

якісна градація стану й типу ринку. Наприклад, сприятлива (висока) 

кон'юнктура (ознаки: збалансований ринок, стабільний або зростаючий обсяг 

продажів, рівноважні ціни й т. ін.). Або, навпаки, несприятлива (низька) 

кон'юнктура (ознаки: диспропорції ринку, відсутність або несприятливі зміни 

попиту, різкі коливання цін, криза збуту, дефіцит продукції (товарів), 

невиправдане зростання запасів і т. ін.). Однак в основі якісних оцінок, як 

правило, лежать кількісні характеристики основних ринкових процесів. 

Якісні оцінки зазвичай виводяться як за допомогою експертного 

моделювання, так і візуальної оцінки цифрового матеріалу. Тому якісні й 

атрибутивні оцінки вписуються в поняття предмета статистики. Слід брати до 

уваги, що подібні оцінки часто мають деяку невизначеність і розмиті межі. 

Їхня основна перевага в тому, що вони оперативні й не вимагають вартісних 

заходів зі збору інформації і складних розрахунків. 

У інструментів вимірювання та оцінки кон'юнктури ринку можуть бути 

використані так звані кон'юнктурні індикатори. 
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У статистиці кон'юнктури ринку такими індикаторами можуть бути 

ціни, товарні запаси, показники ділової активності, а також специфічні якісні 

й атрибутивні кон'юнктурні оцінки, що базуються на досвіді й думках 

фахівців. Показники, які виступають у ролі індикаторів кон'юнктури, залежно 

від поставлених цілей аналізу й особливостей розвитку ринку можуть бути й 

абсолютними, і відносними величинами. 

Ринок може оцінюватися за набором індексів ділової активності, що 

зіставляються між собою в різних комбінаціях. Наприклад, зростання числа 

угод без збільшення обсягу продажу не може сигналізувати про пожвавлення 

ринку, а вказує лише на залучення в ринковий процес фірм, що займаються 

малими операціями. Зростання запасів в умовах інфляції й дефіциту може 

свідчити про кризу, що збуту в результаті скорочення попиту під впливом 

зростання цін. 

Зазвичай даються такі градуйовані якісні оцінки стану ринку: 

- жвавий ринок; 

- ринок, що розвивається; 

- стабільний ринок; 

- стійкий ринок; 

- млявий ринок; 

- ринок, що регресує; 

- ринок, що скорочується і т. ін. 

Чіткої межі між цими визначеннями не існує. Нерідко зустрічаються 

проміжні стану ринку, що характеризуються комбінацією вищенаведених 

визначальних ознак. 

Для якісної оцінки будівельного ринку України наведемо кількісні 

показники функціонування цього ринку.  

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей національного 

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи 

господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої 

країни можна пояснити таким чином: капітальне будівництво, напевне, як 
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ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і 

споживає продукцію багатьох галузей. Економічний ефект від розвитку цієї 

галузі полягає в мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво, 

адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися виробництво 

будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, 

металургія й металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна й 

фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як 

ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого 

бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних 

роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів тощо. 

Щоб окреслити коло проблем, з якими зараз має справу будівельна 

галузь України, та розробити пропозиції щодо їх розв’язання, необхідно 

зробити загальне дослідження стану самої галузі. Подолання проблем вимагає 

не лише розуміння сьогоднішньої ситуації, а й об’єктивної оцінки наслідків 

тих процесів, що відбувались протягом останніх десяти років. 

У табл. 3.1 наведено обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 

будівельних робіт) у динаміці за 2010–2019 роки. 

 

Таблиця 3.1 – Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 

будівельних робіт) за видами в Україні, млн грн.  

Роки 
Будівництво, 

усього 
Будівлі 

У тому числі Інженерні 

споруди Житлові Нежитлові 

2010 42918,1 19659,1 6876,5 12782,6 23259,0 

2011 61671,7 26745,4 8137,1 18908,3 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 

2018 141213,1 66791,6 29344,8 37446,8 74421,5 

2019 181697,9 83589,3 33208,8 50380,5 98108,6 

Зростання з 2010 по 2019 рр. 

 138779,8 63930,2 26332,3 37597,9 74849,6 

 

Дані табл. 3.1 підтверджують постійну динаміку розвитку галузі. 
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Рисунок 3.1 – Лінія тренду обсягів будівельних робіт в Україні та 

прогноз на основі поліномінальної залежності 

 

За даними табл. 3.1 та рис. 3.1 бачимо, що за аналізований період обсяг 

будівельних робіт виріс майже в 3 рази.  

Тенденція зростання попиту на будівельні роботи моделюється такими 

рівняннями тренду:  

1. Лінійна залежність 

 

                                              У = 12544х-3Е+07,                                     (3.1) 

 

Тобто попит на будівельні роботи постійно зростає на 12544 млн. грн. 

 

2. Експоненціальна залежність: 

 

                                                      У=2Е-11е0134х                                    (3.2) 

 

3. Поліномінальна залежність: 

 

                                   У = 2853,8 х2 – 1Е + 07х + 1Е + 10                        (3.3) 
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R² = 0,7046

y = 2E-113e0,1345x

R² = 0,7608

y = 2853,8x2 - 1E+07x + 1E+10

R² = 0,9377

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024



 

63 

Але найбільш високим є значення коефіцієнту детермінації R2 (0,9377) 

саме для поліномінальної залежності, що свідчить про те, що рівняння 

значуще, а модель – адекватна. 

Використовуючи поліномінальну залежність (виходячи з того, що R2 має 

найбільше значення серед інших) на рис. 3.1 виконано прогноз обсягів 

будівельних робіт до 2023 року. 

Побудований прогноз на основі лінії тренду показує, що наступні три 

роки можна очікувати подальшого зростання обсягів будівельних робіт в 

Україні. 

Але, як відомо, абсолютні показники зростання малоінформативні, 

оскільки за аналізований період в Україні суттєво зросли ціни через інфляційні 

процеси та відповідно валютний курс. Тому для оцінки та аналізу кон’юнктури 

будівельного ринку необхідно розглянути індекси будівельної продукції. 

У табл. 3.2 наведено динаміку індексів виробленої будівельної продукції 

в Україні за 2011–2019 рр.  

 

Таблиця 3.2 – Індекси будівельної продукції за видами у відсотках до 

попереднього року. 

Роки 
Будівництво, 

усього 
Будівлі 

У тому числі Інженерні 

споруди Житлові Нежитлові 

2011 120,0 114,9 101,7 122,1 124,4 

2012 92,7 93,9 93,5 94,1 91,7 

2013 89,0 96,6 111,3 90,0 82,8 

2014 79,6 79,6 103,5 66,3 79,7 

2015 87,5 91,7 98,9 85,8 83,7 

2016 117,5 120,8 117,8 123,7 114,0 

2017 126,4 121,5 116,3 126,1 131,7 

2018 108,6 103,5 100,9 105,7 113,6 

2019 123,6 119,1 104,8 130,3 127,7 

Зростання з 2011 по 2018 рр. 

 -11,5 -11,4 -0,8 -16,4 -10,8 

Зростання з 2011 по 2019 рр. 

 3,6 4,2 3,4 8,2 3,3 
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Рисунок 3.2 – Індекси будівельної продукції за 2011–2019 роки  

 

Не можна не відзначити уповільнення зростання індексів на кінець     

2014 року та 2018 року.  

Проте наявним є збільшення обсягу виробленої продукції будівництва 

за всіма видами у 2019 році, що також свідчить про розвиток галузі. 

Позитивні тенденції в розвитку будівельної галузі за останні роки 

характеризуються стабільним зростанням індексу будівельної продукції. Цей 

показник зріс на 15 % порівняно з 2018 роком і на 41,2 % – порівняно з           

2015 роком (рис. 3.2). 

Індекс будівельної продукції вимірює зміни в щомісячних обсягах 

доданої вартості, створеної в секції «F» за КВЕД.  

У табл. 3.3 наведено розподіл обсягів виробленої будівельної продукції 

за характером будівництва в динаміці за 2013–2019 роки. 

Дані табл. 3.3 свідчать про перерозподіл обсягів виробленої продукції. 

Так, обсяги нового будівництва мають тенденцію до скорочення, а обсяги 

ремонту до зростання на 7 %.  

Будівельна галузь в Україні у 2018 році показала стабільні результати. 

Так, у січні-листопаді підприємствами країни було виконано будівельних 

робіт на суму 115,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції за цей період 

порівняно із 2017 роком становив 106,3 %. Будівництво будівель зросло на 
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1,3 % (житлових – на 0,9 %; нежитлових – на 1,8 %), інженерних споруд – на 

11,3 %. 

 

Таблиця 3.3 –- Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за 

характером будівництва, % 

Роки Усього 

Нове будівництво, 

реконструкція та технічне 

переоснащення 

Ремонт (капітальний та 

поточний) 

2013 100 81,2 18,8 

2014 100 82,4 17,6 

2015 100 80,1 19,9 

2016 100 80,9 19,1 

2017 100 73,2 26,8 

2018 100 72,8 27,2 

2019 100 74,2 25,8 

Зростання з 2013 по 2019 рр. 

  -7,0 7 

 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 

73,8 % від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і 

поточний ремонти – 17,4 % та 8,8 % відповідно. Підприємствами таких 

регіонів країни, як Київська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, 

Львівська, Київська та Полтавська області виконано 70,1 % загального обсягу 

будівництва. 

Показники прийому в експлуатацію характеризувалися такою 

статистикою: за три квартали 2018 року було прийнято 5231,0 тис. м2 загальної 

площі житлових будівель (нове будівництво), у тому числі: 

- 50,2 % − в одноквартирних будинках; 

- 49,7 % – у будинках із двома й більше квартирами; 

- 0,1 % – у гуртожитках. 

Крім того, за три квартали 2018 року прийнято в експлуатацію дачні та 

садові будинки нового будівництва загальною площею 316,5 тис. м2, що на 

14,6 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 
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У 2018 році можна було спостерігати деякий спад у сегменті житлового 

будівництва (на 16 %). У тому числі, спад у житловій забудові в містах (за 

результатами трьох кварталів 2018 року) майже на 25 % у м2 та ріст в 

областях – на 7 %.  

Так, прийнято в експлуатацію в розрахунку на 1000 осіб населення  

561 м2 у Київській області (найбільший показник в Україні). Найменше 

прийнято в експлуатацію в прифронтових областях: у Луганській області – 

4,8 м2/тис. населення, у Донецькій – 6,2 м2/тис. населення. Показники в 

Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій областях становили 26-28 м2/тис. 

населення. Якщо порівнювати ці показники з 2017 роком, то областями, що 

характеризувалися збільшенням об’ємів, були Херсонська (вдвічі) та 

Харківська (в 1,8 разів). Відповідні показники таких міст, як Вінниця та Київ 

значно скоротилися. Так, за результатами третього кварталу в цих областях 

прийнято на 40 % м2 менше у порівнянні з попереднім роком.  

Водночас можна зазначити, що сучасний покупець житла стає більш 

вимогливим, а отже, проекти, що реалізувались у 2018 році, були більш 

продуманими. Значна увага приділялася інфраструктурі проекту, 

планувальним рішенням, якості матеріалів тощо. 

Вищенаведена статистика свідчить про нерівномірність розподілення 

будівельних проектів як на рівні міста, передмістя, сільської місцевості, так і 

по регіонах. У середньому по країні третина житла будується в передмісті, дві 

третини – у містах.  

Водночас, є регіони, де будівництво концентрується в містах 

(м. Харків – лише 7,5 % у передмісті), а є й такі, де більше половини обсягу 

концентрується саме в областях. До таких областей належать Івано-

Франківська – 63,6 %, Київська – 60,7 %, Волинська – 58 %, Рівненська – 

54,2 %. 

Слід зазначити, що 2018 рік характеризувався також деяким оновленням 

соціальної інфраструктури. Перш за все, це відбувалося за рахунок розпочатої 

реформи щодо децентралізації та відповідним збільшення коштів, якими 
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громади змогли розпоряджатися самостійно. Основними проектами місцевих 

громад були школи, дитячі садочки, амбулаторії тощо. Місцева влада 

фінансувала саме такі проекти, демонструючи свою ефективність та 

зацікавленість у покращенні умов життя громади. При цьому фінансувалися 

всі види робіт, а не тільки будівництво з нуля (тобто й ремонт, і реконструкція, 

і тепло-модернізація). 

Що стосується нежитлового сектору, то у 2018 році основні обсяги 

будівельних робіт припадав на торгівельний сектор. Із 1174 об`єктів нежилої 

нерухомості, прийнятої в експлуатацію за 3 квартали 2018 року, 380 становили 

собою торгові будівлі. Також розвивалися  логістичний й отельний сектори.  

За підсумками січня-квітня 2019 року, підприємствами України було 

виконано будівельних робіт на суму 38,566 млрд грн. Індекс будівельної 

продукції по відношенню до аналогічного періоду 2018 року склав 28,1 %. 

За підсумками цього періоду індекс будівництва інженерних споруд 

склав 49,7 %, житлових будівель – 23,1 %, нежитлових – 27,2 %. 

Аналіз обсягів виконаних будівельних робіт показав, що в 

Дніпропетровській області вони склали 5 млрд грн, у Харківській області – 

4 млрд грн, в Одеській – 3 млрд грн та в  м. Києві– 9 млрд грн. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 

79,3 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і 

поточний ремонти – 12,1 % та 8,6 % відповідно. 

Обсяги будівництва у квітні 2019 року порівняно з аналогічним 

періодом 2018 року зросли на 30,2 %. 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) 

підприємствами України в січні-грудні 2019 року склав 177,0 млрд грн. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 

76,2 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції капітальний і 

поточний ремонти – 18,1 % та 7,7 % відповідно. 

За січень-вересень 2019 року було прийнято в експлуатацію 743,4 тис. м2 

загальної площі житла (нове будівництво), з яких 1979,8 тис. м2 (або 25,6 % 

https://www.rbc.ua/ukr/news/gosstat-nazval-srednyuyu-ploshchad-novyh-1574778929.html
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загального обсягу житла) – відповідно до Порядку № 158 (про будівельну 

амністію). 

Водночас обсяги промислового виробництва в грудні 2019 року, 

порівняно з аналогічним періодом 2018 року, скоротилися на 7,7 %. За весь 

період 2019 року зафіксовано падіння промислового виробництва на 1,8 % 

[21]. 

Щоб оцінити стан будівельної галузі за останні роки, варто 

проаналізувати макроекономічні показники, зокрема внесок будівельної галузі 

в структуру валового внутрішнього продукту [10]. 

 

Таблиця 3.4 – Співвідношення обсягу виробленої будівельної продукції 

до ВВП в динаміці за 2010–2019 роки [22] 

Роки 
Будівництво, всього, 

млрд грн 

ВВП, 

млрд грн 

Співвідношення, 

% 

2010 42,9 1082,57 3,97 

2011 61,7 1316,6 4,69 

2012 62,9 1408,89 4,46 

2013 58,6 1454,93 4,03 

2014 51,1 1566,73 3,26 

2015 57,5 1979,46 2,91 

2016 73,7 2383,18 3,09 

2017 105,7 2982,92 3,54 

2018 141,2 3558,71 3,96 

2019 181,7 3974,56 4,57 

 

Як видно з наведених даних, частка будівництва в структурі ВВП 

найменше значення мала у 2015 році (2,91 %), але цей показник мав стійку 

тенденцію до зростання в наступні п’ять років. 

За даними Державної служби статистики України, у 2015 році внесок 

будівельної галузі у ВВП склав лише 2,91 %, а в 2019 році – вже 4,57 %. Для 

порівняння слід зазначити, що цей показник у Словаччині становить 7,9 %, у 

Польщі – 7,7 %, у Швеції – 6,8 %, у Румунії – 6,1 %.  

Тож будівельна галузь має значний потенціал для росту та потребує 

додаткових інвестиційних ресурсів з метою її розвитку. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/promproizvodstvo-ukraine-upalo-treh-let-rosta-1579704921.html
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У табл. 3.5 наведено основні показники соціально-економічного 

розвитку країни та обсяги виробленої будівельної продукції. На основі цих 

даних за допомогою табличного процесора Excel почергово за коефіцієнтом 

кореляції ми визначили залежність між загальним обсягом виробленої 

будівельної продукції в Україні та основними макроекономічними чинниками. 

Результати щодо визначення зв’язку між обсягами виробленої 

будівельної продукції та основними соціально-економічними показниками 

наведено в табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Основні показники соціально-економічного розвитку 

країни та обсяги виробленої будівельної продукції 
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  Y(1)  YY(2)  Х1 Х2 

2006 49859,4 185917 18049 245230  1041 20730 

2007 52445,3 283875 17940 426867  1351 20905 

2008 38199,8 359740 17836 734022  1806 20972 

2009 23500,6 334953 17748 723395  1906 20192 

2010 42918,1 416650 17746 732823 29767 2250 20266 

2011 61671,7 491756 17675 801809 31990,8 2648 20324 

2012 62937,2 572342 17687 815142 40760,3 3041 19261 

2013 58586,2 669974 17656 910782 40796,2 3282 19314 

2014 51108,7 675093 17607 1020667 36056,7 3480 18073 

2015 57515,0 716728 16575 981627 43463,7 4195 16443 

2016 73726,9 793475 16574 998682 44444 5183 16277 

2017 105682,8 898844 16506 1016657 52176,2 7104 16156 

2018 141213,1 932967 16429 1073131 55993,9 8865 16361 

2019 181697,9 1071700 15962 971871 62346,6 10497 16578 

2020 

(листопад) 

 

164171,2 

 

1297500 
 

 

964993 
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Продовження таблиці 3.5 
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2006 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

2007  12076 459,7 5,05 6,9 544,13 111,6  

2008  16150 589,3 5,05 7,4 720,73 116,6  

2009  21419 870,3 5,45 8,7 948,05 122,3 131,2 

2010  20564 3998,2 7,79 12,2 913,34 112,3 129,8 

2011  24429 4807,7 7,94 11,4 1082,57 109,1 160,0 

2012 10165 29519 6026,7 7,95 9,1 1316,6 104,6 200,2 

2013 9958 32002 6618,7 7,99 11,9 1408,89 99,8 224,9 

2014 9729 33473 6671,6 7,99 12,5 1454,93 100,5 243,7 

2015 8797 36904 7400,2 11,89 13,2 1566,73 124,9 254,3 

2016 8332 46413 8380,2 21,86 12,2 1979,46 143,3 254,5 

2017 8244 55899 9810,0 25,55 10,4 2385,37 112,4 363,9 

2018 8271 70047 11659,9 26,62 8,4 2983,88 113,7  

2019 7612 84192 15199,1 27,03 9,7 3560,60 105,6  

2020 

(листоп

ад) 

 

7297 

 

94663 

 

17934,0 

 

26,51 

 

9,9 
 

3978,40 

 

104,1 

 

678,3 

 

На основі виконаних розрахунків можемо сказати, що на практиці обсяг 

виробленої будівельної продукції найбільше залежить від середньо-місячного 

наявного доходу на одну особу, ВВП країни, ВВП на одну особу, прибутку, 

змішаного доходу. 

Виконані розрахунки доводять, що будівництво забезпечує необхідну 

інфраструктуру для багатьох видів виробничої діяльності та сприяє створенню 

робочих місць і доходів. Усебічна взаємодія цієї інфраструктури з іншими 

секторами економіки робить її ключовою сферою, що сприяє економічному 

розвитку.  

При цьому економічний вплив будівельної діяльності поширюється на 

сектори, що мають особливо сильні зв'язки у сфері зайнятості з роздрібною 

торгівлею, охороною здоров'я та соціальною допомогою, виробництвом 
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продуктів харчування, відпочинком і проживанням, а також нерухомістю, 

орендою та лізинговими послугами. 

 

Таблиця 3.6 – Ранжування за коефіцієнтом кореляції  

 Рівняння регресії Коефіцієнт кореляції ранг 

1 y = -3,7514x + 18651 R² = 0,6377 7 

2 y = -12,519x + 23117 R² = 0,7084 5 

3 y = -11,92x + 13952 R² = 0,6596 6 

4 y = 120,56x - 5677,8 R² = 0,7888 4 

5 y = 74,41x - 1690,9 R² = 0,9452 1 

6 y = 0,0534x - 5,0712 R² = 0,6267 8 

7 y = 0,0042x + 8,6319 R² = 0,053 9 

8 y = 5,0394x - 185,06 R² = 0,7903 3 

9 y = -0,0029x + 114,58 R² = 0,0011 10 

10 y = 0,7176x - 29,321 R² = 0,8142 2 

 

Не можна оминути увагою й той факт, що достатній рівень інвестицій в 

інфраструктуру є вагомим фактором довгострокового економічного 

зростання. Нестача таких інвестицій може стримувати зростання економіки 

протягом тривалого періоду. При цьому брак інвестицій в інфраструктуру є 

проблемою й у міжнародному масштабі. Обсяг державних інвестицій, 

пропорційних ВВП, падає у всій Європі з 1990-х років(рівень знизився 

приблизно з 5 % до 2,5 %). Згідно з оцінкою ОЕСР, щоб підтримати тривале 

зростання економіки, інвестиції в інфраструктуру повинні становити не менше 

4,1 % від ВВП [23]. 

Крім власне будівельної діяльності, будівництво сприяє попиту на 

будівельні матеріали. Він варіюється від основних матеріалів, таких як пісок і 

гравій для цементу та залізної руди для сталі, до основних продуктів, таких як 

сталь, арматура, цемент та бетон, і до більш готових виробів, таких як настінна 

дошка, обрізна дошка, вікна, двері та шафи. Це також додає попиту на важке 

обладнання, таке як крани, бульдозери та фронтальні навантажувачі.  

Ще один внесок будівельної галузі у ВВП здійснюють транспортні 

послуги з доставки матеріалів на будівельний майданчик, фінансові послуги 
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(для фінансування проектів та закупівлі проектів), а також послуги з продажу 

та лізингу після завершення структури. 

Нарешті є додатковий ефект будівництва для сфер економіки, не 

пов'язаних безпосередньо із забудовами. Останній включає купівлю нових 

торгових та житлових приміщень для підприємств у контексті забезпечення 

розвитку інших сфер економічної діяльності.  

 

3.2 Визначення місця та ролі будівництва серед інших видів 

економічної діяльності 

 

З метою визначення місця та ролі будівництва серед інших видів 

економічної діяльності в Україні нами було проведено структурний аналіз за 

різними показниками. 

У табл. 3.7 наведено структуру валової доданої вартості за видами 

економічної діяльності в Україні за 2019 р. 

 

Таблиця 3.7 – Структура валової доданої вартості (за витратами 

виробництва) за видами економічної діяльності в Україні (2018–2019 рр.). 

Види економічної діяльності Додана вартість, млн грн Відсоток, % 

2018 2019 2018 2019 

Усього 2310580598,9 2744295787,5 
 

100 100 

сільське, лісове та рибне господарство 201937800,9 205441955,2 
 

8,74 7,49 

промисловість 868069892,9 988440121,0 
 

37,57 36,02 

будівництво 71230621,3 120159177,5 
 

3,08 4,38 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних  засобів і мотоциклів 

 

524664664,2 

 

39555293,4 22,71 

 

1,44 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 

 

220744404,8 

 

260516967,3 9,55 

 

9,49 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 

 

11414813,9 

 

11546158,4 0,49 

 

0,42 

інформація та телекомунікації 89150494,6 109932924,3 
 

3,86 4,01 

фінансова та страхова діяльність 43587697,7 55349986,8 
 

1,89 2,02 

операції з нерухомим майном 69912483,2 87802381,9 
 

3,03 3,20 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 

 

130612883,0 

 

181630335,6 
 

5,65 

 

6,62 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

 

46206117,9 

 

62573720,4 2,0 

 

2,28 

освіта 2170730,8 3400980,6 0,09 0,12 
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Продовження таблиці 3.7 

охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

19011568,2 56456384,8 

0,82 

2,06 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9430139,4 10137001,6 
 

0,41 0,34 

надання інших видів послуг 2436286,1 3492569,5 
 

0,11 0,13 

 

На рис. 3.3 наведено структуру валової доданої вартості за видами 

економічної діяльності в Україні (2019 р.). 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності в Україні (2019 р.) 

 

Для порівняння на рис. 3.4 наведено структуру валової доданої вартості 

за видами економічної діяльності в Україні (2018 рік). 

Як бачимо, структура доданої вартості у 2019 році змінилася. Найбільшу 

питому вагу становить промисловість (36,02 %), транспорт, поштова та 

кур'єрська діяльність (9,49 %), сільське, лісове та рибне господарство (7,49 %), 

професійна, наукова та технічна діяльність (6,62 %) і будівництво (4,38 %). 
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Рисунок 3.4 – Структура валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності в Україні (2018 р.) 

 

Наступний показник, який було проаналізовано, – це капітальні 

інвестиції за видами економічної діяльності. Нами було визначено питому вагу 

будівництва в їх структурі.  

У табл. 3.8 наведено показники, що характеризують капітальні 

інвестиції в Україні в цілому та за видами економічної діяльності за 2019 рік. 

 

Таблиця 3.8 – Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної 

діяльності (2018–2019 рр.). 

Види економічної діяльності 

Капітальні інвестиції,  

млн. грн. 

Відсоток, % 

2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Усього 471115542 524474074 100 100 

сільське, лісове та рибне господарство 66576317 59910061 14,13 11,42 

промисловість 200908467 255397386 42,65 48,70 

будівництво 18286948 21466060 3,88 4,09 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних  засобів і мотоциклів 

 

48367806 

 

54669652 10,27 

 

10,42 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 

 

54669652 

 

44850046 11,60 

 

8,55 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 

 

2501747 

 

2413664 0,53 

 

0,46 

інформація та телекомунікації 29684191 21259832 6,30 4,05 

фінансова та страхова діяльність 1504523 1449541 0,32 0,28 

операції з нерухомим майном 26074209 29732533 5,54 5,67 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 

 

8442888 

 

9506577 1,79 

 

1,81 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

 

10489766 

 

13021428 2,23 

 

2,48 

освіта 497184 362635 0,11 0,07 

охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

 

3277256 

 

6581194 0,70 

 

1,26 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2809362 3383320 0,60 0,65 

надання інших видів послуг 237575 470145 0,05 0,09 

 

На рис. 3.5 наведено структуру капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності в Україні станом на початок 2020 р.  

 

Для порівняння на рис. 3.6 наведено структуру капітальних інвестицій 

за видами економічної діяльності в Україні станом на початок 2018 р.  

 

Рисунок 3.5 – Структура капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності в Україні (2019 р.) 
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Рисунок 3.6 – Структура капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності в Україні (2018 р.) 

  

Графіки, наведені на рис. 3.5 та рис. 3.6, наочно показують, що за 

аналізований період майже не змінилася конфігурація кривої, що описує 

структуру капітальних інвестицій в Україні. Найбільша питома вага припадає 

на промисловість. Очевидним є той факт, що на будівництво припадає значно 

менше, ніж на інші види промисловості та сільське господарство.  

Також нами з метою нівелювання впливу на отримані результати 

інфляції було проаналізовано індекси капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності на початок 2019 р., на початок 2020 р. та за період 

січень–вересень 2020 р. 

У табл. 3.9 наведено індекси капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності станом на початок 2019 р., на початок 2020 р. та за 

січень–вересень 2020 р. 

На рис. 3.7, 3.8 й 3.9, 3.10 наведено графік індексів капітальних 

інвестицій  за різними сферами економічної діяльності України станом на 
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початок 2018 р., на початок 2019 р., на початок 2020 р. та за січень–вересень 

2020 р. 

 

Таблиця 3.9 – Індекси капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності (2018 р., 2019 р., 2020 р. та за січень – вересень 2020 р.), %  

Види економічної діяльності  2017 р.  2018 р. 2019 р. 

січень-

вересень 

2020 

Усього 122,1 116,4 115,5 64,6 

Сільське, лісове та рибне господарство 130,7 108,5 90,0 56,6 

Промисловість 123,4 122,2 134,7 61,9 

Будівництво 110,5 86,1 109,8 65,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

 

113 149,1 100,3 62,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

 

142,2 121,9 96,6 53,2 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

102,9 

106,7 148,7 46,9 

Інформація та телекомунікації 102 141,9 83,4 86,2 

Фінансова та страхова діяльність 102,4 130,4 102,8 89,1 

Операції з нерухомим майном 84,1 114,4 111,7 74,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність 132,4 107,5 131,4 77,9 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

 

118,7 77,8 137,2 68,6 

Освіта 168,4 108,4 131,6 59,9 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

180,5 

105,8 146,6 52,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 165,9 185,8 117,1 33,0 

Надання інших видів послуг 166,6 78,6 114,7 95,7 

 

Будівництво посідає 3 місці після промисловості та сільського 

господарства, на нього припадає 11,6 % капітальних інвестицій. За 2017 рік 

приріст останніх склав 10,5 %. 
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Рисунок 3.7 – Індекс капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності до попереднього року в Україні (2017 р.)  

 

 
 

Рисунок 3.8 – Індекси капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності (2018 р.) 
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Рисунок 3.9 – Індекс капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності до попереднього року в Україні (2019 р.) 

 
Рисунок 3.10 – Індекси капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності (січень–вересень 2020 р.)  
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Наступний показник, який нами було проаналізовано – це фонд оплати 

праці всіх працівників за видами економічної діяльності. Так, було визначено 

в структурі  питому вагу, що припадає на  галузь будівництва за аналізований 

період. 

У табл. 3.10 наведено дані про фонд оплати праці за видами економічної 

діяльності в цілому та щоквартально за 2019 рік. 

 

Таблиця 3.10 – Фонд оплати праці усіх працівників за видами 

економічної діяльності у 2019 році 

Види економічної діяльності І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 2019 

Усього (млн грн) 223878,8 240700,5 244481,7 254338,4 891860,8 

Сільське господарство 9859,1 12455,9 13569,6 12301,2 48185,8 

Промисловість 63402,4 66433,0 68786,0 70933,2 468176,0 

Будівництво 5168,3 5686,3 5979,2 6068,3 39735,9 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 23956,3 25201,7 25740,1 26939,4 176735,6 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 21859,4 22888,5 23523,8 23356,8 159900,2 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 1502,2 1622,9 1638,3 1624,2 11151,0 

Інформація та телекомунікації 5894,7 6461,5 5931,2 6287,0 42861,8 

Фінансова та страхова діяльність 9602,0 9734,0 9531,4 10466,4 68201,2 

Операції з нерухомим майном 1993,8 2060,3 2070,8 2138,9 14388,7 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 9031,7 8890,2 8928,5 9504,2 63205 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 4755,0 4909,5 5090,4 5297,9 20052.8 

Освіта 30460,8 34078,2 31799,9 35156,2 131495,1 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 17568,8 18953,3 18892,6 19972,1 111848,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 3338,3 3776,3 3557,0 3830,2 25173,4 

Надання інших видів послуг 688,0 708,6 696,4 695,6 4881,6 

 

На рис. 3.11 відображено структуру оплати праці найманих працівників 

за різними сферами економічної діяльності України (2017 р.). На будівництво 

припадає 2,6 % у структурі оплати праці в цілому за видами економічної 

діяльності. 
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Рисунок 3.11 – Структура оплати праці за видами економічної діяльності 

в Україні (2017 р.)  

 

На рис. 3.12 наведено аналогічні показники за 2019 рік. Як бачимо, 

питома вага оплати праці в будівництві не змінилася і є однією з найнижчих 

серед інших видів економічної діяльності. 

 

Рисунок 3.12 – Фонд оплати праці всіх працівників за видами 

економічної діяльності у 2019 році 

0

5

10

15

20

25

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 

Інформація та 

телекомунікації
Фінансова та страхова 

діяльність

Операції з нерухомим 

майном

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

Освіта

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

Надання інших видів послуг

2 017р.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000
Сільське господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів

Транспорт, складське 

господарство, пошта

Розміщування й організація 

харчування

Інформація та 

телекомунікації

Фінансова та страхова 

діяльність
Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та 

технічна діяльність

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування

Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок

Надання інших видів послуг



 

82 

У табл. 3.11 наведено фонд оплати праці всіх працівників за видами 

економічної діяльності у 2020 році 

 

Таблиця 3.11 – Фонд оплати праці всіх працівників за видами 

економічної діяльності у 2020 році 

Види економічної діяльності 

І кв. ІІ кв ІІІ кв. 

жовтень-

листопад Всього 

Усього (млн грн) 23112 244561,1 263686,4 181716,4 713075,9 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство 10263,2 4180,3 13608,6 9007,8 37059,9 

Промисловість 70057,8 22569,5 71011,8 47430,2 211069,3 

Будівництво 5790,9 1996,3 6424,8 4471,3 18683,3 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 27863,5 8604,2 27613,7 18830,7 82912,1 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 23348,8 7323,7 23596,6 15667,2 69936,3 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 1634,1 344,8 1246,7 895,9 4121,5 

Інформація та 

телекомунікації 6948,5 2081,3 6466,4 4330,1 19826,3 

Фінансова та страхова 

діяльність 11181,5 3412,5 10431,5 7089,0 32114,5 

Операції з нерухомим 

майном 2169,5 690,9 2178,0 1433,0 6471,4 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 10614,4 3346,2 10246,6 7003,2 31210,4 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 5341,6 1647,1 5254,6 3588,8 15832,1 

Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 18600,6 7039,4 21867,2 14554,1 62061,3 

Освіта 34535,6 14358,5 36716,1 25802,4 111412,6 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 20079,8 7440,1 21941,7 17851,8 67313,4 

Надання інших видів послуг 940,8 297,9 924,0 661,7 2824,4 
 

На основі даних табл. 3.11 побудовано графік, що відображає структуру 

оплати праці в економіці у 2020 році. 
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Рисунок 3.13 – Фонд оплати праці всіх працівників за видами 

економічної діяльності у 2020 році 
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Таблиця 3.12 – Фінансові результати до оподаткування підприємств за 

видами економічної діяльності у 2019 році (підприємства, які одержали 

прибуток та збиток) 

Види економічної  

діяльності 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Усього (млн грн) 74,0 933160,0 26,0 268310,2 

сільське, лісове та рибне 

господарство 83,1 116561,3 16,9 22519,9 

промисловість 72,1 283690,5 27,9 116937,3 

будівництво 73,8 24958,7 26,2 8983,9 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 77,1 159827,3 22,9 30714,0 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 73,8 44391,5 26,2 29976,7 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 70,9 6205,9 29,1 1557,9 

інформація та 

телекомунікації 71,5 29818,4 28,5 4979,6 

фінансова та страхова 

діяльність  67,5 92632,9 32,5 23306,3 

операції з нерухомим 

майном 66,3 62345,0 33,7 15027,5 

професійна, наукова та 

технічна діяльність 69,7 89920,5 30,3 5895,4 

діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 70,6 15749,7 29,4 4302,9 

освіта 68,9 558,2 31,1 180,5 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 71,1 4327,5 28,9 2336,7 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 65,4 1587,0 34,6 1466,7 

надання інших видів послуг  72,7 585,6 27,3 124,9 
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Рисунок 3.14 – Фінансові результати до оподаткування підприємств за 

видами економічної діяльності у 2019 році (підприємства, які одержали 

прибуток) 

 

 

Рисунок 3.15 – Фінансові результати до оподаткування підприємств за 

видами економічної діяльності у 2019 році (підприємства, які одержали 

збиток) 
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Для порівняння на рис. 3.16 наведено частку збиткових підприємств до 

загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності в 

Україні на початок 2018 р. 

 

 

Рисунок 3.16 – Частка збиткових підприємств до загальної кількості 

підприємств відповідного виду економічної діяльності в Україні на початок 

2018 р. 

 

Порівняно з початком 2018 року, у 2019 році кількість збиткових 

підприємств зросла майже на 2 %. 

У табл. 3.13 наведено показники, що характеризують рівень 

рентабельності операційної діяльності підприємств та рівень рентабельності 

всієї діяльності підприємства за 2019 рік. 

На основі даних табл. 3.13 побудовано графік (рис. 3.17) рівня 

рентабельності операційної діяльності підприємств  за видами економічної 

діяльності в Україні станом на вересень 2019 р.  
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Таблиця 3.13 – Рівень рентабельності операційної діяльності 

підприємств  за видами економічної діяльності в Україні станом на вересень 

2019 р. 

Види економічної діяльності 

Рівень рентабельності 

операційної діяльності 

підприємств 

Рівень рентабельності 

всієї діяльності 

підприємств 

Усього 10,2 8,4 

Сільське, лісове та рибне господарство 2,3 -0,9 

Промисловість 7,7 6,6 

Будівництво 4,7 3,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних  засобів і мотоциклів 

28,4 20,4 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 

3,8 1,5 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

30,3 19,7 

Інформація та телекомунікації 23,3 18,6 

Фінансова та страхова діяльність 7,7 11,5 

Операції з нерухомим майном 59,4 37,3 

Професійна, наукова та технічна діяльність 15,3 14,4 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

3,4 6,2 

Освіта 5,7 -0,7 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

7,6 5,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7,7 5,2 

Надання інших видів послуг 19,4 13,5 

 

 

Рисунок 3.17 – Рівень рентабельності операційної діяльності 

підприємств  за видами економічної діяльності в Україні станом на вересень 

2019 р.  
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На рис. 3.18 наведено аналогічний графік на початок 2018 року. 

 

 

Рисунок 3.18 – Рівень рентабельності операційної діяльності 

підприємств за видами економічної діяльності в Україні на початок 2018 р.  

 

Стосовно рівня рентабельності операційної діяльності будівництва, 

відображеного на рис. 3.16 та на рис. 3.18, слід зазначити таке: він складає по 

Україні станом на початок 2018 р. 1,6 %, а на вересень 2019 року – 4,7 %, що 

становить невисокий, але все-таки додатний показник. 

У табл. 3.14 та на рис. 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 деталізовано динаміку 

основних показників сфери будівництва за 2010–2019 рр. Вона є 

прогресивною на кінець 2019 року за всіма представленими показниками, крім 

кількості підприємств. Слід також звернути увагу на той факт, що в 

будівництві превалюють малі підприємства й кількість їх зростає.  

Найбільш заспокійливим фактом є позитивний приріст рентабельності 

будівництва, проте вона залишається недостатньо високою. 

У табл. 3.14 наведено основні показники галузі будівництва в динаміці 

за 2010–2019 роки [24, 25]. 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Сільське, лісове та рибне 

господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й 

організація харчування

Інформація та телекомунікації

Фінансова та страхова діяльністьОперації з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна 

діяльність

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування

Освіта

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок

Надання інших видів послуг

2 017р.



 

89 

Таблиця 3.14 – Основні показники сфери будівництва у Україні в 

2010– 2019 рр.  
Р

ік
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%
 

Кількість підприємств 

Великі, 

од. 
% 

Середні, 

од. 
% 

Малі, 

од. 
% 

2010 29767,0 17435 530 -1,5 9 0,03 1422 3,96 34505 96,02 

2011 31990,8 22298 493 0,3 10 0,02 1380 2,96 45252 97,02 

2012 40760,3 23167 1227 -0,2 12 0,04 1328 4,14 30722 95,82 

2013 40796,2 22118 1335 0 13 0,04 1166 3,45 32620 96,51 

2014 36056,7 20998 1198 5,8 4 0,01 930 3,12 28851 96,86 

2015 43463,7 20060 1612 -7,6 5 0,02 789 2,71 28371 97,28 

2016 44444,0 22419 529 -0,4 2 0,01 766 3,14 23656 96,86 

2017 52176,2 29619 651 1,6 4 0,01 791 2,88 26673 97,11 

2018 55993,9 17887,5 906 3,0 6 0,01 865 2,9 28719 97,1 

2019 62346,6 22902,1 1212 4,6 11 0,01 931 2,9 30937 97,1 

Абсолютне зростання з 2010 по 2019 рр. 

 32579,6 5467,1 682,0 6,1 2,0 0,0 -491 -1,1 -3568 1,1 

 

 

Рисунок 3.19 – Лінія тренда капітальних інвестицій у будівництво та 

прогноз на 2021–2023 роки. 
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Рисунок 3.20 – Лінія тренда оплати праці в будівництві  

 

 

Рисунок 3.21 – Динаміка податків в будівництві за 2010–2019 роки 
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Побудована лінія тренда оплати праці в будівництві також показує 

тенденції до зниження її рівня, не зважаючи на те, що попередні показники 

обсягів та індексів будівельної продукції показували тенденції до її 

зростання.На основі даних табл. 3.14 щодо сплачених податків у галузі 

будівництва не можливо визначити тренд та спрогнозувати їх розмір на 

наступні роки.  

Наведений рис. 3.21 показує, що у 2013 р., 2015 р. та 2019 р. величина 

податків була найбільшою за період останніх 10 років. 

На рис. 3.22 наведено динаміку рентабельності будівельних підприємств 

за 2010–2019 роки. 

 

Рисунок 3.22 – Рентабельність в будівництві за 2010–2019 роки 

 

Як бачимо, найнижчий показник рентабельності (7,6 %)спостерігався у 

2015 році, хоча саме в цьому році було сплачено найбільший обсяг податків (у 

наслідок авансових платежів відповідно до показників 2014 року). За 2015 –

2019 роки рентабельність зросла до 4,6 %, хоча й не досягла рівня 2014 року 

(5,8%). 

На основі вищенаведеного можемо зазначити, що будівельна галузь 

нашої країни стала одним з індикаторів подолання українською економікою 

кризових явищ. 
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Індекс будівельної продукції, який знаходився на позначці менше ста 

відсотків у період 2012–2015 років, з 2016-го почав впевнено сигналізувати 

про щорічне зростання обсягів будівельної продукції. Так, згідно з даними 

Державної служби статистики України, у 2016 році вказаний індекс склав 

117,5 %, у 2017-му – 126,4 %, у 2018-му – 108,6 %, у 2019-му –123,6 %. 

Найбільше зростання будівельного ринку в Україні показали сектори 

будівництва нежитлових будівель та інженерних споруд. Індекси будівельних 

робіт за 2019 рік у зазначених секторах склали 130,3 % і 127,7 % відповідно. 

Обсяг житлового будівництва зріс лише на 3,9 % ув порівнянні з аналогічним 

періодом попереднього року. 

Наведені вище дані свідчать про збільшення бізнес-активності та 

зростання вкладень в інфраструктуру, головним чином у транспортну. 

Зниження вакантності й збільшення вартості оренди офісних площ спонукали 

девелоперів розморожувати незакінчені об'єкти й закладати нові бізнес-

центри, а створення Дорожнього фонду дозволило активізувати ремонтно-

будівельні роботи на українських автомобільних дорогах. 

Відомо, що зростання будівельного ринку насамперед залежить від 

наповнення його інвестиційним ресурсом.  

Проаналізувавши місце будівництва серед інших сфер економічної 

діяльності та його основні показники в динаміці, далі здійснимо кореляційний 

аналіз з метою встановлення наявності або відсутності впливу будівництва на 

створення й приріст ВВП України. Для цього за допомогою табличного 

процесора Excel почергово визначимо за коефіцієнтом кореляції залежність 

між обсягом ВВП та обсягом капітальних інвестицій житлового, нежитлового 

та інженерного будівництва, а також загальним обсягом капітальних 

інвестицій в будівництво України. Вихідні дані та отримані коефіцієнти 

кореляції наведено в табл. 3.15. 

Показник кореляції по загальній сумі склав 0,901677, по житловій 

нерухомості – 0,948838, по нежитловій – 0,77683, по інженерній – 0,809763.  
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Отже, усі показники наближуються до 1, що свідчить про наявність 

сильного зв’язку між наведеними показниками та підтверджує вплив 

зростання інвестицій на збільшення обсягу ВВП. Найбільший вплив серед 

зазначених показників має капітальне інвестування в житлове будівництво, що 

робить цю галузь найбільш перспективною з погляду подальшого вкладення 

коштів у неї.  

 

Таблиця 3.15 – Капітальні інвестиції за видами активів у будівництві в 

Україні у 2010–2019 рр., у млн грн [26] 

 

Рік 

Житлові 

будівлі 

 

% 

Нежитло

ві будівлі 

 

 

% 

Інженерні 

споруди 

 

% 

Загальна 

сума 

капітальних 

інвестицій в 

будівництво 

 

% 

 

ВВП 

2010 25753,7 25,26 37156,6 36,44 39062,6 38,30 101972,9 9,4 1079346 

2011 26582,3 19,90 49113,5 36,74 57935,2 43,36 133631 10,28 1299991 

2012 34256 22,78 54772,7 36,41 61380,3 40,81 150409 10,71 1404669 

2013 36128,9 27,12 45252,3 33,96 51844,2 38,92 133225,4 9,10 1465198 

2014 33177 27,1 40859,7 33,86 46599,3 38,63 120636 7,61 1586915 

2015 45609,8 32,61 43330,9 30,97 50948,7 36,42 139889,4 7,04 1988544 

2016 44864,9 26,12 59398,3 34,57 67517,1 39,31 171780,3 7,21 2385367 

2017 53371,8 27,02 65605,2 33,21 78563,5 39,77 197540,5 6,63 2982920 

2018 57395,9 22,3 88846,1 34,5 111314,8 43,2 257556,8 7,24 3558710 

2019 58014,9 18,9 100468,0 32,7 149153,5 48,5 307636,4 7,74 3974560 

r - 

показник 

кореляції 

0,948838  0,77683  

 

 

0,809763 

 0,901677   

 

Аналіз стану інвестиційно-будівельної сфери показує, що за період 

2010– 2019 рр. відбувалося зростання капітальних інвестицій з 

101972,9 млн грн до 307636,4 млн грн (майже в 3 рази за десять років), але 

навіть таке зростання є нижчим ніж рівень інфляції за цей період. 

Загальна сума капітальних інвестицій у будівництво склала 7,74 % до 

ВВП.  
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На нашу думку, незначний потік інвестицій у будівельну галузь 

пов’язаний насамперед із соціально-економічними факторами, а також із тим, 

що на сьогодні галузь є витратомісткою.  

Будівництво промислових об’єктів практично відсутнє, тому що воно 

потребує великих інвестицій, держава не зацікавлена в будівництві великих 

промислових об'єктів, а інвестор (як зарубіжний, так і вітчизняний) у нинішній 

економічній ситуації в Україні не ризикує вкладати великі кошти в такі 

споруди [26].  

Будівництво соціальної інфраструктури (школи, садочки тощо) та 

комунальної інфраструктури (труби, мережі й т. ін.) повністю залежить від 

фінансового наповнення місцевих бюджетів, бажання місцевої влади та 

економічної ситуації, яка б дозволяла розгорнути відповідну програму 

будівництва [27]. 

Єдиним напрямом, завдяки якому виживає та потроху розвивається 

будівельна галузь сьогодні, є будівництво житла. Основним інвестором у 

цьому випадку виступає населення. Житлове будівництво має особливо 

важливе соціальне значення, оскільки є складовою, яка визначає рівень та 

якість життя населення [27]. 

За даними державних статистичних спостережень, у 2018 р. в Україні 

прийнято в експлуатацію 8689,4 тис. м2 загальної площі житла (нове 

будівництво), з яких 498,4 тис. м2 (або 5,7 % загального обсягу) – відповідно 

до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт № 158 (далі – Порядок) [27]. 

За шість місяців 2020 року український ринок будівництва знизився на 

5,5 %, а ринок будматеріалів – на 1,3 % в порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року. Про це свідчать результатами щомісячного аналітичного 

дослідження «Огляд розвитку будівельної галузі України» від Personal 

Analytical Unit (PAU). 
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Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-червень 2020 року склав 

64,59 млрд грн, або знизився на 5,5 % порівняно до відповідного періоду 2019 

року. 

Обсяг виконаних будівельних робіт у житловому будівництві 

скоротився на 19,4 %, у комерційному будівництві – на 1,4 %, 

інфраструктурному будівництві – на 1,7 %. 

Водночас обсяг виконаних будівельних робіт за 2019 рік склав  

177,01 млрд грн, або зріс на 20,0 % порівняно до 2018 року, за рахунок 

зростання на  3 % у житловому будівництві; на 27,4 % – у комерційному 

будівництві; на 23,3 % – в інфраструктурному будівництві. 

Позитивні тенденції в області проведення будівельних робіт сприяють 

розвитку підприємств, що займаються постачанням будівельних матеріалів. 

Зокрема, спостерігається зростання ємності ринку щебеню, з виробництва 

якого Україна має високий потенціал.  

Обсяг реалізації будівельних матеріалів за січень–червень 2020 року 

зменшився на 1,3 % до аналогічного періоду 2019 року. 

Аналіз ринку будівельних матеріалів за 22 основними сегментами 

показав діапазон динаміки від зниження на 18 % до зростання на 61 %. При 

цьому 59 % сегментів показали позитивну динаміку (хоча, на початку 2020 

року частка зростаючих сегментів становила 77 %). 

Український ринок будівництва знизився на 5,5 %, а будівельних 

матеріалів — на 1,3 % [28]. 

Так, за даними аналітичного дослідження «Ринок бетону України: 2018 

і прогноз розвитку до 2021», Київський регіон продовжує утримувати перше 

місце (до 45 %) за обсягом споживання товарного бетону – основного 

конструкційного матеріалу в будівництві.  

Водночас цей сегмент ринку показує нерівномірний характер 

конкуренції. Це виявляється в тому, що ринок будівельних матеріалів має 

локальні особливості та характеризується високим рівнем концентрації, який 
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межує з монополізацією ринка компанією-лідером, що стимулює зростання 

цін на будматеріали при значному підвищенні попиту на них. 

Так, арматуру для армування бетону в Україні на сьогодні виготовляє 

лише один великий виробник – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Зростання 

цін на металопродукцію безпосередньо пов'язане з підвищенням котирувань 

на міжнародному ринку, зменшенням пропозиції на складах і поступовим 

формуванням тіньового сектору. Тому значний потенціал мають і виробники 

цього виду продукції. 

Збільшення обсягів монолітного будівництва в Україні сприяє розвитку 

попиту на опалубку. Причому, якщо раніше під час виборі опалубної системи 

пріоритет віддавався вартісним параметрам, то сьогодні перше місце 

посідають якісні характеристики, такі як допустимий тиск бетонної суміші, 

кількість заливок бетону, універсальність системи. У географічній структурі 

попиту на опалубку продовжує переважати столичний регіон, але роль 

периферійних областей також поступово підвищується. 

 За результатами аналізу ринку будівництва й будматеріалів України 

можна прогнозувати продовження тенденції збільшення обсягів будівельної 

продукції в середньостроковій перспективі, а значить, збереження 

сприятливих умов для розвитку вітчизняних сегментів будівництва та 

виробництва будівельних матеріалів. 

Беручи за основу вищенаведені кількісні показники, можемо з 

обережністю прогнозувати новий виток зростання будівельної індустрії у 2021 

році.  

Вважаємо, що таке зростання може бути обумовлено такими факторами: 

- невисока порівняльна база 2018 – 2019 років; 

- реалізація відкладеного попиту в комерційному будівництві у 

2015- 2017 рр.; 

- запуск з 1 січня 2018 року Дорожнього фонду як нового інструменту 

фінансування дорожніх робіт; 



 

97 

- реалізація реформи децентралізації, яка забезпечила середньорічне 

зростання доходів місцевих бюджетів на рівні 15-20 %; 

- перезавантаження  програм регіонального розвитку з 2015 року 

(щорічне зростання на 27 %); 

- перезавантаження реформ енергоефективності з березня 2019 року 

[29]. 

У Державному бюджеті України на 2020 рік було передбачено 

85,2 млрд грн, зокрема 

– на будівництво доріг та мостів – 67,5 млрд грн; 

– на програми регіонального розвитку – 11,6 млрд грн; 

– на реалізацію проектів енергоефективності, з фінансуванням із Фонду 

енергоефективності, – 5,9 млрд грн; 

– на житлові бюджетні програми – 0,2 млрд грн. 

Проте потенціал приватних інвестицій у будівельну галузь ще 

використовується в незначному обсязі. 

Ринок будівельних матеріалів відповідає кількісним показникам 

розвитку будівельної галузі. 

 Серед основних стримуючих факторів у розвитку обсягів будівництва 

слід виділити 

- дефіцитність Державного та місцевих бюджетів; 

- низький рівень доходів населення; 

- високу ставку по кредитах, у тому числі іпотечних; 

- низьку активність інвесторів. 

 Пропозиція зовнішніх інвестицій для України також значно обмежена, 

оскільки суверенний кредитний рейтинг України – один з найнижчих у регіоні. 

Зокрема, Україна як об'єкт для інвестування програє в рейтингу таким країнам, 

як Польща, РФ, Білорусь. За даними міжнародного рейтингового агентства 

Moody's  [29], сьогодні Україна має рейтинг Caa1, що означає дуже високі 

ризики для кредиторів. 
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РОЗДІЛ 4 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В ГАЛУЗІ 

БУДІВНИЦТВА 

 

Будівництво є складним бізнес-процесом, який включає постійну 

взаємодію забудовника, підрядника, інвестора, регулюючих органів, 

працівників, банків, страхових компаній та інших учасників реалізації 

комплексу дій, метою яких є завершення будівництва та успішне введення 

об’єкта в експлуатацію. 

Для подальшого розвитку будівельна галузь потребує значних 

капіталовкладень, але, як правило, процедура залучення інвестицій вимагає 

оцінювання ділової активності галузі. 

Під діловою активністю розуміють виробничі досягнення, основними 

критеріями яких є показники, що характеризують обсяг виробництва [30]. 

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх 

ділової активності можуть оцінюватися за такими напрямами: 

- оцінювання зміни обсягу виконаних будівельних робіт за попередній 

період;  

- оцінювання впливу факторів, що стримують будівельну діяльність;  

- оцінювання поточного обсягу замовлень на будівельні роботи;  

- оцінювання зміни кількості працівників;  

- оцінювання зміни цін на роботи, які виконують будівельні 

підприємства; 

- оцінювання забезпеченості замовленнями будівельних підприємств у 

майбутньому; 

- іншими. 

Узагальнювальним показником для такого оцінювання є індикатор 

ділової впевненості в будівництві.  

На жаль, у статистичних збірниках майже відсутня інформація для 

проведення вищеозначених оцінок.  
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Водночас, виходячи з наявних даних у фаховій літературі та інтернет-

ресурсах, проведемо аналіз ділової активності в будівництві за 2015-2020 

роки.  

Індикатор ділової впевненості в будівництві (ІДВБt) базується на 

запитаннях форми № 2-КБ та розраховується за такою формулою: 

 

,
2

54 tt

t

XX
I ДВБ


                                                  (4.1) 

 

де Х4t – сезонно скориговане значення балансу оцінювання поточного 

обсягу замовлень у момент часу t; 

     Х5t – сезонно скориговане значення балансу оцінювання зміни 

кількості працівників у наступні три місяці в момент часу t [30]. 

У таблиці 4.1 наведено індикатори впевненості в будівництві, 

очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової 

активності в динаміці за 2015–2020 роки.  

 

Таблиця 4.1 – Індикатор ділової впевненості в будівництві, оцінювання 

поточного обсягу замовлень, очікувані зміни кількості працівників у наступні 

три місяці за 2015–2020 роки, % 

Періоди 

Показники 

Індикатор  ділової 

впевненості в 

будівництві 

Оцінювання 

поточного обсягу 

замовлень, (баланс) 

Очікувані зміни 

кількості 

працівників у 

наступні три 

місяці, (баланс) 

1 2 3 4 

2015 рік: I кв. -42,6 -62 -23 

II кв. -48,2 -71 -25 

III кв. -45,6 -69 -22 

IV кв. -37,2 -59 -15 

2016 рік: I кв. -33,0 -57 -9 

II кв. -31,7 -59 -4 

III кв. -31,6 -57 -6 

IV кв. -28,2 -50 -6 

2017 рік: I кв. -28,1 -48 -8 

II кв. -24,9 -49 -1 

III кв. -23,8 -45 -3 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 

IV кв. -23,4 -42 -5 

2018 рік: I кв. -20,0 -40 0 

II кв. -22,0 -45 1 

III кв. -19,0 -40 2 

IV кв. -17,3 -37 2 

2019 рік: I кв. -12,5 -44 5 

II кв. -14,5 -60 10 

III кв. -24,6 -59 0 

IV кв. -20,6 -52 -2 

2020 рік: I кв. -19,6 -62 -2 

II кв. -48,6 -62 -4 

III кв. -39,1 -62 -35 

IV кв. -32,6 -62 -10 

 

Наведені в табл. 4.1 показники для оцінювання ділової активності 

будівельних підприємств отримані на основі результатів статистичних 

спостережень, у яких брали участь 646 підприємств, діяльність яких належать 

до секції F за КВЕД-2010 «Будівництво». Результати спостережень щодо 

перспектив розвитку будівельних підприємств, проводилися весною 2019 року 

[31]. Також було використано результати статистичних розрахунків 

очікування будівельних підприємств у IV кв. 2020 року [31]. 

Статистичні дані щодо очікування перспектив розвитку ділової 

активності будівельних підприємств базуються на перевірці обсягів виконаних 

будівельних робіт безпосередньо на об’єкті на основі результатів 

інструментальних обстежень, актів виконаних робіт та актів на приховані 

роботи, які складені відповідно до чинного законодавства [31]. 

На основі даних табл. 4.1 на рис. 4.1 наведено побудовану тенденцію 

індикатору ділової впевненості в будівництві в Україні.  

Тенденція індикатору  ділової впевненності в будівництві моделюється 

наступним рівнянням тренду (R): 

 

                            У = - 0,1763х2 + 5,01х – 55,323                                   (4.1) 
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Аналогічно були побудовані тенденції оцінювання поточного обсягу 

замовлень та очікуваних змін кількості працівників у наступні три місяці. 

 

Рисунок 4.1 – Тенденція індикатору ділової впевненності в будівництві 

та прогноз на наступні 4 періоди 

 

На рис. 4.2 наведено тенденцію оцінювання поточного обсягу замовлень 

будівельних підприємств за 2015–2020 роки. 

На рис. 4.3 наведено тенденцію очікуваних змін кількості працівників у 

наступні три місяці (баланс) за 2015–2020 роки. 

 

Рисунок 4.2 – Тенденція оцінювання поточного обсягу замовлень 

будівельних підприємств за 2015–2020 роки та прогноз на 2021 рік 
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Рисунок 4.3 – Тенденція очікуваних змін кількості працівників у 

наступні три місяці, (баланс) та прогноз на наступні 4 періоди 

 

Щодо оцінки ділової активності в Україні також використовується 

індикатор економічних настроїв (ІЕН), що розраховується Державною 

службою статистики. У першому кварталі 2020 року індикатор економічних 

настроїв склав 103 % порівняно з і 113,4 % й 105,9 % відповідно в четвертому 

й першому кварталах 2019 року. 

Взагалі можна сказати, що згідно з даними Державного комітету 

статистики, відбулося погіршення всіх чотирьох індикаторів ділової 

впевненості (компонентів ІЕН): 

- у будівництві (з -18,9 % у четвертому кварталі 2019 до -21,7 %); 

- у переробній промисловості (з -5,5 % до -6,4 %); 

- у сфері послуг (з + 1,6 % до - 3 %); 

- в роздрібній торгівлі (з + 13,7 % до + 3,7 %). 

Найвищого рівня (113,4 %) ІЕН досяг у четвертому кварталі 2019 року, 

а найнижчого рівня (76,9 %) – у першому кварталі 2017 року, коли вперше 

було розпочато розрахунок цього показника. 

Індикатор економічних настроїв розраховується відповідно до 

Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно до вимогами 

розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного 

y = -0,1744x2 + 4,8753x - 32,004

R² = 0,6436
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валютного фонду, оновленої Державним комітетом статистики в грудні 2017 

року [32]. 

Індикатори ділової впевненості, залежно від сектора, оцінюються на 

основі опитувань про поточний рівень замовлень і запасів готової продукції, 

змін обсягів продажів за останні три місяці, прогнозу зміни обсягів 

виробництва (продажів) і числа співробітників в наступні три місяці.  

Найбільшим у визначенні ІЕН є внесок індикатора ділової впевненості в 

промисловості – 40 %, за яким слідує сфера послуг – 30 %, будівництво –   5 %, 

роздрібна торгівля – 5 %. Вага споживчих настроїв становить 20 %. 

У 2020 році також знизився індикатор споживчої впевненості в 

порівнянні з 2019 роком (з -5,8  % до -11,4%) [32]. 

Індикатор ділової впевненості на ринку будівництва за четвертий 

квартал 2020 року покращився на 7 % в порівнянні з третім кварталом 2020 

року. Згідно з даними опитування компаній будівельної галузі, оцінка нестачі 

поточного обсягу замовлень покращилася на 6 %. За підсумками опитування, 

50 % опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як 

недостатній, 49 % –як нормальний для сезону, 1 % – вище норми. 

Підвищення цін на свої послуги за підсумками четвертого кварталу 2020 

року очікують 24 % будівельних компаній, що на 1 % менше, ніж у третьому 

кварталі 2020 року. Прогнозують зниження вартості будівельних робіт 8 % 

опитаних компаній, 68 % не очікують жодних змін у ціновій політиці. 

Згідно з даними Державного комітету статистики, компанії –

учасники опитування в четвертому кварталі 2020 році були забезпечені 

замовленнями в середньому на чотири місяці, що відповідає показнику 

третього кварталу 2020 року. 

У четвертому кварталі 2020 року зріс негативний вплив на будівництво 

погодних умов й інших негативних чинників (коронавірусна пандемія). 

Скорочення кількості працівників у жовтні–грудні 2020 року очікували 28 % 

опитаних компаній, натомість як 13 % прогнозували зростання [33]. 
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Важливим показником оцінки ділової активності є зниження (зростання) 

цін на будівельно-монтажні роботи. 

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні–серпні 2020 року 

зросли на 1,8 % порівняно з січнем–серпнем 2019 року. 

Також на початок 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом   2019 

року ціни збільшилися в житловому будівництві, у сегменті інженерних 

споруд, але знизилися в будівництві нежитлових будівель.  

Так, у житловому будівництві зростання склало 4,1 %, в інженерному –

1,4 %, натомість як падіння в нежитловому секторі склало 0,1 %. 

У серпні 2020 року в порівнянні із серпнем 2019 вартість будівельних 

робіт у житловому будівництві зросла на 4,6 %, у нежитловому – на 1,1 %, 

в інженерному – на 6,5 %. 

Крім того, у серпні 2020 року в порівнянні з липнем 2020 року вартість 

робіт з будівництва житлових будинків зросла на 0,6 %, нежитлових будівель – 

на 0,8 %, інженерних споруд – на 2,2 %. 

При цьому варто зауважити, що у 2019 році ціни на будівельні роботи в 

Україні зросли на 6 % у порівнянні з попереднім роком, тоді як у 2018 році – 

на 23 % [34]. 

У табл. 4.2 наведено динаміку індексів цін на будівельно-монтажні 

роботи за 2015-2020 роки. Індекси наведено у відсотках відносно до рівня  

попереднього місяця. 

 

Таблиця 4.2 – Індекси цін на будівельно-монтажні роботи в динаміці за 

2015–2020 роки, % 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Січень 102,8 99,3 100,8 102,6 101,9 102,8 

Лютий 104,5 100,1 101,2 108,0 100,1 100,5 

Березень 107,8 100,9 102,1 102,0 101,0 99,7 

Квітень 101,8 102,4 101,3 101,2 100,4 100,7 

Травень 100,9 101,5 100,5 100,3 99,8 100,1 

Червень 100,5 100,9 100,8 100,5 99,0 99,7 

Липень 100,3 100,4 100,9 100,7 100,3 100,8 

Серпень 99,8 99,8 101,1 100,1 99,4 101,3 
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Вересень 101,2 101,0 101,7 101,3 100,5 101,9 

Жовтень 100,9 101,1 101,4 101,3 99,2 100,2 

Листопад 100,3 100,9 101,6 100,6 99,8 101,4 

Грудень 100,2 101,2 101,3 99,4 99,2  

За рік 122,8 109,9 115,7 119,3 100,6 109,4 

 

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи відображає зміни вартості 

фіксованого набору матеріальних ресурсів у поточному періоді порівняно з 

попереднім або базисним періодом [35]. 

 

Рисунок 4.4 –Індекси цін на будівельно-монтажні роботи в динаміці за 

2015–2020 роки 

 

При цьому під матеріальними ресурсами розуміються будівельні 

матеріали, вироби, конструкції та енергоносії, які використовуються при 

виконанні будівельно-монтажних робіт. 

Спостереження за зміною цін на матеріальні ресурси (без податку на 

додану вартість) проводяться по вибірковому колу організацій, які виконують 

будівельні роботи. 

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи дозволяють визначити 

тенденції зміни цін як у будівництві в цілому, так і за типами будівль та 

споруд.  
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Рис. 4.4  наочно показує, що за період 2015-2020 років відбулося 

зниження індексу цін на будівельно-монтажні роботи майже на 20 %. Як 

правило, зниження цін пов’язано зі зниженням попиту на продукцію.  

У табл. 4.3 наведено індекси цін у будівництві за типами будівель та 

споруд у 2020 році. 

 

Таблиця 4.3 – Індекси цін у будівництві за типами будівель та споруд у 

2020 році 

 Будівлі Будівлі 

житлові 

Будівлі 

нежитлові 

Інженерні 

споруди 

Інші 

Січень 103,0 103,6 102,5 102,3 100,4 

Лютий 100,5 100,4 100,5 100,4 101,5 

Березень 99,9 100,1 99,7 99,5 98,9 

Квітень 99,7 100,2 99,3 102,5 100,2 

Травень 99,8 99,8 99,7 100,5 101,4 

Червень 99,8 100,0 99,6 99,4 99,0 

Липень 100,7 100,6 100,8 100,9 100,5 

Серпень 100,7 100,6 100,8 102,2 101,6 

Вересень 100,9 100,9 100,9 103,5 101,5 

Жовтень 100,2 100,1 100,3 100,3 100,7 

Листопад 100,5 100,4 100,7 102,7 100,9 

За 2020 рік 105,8 106,9 104,9 115,0 106,8 

 

Найбільше ціни у 2020 році зросли на будівництво інженерних споруд 

(115 %), а найменше –на нежитлові будівлі.  

У таблиці 4.4 наведено індекси цін на житло у 2016–2020 роках (з IV 

кварталу 2016 року до IV  кварталу 2020 року). 

 

Таблиця 4.4 - Індекси цін на житло в динаміці за 2016–2020 рр. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Індекси цін на житло … … … 108.6 108.4 

Первинний ринок 102.1 104.4 105.1 107.9 106.1 

квартири однокімнатні 99.7 106.0 103.7 107.4 107.2 

квартири двокімнатні 105.2 103.4 105.0 108.1 104. 

квартири трикімнатні 100.3 103.1 108.1 109.1 107.7 

Вторинний ринок 103.4 106.2 108.0 108.9 109.7 

квартири однокімнатні 111.4 109.2 106.9 111.1 109.8 

квартири двокімнатні 100.2 106.1 108.8 109.8 110.0 

квартири трикімнатні 101.6 103.8 108.1 105.9 109.4 
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Нижче наведено графік, який показує динаміку зміни індексу цін на 

первинному – вторинному ринку житла в Україні за останні роки 

(наростаючим підсумком). 

 

Рисунок 4.5 –Динаміка зміни індексу цін на первинному й вторинному 

ринку житла в Україні за 2016–2020 роки 

 

Рис. 4.5 наочно показує, що ціни на вторинному ринку житла за 

аналізований період зростали та мають тенденцію для подальшого зростання. 

Ціни на первинному ринку також мають тенденцію до зростання, але 

2020 рік зафіксував їх зниження. На нашу думку, це обумовлено 

коронавірусною пандемією та іншими негативними соціально-економічними 

факторами в країні в цей період. 

Індекс цін на житло – це процентний показник, що характеризує 

темпоральні зміни рівня цін на житлову нерухомість, що є об'єктом купівлі-

продажу, при здійсненні операцій з реалізації житла юридичними або 

фізичними особами. Індекси цін на житло розраховуються окремо на нове 

житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний 

ринок), якщо воно є об'єктом договору купівлі-продажу. 

Розрахунок ведеться на підставі товару-представника – квартири з 

певною кількістю кімнат у будинках певного типу (від будівельних матеріалів, 
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з яких переважно побудовані зовнішні стіни будівель), призначеної для 

продажу на первинному або вторинному ринку житла [36]. 

Якщо проаналізувати індекс інфляції за 2015–2020 роки, то можемо 

зазначити, що індекси цін будівельно-монтажних робіт та індекси цін житла 

майже повністю збігаються. Тобто зростання цін на будівельно-монтажні 

роботи в основному обумовлено інфляційними процесами в країні. 

У таблиці наведено індекси споживчих цін за 2015–2020 роки [38]. 

 

Таблиця 4.5 – Індекси споживчих цін за 2015–2020 роки 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Січень 103,1 100,9 101,1 101,5 101,0 100,2 

Лютий 105,3 99,6 101,0 100,9 100,5 99,7 

Березень 110,8 101,0 101,8 101,1 100,9 100,8 

Квітень 114,0 103,5 100,9 100,8 101,0 100,8 

Травень 102,2 100,1 101,3 100,0 100,7 100,3 

Червень 100,4 99,8 101,6 100,0 99,5 100,2 

Липень 99,0 99,9 100,2 99,3 99,4 99,4 

Серпень 99,2 99,7 99,9 100,0 99,7 99,8 

Вересень 102,3 101,8 102,0 101,9 100,7 100,5 

Жовтень 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7 101,0 

Листопад 102,0 101,8 100,9 101,4 100,1 101,3 

Грудень 100,7 100,9 101,0 100,8 99,8 100,9 

За рік 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 105,0 

 

Нижче наведено графік, який показує динаміку зміни індексу інфляції в 

Україні за 2015–2020 роки. 

 

Рисунок 4.6 –Динаміка індексу інфляції за 2015–2020 роки 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

індекс інфляції



 

109 

Оцінка динаміки індексів будівельно-монтажних робіт характеризує 

ділову активність у будівництві за відповідний період. Водночас ми 

спробували в якості доповнення до аналізу індексів проаналізувати динаміку 

цін на окремі типи будівель в абсолютних показниках. 

На жаль, майже відсутні статистичні дані для усіх типів будівель. З 

матеріалів інтернет-ресурсів отримали дані для визначення трендів динаміки 

цін на вторинному ринку житла. 

У табл. 4.6 наведено ціни на вторинному ринку житла по деяких містах 

України за 2020 рік. 

 

Таблиця 4.6 – Середня ціна на вторинному ринку житла, (ціна в дол. 

США за м2) 

Дата Харків Дніпро Львів Одеса 

01.01.2020 620 649 799 814 

02.02.2020 624 654 805 820 

06.03.2020 628 658 811 825 

08.04.2020 628 658 811 825 

10.05.2020 628 658 811 825 

12.06.2020 629 660 813 828 

15.07.2020 633 664 819 834 

16.08.2020 637 669 824 839 

18.09.2020 639 672 827 841 

21.10.2020 640 674 830 844 

22.11.2020 643 676 832 847 

25.12.2020 646 680 837 852 

 

У табл. 4.7 наведено стан вартості житла на вторинному та первинному 

ринку м. Києва на початок 2021 року (на основі даних порталу realt.ua). 

У грудні 2020 року середня ціна в гривнях на квартири в новобудовах 

м. Києва зменшилась на 1,54 %. Вартість одного квадратного метра 

опустилася з 29 655 грн за 1 м² до 29 199 грн за 1 м². Кількість пропозицій 

продажу квартир від забудовників протягом місяця зменшилась на 3,19 %. 
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У порівнянні з 1 січня 2020 року середня ціна у гривнях на квартири в 

новобудовах збільшилась на 8,09 %. Вартість одного квадратного метра 

підвищилася з 27 013 грн за 1 м² до 29 199 грн за 1 м². Кількість пропозицій 

продажу квартир від забудовників з початку року зменшилась на 38,79 %. 

 

Таблиця 4.7 – Ціни на квартири в м. Києві станом на початок 2021 року 

[38] 

Місто/район 

Дол.США/м2 

Продаж квартир на 

первинному ринку 

(реальна угода) 

Продаж квартир на 

вторинному ринку 

(реальна угода) 

Київ 963 1073 

Печерський 1377 1668 

Шевченківський 1221 1379 

Оболонський 1030 117 

Подільський 898 1042 

Голосіївський 968 985 

Дніпровський 803 929 

Деснянський 757 923 

Солом'янський 865 915 

Святошинський 888 900 

Дарницький 775 802 

 

Якщо порівняти ціни на житло на основі з даних табл. 4.6 і табл. 4.7, то 

найбільші ціни спостерігаються в м. Києві (1073 дол. США за 1 м² – вторинний 

ринок, 963 дол. США за 1 м² – первинний ринок).  

У табл. 4.8 наведено динаміка цін на ринку нерухомості м. Києва за 

2006 – 2020 роки. 

 

Таблиця 4.8 – Ціна на ринку нерухомості м. Києва 

Роки Вартість за 1 м² житла в м. Києві в дол. США 

1 2 

2006 1600 

2007 2600 

2008 2700 

2009 2900 

2010 1900 

2011 1700 
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Продовження таблиці 4.8 
1 2 

2012 1650 

2013 1600 

2014 1600 

2015 1400 

2016 1150 

2017 1000 

2018 1200 

2019 1000 

2020 1150 

 

На основі даних табл. 4.8 побудовано графік та визначено тренд цін на 

житло в м. Києві. 

 

Рисунок 4.7 – Динаміка цін на житло в м. Києві за 2005-2020 роки 

 

За даними рис. 4.7 спостерігаємо, що в м. Києві відбулося різке 

зростання цін на нерухомість у 2006–2008 роках (до медіанного рівня у 

2900 дол. США за 1 м²) і падіння ринку, починаючи з 2009 року. Це було 

пов'язано з іпотечною кризою в США, яка мала великий вплив на курс долара, 

а в результаті і на економіку багатьох країн по всьому світу, у тому числі 

України. Багато з тих, хто виплачував іпотеку, не міг більше її виплачувати, і 

продавав квартиру. 

Зростання пропозиції на ринку спричинило за собою зниження ціни. 

Вартість квадратного метра в київських квартирах знижувалася з року врік. 

y = 2E+308x-131,4

R² = 0,7207
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Спочатку медіанна ціна впала до 1900 дол. США за 1 м² (у травні 2009 р.), 

потім – до 1250 дол. США за 1 м² (до літа 2015 року), і нарешті – до 

1000 дол. США за 1 м² (на початку 2019 р.). У червні 2020 року медіанна ціна 

за квадратний метр коливалася між 1100 дол. США за 1 м² і 1200 дол. США за 

1 м². 

На тлі кризи ціна може повернутися до 1000 дол. США за 1 м² або не 

опуститься нижче рівня на початок 2021 року. 

Аналіз інтернет - ресурсів дозволяє дійти висновку, що в інших містах 

України за аналізований період тенденції щодо вартості житла такі ж [39]. 

Падіння ринку київської нерухомості дозволяє інвестувати в неї. По- 

перше, через можливість вигідно здавати в оренду квартиру. У цьому випадку 

експерти прогнозують, що квартири з ремонтом можуть окупитися протягом 

10 років або й швидше. Оскільки не всі можуть дозволити собі купити 

квартиру або взяти іпотеку, ціни за оренду вище справедливих. По-друге, після 

виходу з кризи вартість житла знов буде зростати. А серед всіх українських 

міст Київ є єдиним містом, чи є населення якого стабільно зростає з року в рік. 

Ані Одеса, а ні Харків, а ні Львів не мають такого приросту.  

Загалом цілому по країні ціни на житло в липні–вересні 2020 року зросли 

на 7,7 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному 

ринку – на 10,6 %. 

Найбільше зростання цін на первинному ринку житла в третьому 

кварталі 2020 року спостерігалося на однокімнатні квартири (на 9,3 %) і 

трикімнатні (8,1 %), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,9 %. 

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири 

(на 11,9 %) і двокімнатні (11,2 %), при цьому трикімнатні подорожчали на 

8,5 %. 

Водночас наведені вище данні свідчать, що зростання цін на житло 

сповільнилося на первинному ринку й прискорилося на вторинному.  

Зокрема, на первинному ринку ціни на житло виросли на 1,2 % в 

порівнянні з другим кварталом 2020 року (на 2 % –на трикімнатні, на 1,6 % на 
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однокімнатні та на 0,5 % –на двокімнатні квартири). При цьому в другому 

кварталі 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2020 р. зростання 

прискорилося на 1,8 %. 

На вторинному ринку в третьому кварталі 2020 року, порівняно з 

другим, ціни на житло виросли на 2,4 % (на 3,1 % –на двокімнатні квартири, 

на 2,6 % – на трикімнатні, на 1,1 % – на однокімнатні), натомість як до 

першого кварталу вони зросли на 1,5 %. 

За даними Державного комітету статистики, ціни на первинному ринку 

житла в Україні у 2019 році зросли на 6,6 % у порівнянні з 2018 роком, 

на вторинному – на 11,1 % [40]. 
Tаким чином, можна сказати, що до основних факторів, які стримують 

здійснення будівельної діяльності, належать: 

- недостатній попит на продукцію та послуги будівельних підприємств;  

- погодні умови; 

- нестача робочої сили;  

-нестача матеріалів та устаткування;  

- фінансові обмеження;  

- інші фактори [27]. 

У 2019 році відбувалося зниження такого стримуючого фактора, як 

несприятливі погодні умови, та одночасне посилення впливу таких факторів, 

як фінансові обмеження та недостатній попит [27]. 

Взагалі ділові очікування на будівельному ринку України не 

покращуються й вимагають дієвих механізмів впливу на цю ситуацію. 
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РОЗДІЛ 5 

СТАТИСТКА МАСШТАБУ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ 

 

5.1 Статистичний аналіз кількості та розміру будівельних 

підприємств 

 

У систему кон'юнктурних оцінок входить характеристика масштабів і 

типів ринків. Розмір ринку визначається обсягом продажу продукції (товарів, 

продуктів і послуг), а також числом і розміром фірм і підприємств, які 

виступають на ринку як продавці первинної продукції (виробників) і як торгові 

посередники.  

Оцінки числа й розміру фірм, що займаються будівельними роботами, їх 

розподіл за часткою, яку вони займають у загальному обсязі, відображають 

масштаби й ступінь поширеності конкуренції в галузі. 

Розпад великих будівельних об'єднань, концернів, трестів й інших 

організацій за роки незалежності обумовив формування значної кількості 

дрібних (малих) будівельних підприємств.  

У галузі будівництва станом на листопад 2019 року налічувалося 

29,6 тис. підприємств, у яких працювало 268 тис. найманих працівників, та 

22,9 тис. фізичних осіб-підприємців, у яких чисельність найманих працівників 

складала 17,1 тис. осіб. Загалом у галузі у 2019 році було зайнято 312,3 тис. 

осіб (3,6 % від загальної кількості зайнятих працівників у суб’єктах 

господарювання за усіма видами економічної діяльності). Для порівняння в 

країнах ЄС цей показник коливається від 4,5 % до 6,5 %. 

У листопаді 2019 року в середньому одному штатному працівнику в 

будівництві була нарахована заробітна плата в розмірі 9554 грн. За цим 

показником будівництво посіло 8 місце серед 16 видів економічної діяльності. 

Разом із тим, за даними Державної служби статистики України станом на 

01.12.2019 рік заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

будівельної галузі становила 63,7 млн грн (із загальної заборгованості по 
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Україні в 3,4 млрд грн, або 1,8 %). Загальна заборгованість у галузі 

будівництва в порівнянні з даними станом на 01.01.2019 року зменшилась на 

8 436 тис грн (11,7 %). 

Як уже зазначалося, за 2010–2019 роки обсяг виробленої будівельної 

продукції зріс у 3,29 раза. Відбувається зміна структури виконаних 

будівельних робот по житлових та нежитлових будівлям. Так, суттєво зросла 

питома вага житлових будівель з 35 % (у 2010 році) до 44 % (у 2018 році). 

Водночас співвідношення обсягу виробленої будівельної продукції до 

ВВП майже незмінне й знаходиться в межах від 3 % до 4 %. Це свідчить про 

те, що реальні обсяги будівельної продукції за аналізований період не зросли 

й знаходяться на рівні 2010 року [41]. 

Отже рівень у 4% для галузі, на наш погляд, є незадовільним. 

У табл. 5.1 наведена кількість суб’єктів господарювання в Україні та в 

галузі будівництва [41].  

 

Таблиця 5.1 – Кількість суб’єктів господарювання в Україні та в галузі 

будівництва в динаміці за 2010–2019 роки 
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За видами економічної діяльності, усього 

2010 2183928 586 21343 2161999 2093688 

2011 1701620 659 21059 1679902 1608819 

2012 1600127 698 20551 1578878 1510776 

2013 1722070 659 19210 1702201 1637180 

2014 1932161 497 16618 1915046 1859887 

2015 1974318 423 15510 1956385 1910830 

2016 1865530 383 15113 1850034 1800736 

2017 1805059 399 15254 1789406 1737082 

2018 1839593 446 16478 1822671 1764737 

2019 1941625 518 18129 1922978 1864013 
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Продовження таблиці 5.1 

Будівництво 

1 2 3 4 5 6 

2010 75221 10 1500 73711 67354 

2011 59197 10 1457 57730 51328 

2012 50830 12 1390 49428 43029 

2013 52983 13 1215 51755 45881 

2014 52189 4 931 51254 46719 

2015 55128 5 792 54331 50351 

2016 50208 2 769 49437 45367 

2017 50261 4 792 49465 45077 

2018 52531 6 869 51656 46792 

2019 56855 11 924 55920 50731 

Будівництво будівель 

2010 48149 6 862 47281 43616 

2011 37787 4 830 36953 33220 

2012 25988 7 779 25202 21528 

2013 26280 7 659 25614 22279 

2014 23463 1 507 22955 20466 

2015 23794 3 437 23354 21215 

2016 20709 1 429 20279 18099 

2017 22021 1 426 21594 19266 

2018 23704 2 489 23213 20667 

2019 25262 6 515 24741 22040 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

2010 43837 5 803 43029 39523 

2011 34456 3 769 33684 30119 

2012 23545 6 730 22809 19338 

2013 23464 6 619 22839 19714 

2014 20769 - 471 20298 17986 

2015 21091 2 403 20686 18703 

2016 18082 1 407 17674 15662 

2017 18959 1 399 18559 16425 

2018 20102 2 460 19640 17346 

2019 21238 6 472 20760 18349 

Будівництво споруд 

2010 5350 4 283 5063 4456 

2011 4306 6 283 4017 3446 

2012 3468 5 293 3170 2515 

2013 3465 4 248 3213 2574 

2014 3248 2 188 3058 2544 

2015 3381 2 155 3224 2764 

2016 3325 1 146 3178 2669 

2017 3750 3 167 3580 3035 

2018 4142 4 163 3975 3369 

2019 4657 5 183 4469 4469 
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З табл. 5.1 бачимо, що у 2018 році загальна кількість суб’єктів, які 

функціонували на будівельному ринку складала 52531 одиниць, а у 2019 році – 

56855, або майже на 8 % більше, ніж у попередньому році. 

З них 924 одиниць підприємств належать до середнього підприємництва, 

або 4,76 % від загальної кількості підприємств в Україні, та 50731 одиниця – 

це фізичні особи-підприємці, або 2,61 % від загальної кількості підприємців в 

Україні. 

Кількість підприємств у порівнянні з 2010 роком (75221) зменшилася на 

18366, або на 24,4 %. 

Великих будівельних підприємств у 2018 році налічувалося 6 одиниць: 

з них 2 – у будівництві будівель та 4 – у будівництві споруд. У 2019 році – 

відповідно 11 одиниць, з яких 6 – у будівництві будівель та 5 – у будівництві 

споруд. Тобто кількість великих підприємств у 2019 році порівняно з 2018 

роком зросла на 5, або на 54,5 %. 

На рис. 5.1 наведено динаміку кількості підприємств на будівельному 

ринку України за 2010 – 2019 роки. 

 

Рисунок 5.1 – Динаміка кількості підприємств на будівельному ринку за 

2010–2019 роки та прогноз до 2023 року (на основі рівняння тренду 

поліномінальної моделі). 
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Побудована лінія тренду відповідає поліномінальній залежності та 

описується рівнянням: 

 

                                              y = 666,5x2 - 3E+06x + 3E+09                              (5.1) 

 

Згідно з розрахованою моделлю, в наступні три роки кількість 

підприємств в галузі будівництва буде зростати й у 2022 році досягне рівня 

2010 року. 

У табл. 5.2 наведено структуру підприємств у галузі будівництва щодо 

їх віднесення до суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва. 

 

Таблиця 5.2 – Структура суб’єктів господарювання в Україні та в галузі 

будівництва в динаміці за 2010–2019 роки 
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За видами економічної діяльності, усього 

2010 2183928 0.0 1.0 99.0 95.9 

2011 1701620 0.0 1.3 98.7 94.5 

2012 1600127 0.0 1.3 98.7 94.4 

2013 1722070 0.0 1.1 98.9 95.1 

2014 1932161 0.0 0.9 99.1 96.3 

2015 1974318 0.0 0.8 99.2 96.8 

2016 1865530 0.0 0.8 99.2 96.5 

2017 1805059 0.0 0.9 99.1 96.2 

2018 1839593 0.0 0.9 99.1 95.9 

2019 1941625 0.0 0.9 99.1 96.0 

Будівництво 

2010 75221 0.0 2.0 98.0 89.5 

2011 59197 0.0 2.5 97.5 86.7 

2012 50830 0.0 2.7 97.3 84.7 

2013 52983 0.0 2.3 97.7 86.6 

2014 52189 0.0 1.8 98.2 89.5 

2015 55128 0.0 1.4 98.6 91.3 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 

2016 50208 0.0 1.5 98.5 90.4 

2017 50261 0.0 1.6 98.4 89.7 

2018 52531 0.0 1.7 98.3 89.1 

2019 56855 0.0 1.6 98.4 89.2 

Будівництво будівель 

2010 48149 0.0 1.8 98.2 90.6 

2011 37787 0.0 2.2 97.8 87.9 

2012 25988 0.0 3.0 97.0 82.8 

2013 26280 0.0 2.5 97.5 84.8 

2014 23463 0.0 2.2 97.8 87.2 

2015 23794 0.0 1.8 98.2 89.2 

2016 20709 0.0 2.1 97.9 87.4 

2017 22021 0.0 1.9 98.1 87.5 

2018 23704 0.0 2.1 97.9 87.2 

2019 25262 0.0 2.1 97.9 87.2 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

2010 43837 0.0 1.8 98.2 90.2 

2011 34456 0.0 2.2 97.8 87.4 

2012 23545 0.0 3.1 96.9 82.1 

2013 23464 0.0 2.7 97.3 84.0 

2014 20769 0.0 2.3 97.7 86.6 

2015 21091 0.0 1.9 98.1 88.7 

2016 18082 0.0 2.3 97.7 86.6 

2017 18959 0.0 2.1 97.9 86.6 

2018 20102 0.0 2.3 97.7 86.3 

2019 21238 0.0 2.2 97.8 86.4 

Будівництво споруд 

2010 5350 0.1 5.3 94.6 83.3 

2011 4306 0.1 6.6 93.3 80.0 

2012 3468 0.1 8.5 91.4 72.5 

2013 3465 0.1 7.2 92.7 74.3 

2014 3248 0.1 5.8 94.1 78.3 

2015 3381 0.1 4.6 95.3 81.8 

2016 3325 0.0 4.4 95.6 80.3 

2017 3750 0.1 4.4 95.5 80.9 

2018 4142 0.1 3.9 96.0 81.3 

2019 4657 0.1 3.9 96.0 81.3 

 

З даних табл. 5.2 бачимо, що будівельний ринок в основному 

представлено малими підприємствами. Основна питома вага серед них 

належить мікропідприємствам, на яких працюють фізичні особи-підприємці. 

Кількість великих підприємств найбільша у сфері будівництва споруд, хоча 

простежується тенденція до зниження їх кількості у 2018 р. та 2019 р. (3,9 % – 

це найнижчий показник за аналізований період).  
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Визначена структура щодо представлення на будівельному ринку 

великих, середніх та малих підприємств протягом останніх 10 років майже не 

змінювалася. 

Адже, можемо дійти висновку, що будівельний ринок України є  

конкурентним ринком і налічує значну кількість суб’єктів господарювання. 

У наступній табл. 5.3 надано співвідношення кількості суб’єктів 

господарювання в економіці загалом та в галузі будівництва. Таке 

співвідношення дозволяє оцінити масштаби ринку щодо кількості будівельних 

підприємств – його учасників. 

 

Таблиця 5.3 – Співвідношення кількість суб’єктів господарювання в 

Україні та в галузі будівництва в динаміці за 2010–2019 роки 
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За видами економічної діяльності, усього 

2010 2183928 100 100 100 100 

2011 1701620 100 100 100 100 

2012 1600127 100 100 100 100 

2013 1722070 100 100 100 100 

2014 1932161 100 100 100 100 

2015 1974318 100 100 100 100 

2016 1865530 100 100 100 100 

2017 1805059 100 100 100 100 

2018 1839593 100 100 100 100 

2019 1941625 100 100 100 100 

Будівництво 

2010 75221 3,44 7,02 3,41 3,22 

2011 59197 3,47 6,92 3,44 3,19 

2012 50830 3,17 6,76 3,13 2,35 

2013 52983 3,08 6,32 3,04 2,80 

2014 52189 2,70 5,60 2,68 2,51 

2015 55128 2,64 5,11 2,78 2,64 

2016 50208 2,69 5,09 2,67 2,52 

2017 50261 2,78 5,19 2,76 2,60 

2018 52531 2,86 5,27 2,83 2,65 

2019 56855 2,93 5,10 2,91  
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За даними табл. 5.3 бачимо, що на будівельному ринку у 2019 році 

функціонувало 2,93 % великих підприємств від загальної їх кількості в 

економіці: 5,1 % –середніх та 2,91 % –малих. Тобто за кількістю підприємств 

у галузі масштаб ринку можна оцінити як незначний у системі видів 

економічної діяльності. 

Наступний показник, за яким можна оцінити масштаби будівельного 

ринку – це величина доданої вартості, що створюється підприємствами у 

порівнянні із загальним її обсягом.  

У табл. 5.4 наведено додану вартість за витратами виробництва 

підприємств в Україні та підприємств у галузі будівництва. 

 

Таблиця 5.4 – Додана вартість суб’єктів господарювання в Україні та в 

галузі будівництва в динаміці за 2013–2019 роки 
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  За видами економічної діяльності, усього 

2013 1038411303.0 416121058.7 414308830.8 207981413.5 94808365.0 

2014 1293595472.0 530792388.5 489536772.2 273266311.3 132672961.4 

2015 1396286261.2 585131847.6 540215660.0 270938753.6 123311535.8 

2016 1805589105.5 680193209.8 741417701.7 383978194.0 186174760.4 

2017 2257297488.3 844774116.7 870095592.6 542427779.0 284242327.4 

2018 2510656579.2 895101133.7 964765155.5 650790290.0 345244458.4 

2019 2973636234.2 999622421.1 1182182457.6 791831355.5 432427804.5 

Будівництво 

2013 42230603.4 11560143.0 к/с к/с 3823301.3 

2014 52234085.8 10576346.1 к/с 13829150.8 5596333.9 

2015 38341630.4 7561918.9 15278643.0 15501068.5 4741438.5 

2016 50341951.2 к/с 23897969.3 22003367.1 9574900.3 

2017 61846767.9 1077694.1 к/с к/с 14298658.0 

2018 75443918.9 4314660.3 37749308.0 33379950.6 12996754.3 

2019 125267481.3 7655851.6 к/с к/с 26756511.2 
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Продовження таблиці 5.4 

1 2 3 4 5 6 

Будівництво будівель 

2013 28762628.7 8447339.4 13294940.4 7020348.9 1611674.4 

2014 38408067.3 к/с к/с 8446890.4 3361773.8 

2015 23103831.7 к/с 10263337.4 к/с 2185321.0 

2016 29148368.8 к/с 16335879.5 к/с 5119460.2 

2017 36541691.1 к/с 17022284.0 к/с 7687656.6 

2018 43662602.1 к/с 22593223.1 19444081.2 7072592.1 

2019 71602021.1 2572857.3 к/с к/с 14235155.0 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

2013 20204156.7 к/с к/с 5089269.5 1468359.6 

2014 31447295.9 ‒ 23104943.4 8342352.5 3309283.9 

2015 18393311.4 к/с 8904281.6 к/с 1868274.0 

2016 26125141.6 к/с 15243496.7 к/с 4500890.7 

2017 30547757.0 к/с 13926838.7 к/с 6822233.6 

2018 34619411.9 к/с 19633023.2 13361090.9 4588771.2 

2019 58828122.3 2572857.3 к/с к/с 11057354.6 

Будівництво споруд 

2013 6032693.5 к/с к/с 1018826.8 247087.4 

2014 7075090.0 к/с к/с 1377573.0 447171.0 

2015 8319548.2 к/с к/с 1159637.4 481483.8 

2016 10738857.5 к/с 3838430.5 2529843.3 855658.0 

2017 10752738.3 к/с к/с 3976384.9 1593813.4 

2018 15111407.4 к/с к/с 4166247.9 1475232.1 

2019 24190023.7 5082994.3 10352808.3 8754221.1 3278821.7 

 

На основі даних табл. 5.4 побудовано графік доданої вартості в 

будівництві та графіки доданої вартості, яка створюється підприємствами: 

суб’єктами середнього та малого підприємництва. Графік наочно показує, що, 

незважаючи на те, що в галузі основну кількість складають малі підприємства, 

більше 50 % створеної доданої вартості становлять середні підприємства. 
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Рисунок 5.2 – Додана вартість у будівництві за 2013–2019 роки  

 

З рис. 5.2 видно, що тренд і побудований на його основі прогноз 

показують зростання доданої вартості в найближчі 3 роки. 

 

 

Рисунок 5.3 – Експоненціальний тренд доданої вартості в будівництві 

 

У табл. 5.5 подано інформацію щодо структури доданої вартості 

відносно суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва в 

будівництві. 
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Таблиця 5.5 – Структура доданої вартості суб’єктів господарювання в 

Україні та в галузі будівництва в динаміці за 2013–2019 роки 
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1 2 3 4 5 6 

За видами економічної діяльності, усього 

2013 100 40.1 39.9 20.0 9.1 

2014 100 41.0 37.9 21.1 10.3 

2015 100 41.9 38.7 19.4 8.8 

2016 100 37.7 41.0 21.3 10.3 

2017 100 37.4 38.6 24.0 12.6 

2018 100 35.7 38.4 25.9 13.8 

2019 100 33.6 39.8 26.6 14.5 

Будівництво 

2013 100 к/с к/с 22.6 1.7 

2014 100 к/с к/с 1.5 0.8 

2015 100 к/с к/с 40.5 6.7 

2016 100 ‒ 36.1 63.9 20.5 

2017 100 ‒ 51.6 48.4 14.4 

2018 100 ‒ 32.7 67.3 27.5 

2019 100 – 49.3 50.7 24.9 

Будівництво будівель 

2013 100 29.4 46.2 24.4 5.6 

2014 100 к/с к/с 22.0 8.8 

2015 100 к/с 44.4 к/с 9.5 

2016 100 к/с 56.0 к/с 17.6 

2017 100 к/с 46.6 к/с 21.0 

2018 100 к/с 51.7 44.5 16.2 

2019 100 3.6 к/с к/с 19.9 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

2013 100 к/с к/с 25.2 7.3 

2014 100 ‒ 73.5 26.5 10.5 

2015 100 к/с 48.4 к/с 10.2 

2016 100 к/с 58.3 к/с 17.2 

2017 100 к/с 45.6 к/с 22.3 

2018 100 к/с 56.7 38.6 13.3 
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Продовження таблиці 5.5 

1 2 3 4 5 6 

2019 100 4.4 к/с к/с 18.8 

Будівництво споруд 

2013 100 к/с к/с 16.9 4.1 

2014 100 к/с к/с 19.5 6.3 

2015 100 к/с к/с 13.9 5.8 

2016 100 к/с 35.7 23.6 8.0 

2017 100 к/с к/с 37.0 14.8 

2018 100 к/с к/с 27.6 9.8 

2019 100 21.0 42.8 36.2 13.6 

 

У табл. 5.6 наведено співвідношення доданої вартості за витратами 

виробництва підприємств та будівництві в Україні в динаміці за  2012–2019 рр. 

 

Таблиця 5.6 – Додана вартість за витратами виробництва підприємств та 

будівництві в Україні в динаміці за 2012–2019 рр. 
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2012 1015503,5 24070,7 13219,0 7528,7 6007,2 

2013 977145,0 41434,2 28525,1 19985,4 5989,6 

2014 1234090,1 51341,5 38153,0 31216,3 7017,7 

2015 1329264,5 37068,3 22693,7 18030,0 8221,2 

2016 1702670,5 48267,5 28496,4 25555,0 10578,8 

2017 2099504,8 58500,9 35526,1 29679,3 10444,6 

2018 2310580,6 71230,6 42359,1 33503,9 14715,1 

2019 2973636,2 125267.5 71602.0 58828.1 24190.0 

У відсотках 

2012 100 2,37 1,3 0,74 0,6 

2013 100 4,24 2,9 2,0 0,6 

2014 100 4,16 3,1 2,5 0,6 

2015 100 2,79 1,7 1,4 0,6 

2016 100 2,84 1,7 1,5 0,6 

2017 100 2,79 1,7 1,4 0,5 

2018 100 3,08 1,8 1,5 0,6 

2019 100 4,22 2,4 2,0 0,8 
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За даними табл. 5.6 бачимо, що в галузі протягом 2012–2019 років 

створювалося від 2,37 % до 4,22 % доданої вартості, у тому числі в галузі 

будівництва житлових та нежитлових приміщень від 0,7 % до 2,5 %, а в 

будівництві споруд 0,5 % – 0,8 %.  

На наш погляд, вклад галузі в створення доданої вартості країни 

залишається незначним. Хоча вищерозрахований тренд дозволяє очікувати в 

наступні роки покращення показника. 

У табл. 5.7 наведено фінансові результати до оподаткування 

підприємств в Україні та підприємств будівельної галузі в динаміці за 2010 –

2018 рр. 

 

Таблиця 5.7 – Фінансові результати до оподаткування підприємств в 

Україні та підприємств будівельної галузі в динаміці за 2010–2019 рр. 

Роки Усього по економіці 

 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування,  

млн грн 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

У % до загальної 

кількості 

підприємств 

Фінансовий 

результат, 

млн грн 

У % до загальної 

кількості 

підприємств 

Фінансовий 

результат, 

млн грн 

1 2 3 4 5 6 

2010 54405,7 59,0 189640,8 41,0 135235,1 

2011 118605,6 65,1 255545,9 34,9 136940,4 

2012 75670,3 64,5 248036,0 35,5 172365,7 

2013 11335,7 65,9 209864,5 34,1 198528,8 

2014 -564376,8 66,3 233624,7 33,7 798001,5 

2015 -348471,7 73,7 387652,3 26,3 736124,0 

2016 69887,8 73,4 443012,1 26,6 373124,3 

2017 236952,1 72,8 593168,2 27,2 356216,1 

2018 369212,3 74,3 668893,5 25,7 299681,2 

2019 613044,0 74.0 869642,1 26.0 256598,1 

Будівництво 

2010 -4418,2 55,3 4905,1 44,7 9323,3 

2011 -3845,8 60,5 5373,0 39,5 9218,8 

2012 -71,1 60,5 9139,1 39,5 9210,2 

2013 -5126,6 62,3 5968,0 37,7 11094,6 

2014 -27288,5 62,7 6295,6 37,3 33584,1 

2015 -25074,1 71,1 5648,2 28,9 30722,2 
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Продовження таблиці 5.7 

1 2 3 4 5 6 

2016 -9342,9 70,8 8446,7 29,2 17789,5 

2017 -3535,8 71,5 10300,0 28,5 13835,8 

2018 6433,9 72,8 15411,8 27,2 8978,0 

2019 15974,8 73,8 24958,7 26,2 8983,9 

Будівництво будівель 

2010 -4100,7 53,9 3532,1 46,1 7632,7 

2011 -4139,2 58,3 3515,5 41,7 7654,7 

2012 -409,1 58,2 7026,0 41,8 7435,0 

2013 -4339,5 60,1 3746,1 39,9 8085,6 

2014 -24606,2 60,8 4410,4 39,2 29016,6 

2015 -23007,2 68,8 3307,5 31,2 26314,6 

2016 -9633,1 67,2 4885,7 32,8 14518,8 

2017 -5530,5 68,1 5633,0 31,9 11163,4 

2018 1385,4 69,5 8693,5 30,5 7308,1 

2019 7533,7 70,2 14349,4 29,8 6815,6 

Будівництво житлових та нежитлових будівель 

2010 -2673,6 55,0 2791,4 45,0 5465,0 

2011 -2079,0 59,6 2732,8 40,4 4811,8 

2012 407,7 59,8 6097,3 40,2 5689,7 

2013 -3299,0 61,5 2463,1 38,5 5762,1 

2014 -16656,3 62,4 3957,1 37,6 20613,4 

2015 -14692,5 70,9 2757,7 29,1 17450,3 

2016 -5703,2 69,8 4211,2 30,2 9914,3 

2017 -4314,8 70,4 4155,3 29,6 8470,1 

2018 205,0 71,3 6128,5 28,7 5923,5 

2019 5800,5 72,3 10413,3 27,7 4612,8 

Будівництво споруд 

2010 -320,2 53,2 572,4 46,8 892,6 

2011 45,4 59,0 861,6 41,0 816,2 

2012 207,3 60,5 1105,6 39,5 898,4 

2013 -1106,8 62,0 1044,2 38,0 2151,0 

2014 -1611,4 61,1 658,2 38,9 2269,6 

2015 -1442,3 73,2 1065,5 26,8 2507,8 

2016 -172,0 73,4 1553,0 26,6 1725,0 

2017 1017,2 74,3 2212,2 25,7 1194,9 

2018 2251,4 75,9 3220,5 24,1 969,1 

2019 3014,1 76,9 4652,4 23.1 1638,2 
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Упродовж останніх років частка збиткових підприємств у загальній 

кількості будівельних організацій також значна – від 20 % до 40 %.  

На основі табл. 5.7 на рис. 5.4 наведено фінансові результати до 

оподаткування будівельних підприємств за останні 10 років. 

 

Рисунок 5.4 – Фінансові результати до оподаткування будівельних 

підприємств за 2010–2019 роки 

 

На наступному рис. 5.5 наведено тренд та прогноз фінансових 

результатів будівельних підприємств на основі поліномінальної залежності. 

 

Рисунок 5.5 – Тренд та прогноз фінансових результатів будівельних 

підприємств на основі поліномінальної залежності 
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Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування в галузі будівництва 

майже весь аналізований період був від’ємний. Тобто сума збитку за вказаний 

період перевищувала суму отриманих прибутків, що й визначає негативне 

значення прибутку. Це означає, що навіть ті підприємства, які працювали з 

прибутком, не покривали збитки інших підприємств, або їх прибуток був 

незначним. Лише у 2018 та 2019 роках спостерігається прибуток. Така ж 

ситуація простежується й для підгалузі «Будівництво будівель» та 

«Будівництво споруд». 

Така збитковість, на наш погляд, сьогодні пов’язана з високим рівнем 

витрат на будівельно-монтажні роботи, низькою окупністю техніки й 

інвестиційних проектів.  

Виходячи з вищенаведеного, можемо зазначити, що основними 

чинниками макросередовища структурних змін у будівельній галузі є:  

- розпад будівельного комплексу на дрібні підприємства; 

- податкова та амортизаційна політика; 

- кредитна політика; 

- загальний інвестиційний клімат; 

- формування нових ринкових ніш. 

Динаміка створеної доданої вартості та прибутку в галузі свідчить про 

наявність негативних тенденцій у фінансово-господарської діяльності 

будівельних підприємств. Але деякі зміни відбулися у 2018 р. та 2019 р. –

підприємства галузі мали прибуток (сальдо).  

Будівництво становить одну з основних капіталоємних галузей 

економіки. Від її науково-технічного, економічного й 

конкурентоспроможного стану залежить якісний рівень як суб’єктів 

господарювання, так і населення держави загалом. Водночас поліпшення 

роботи будівельного комплексу нерозривно пов’язане з активізацією 

інвестиційно-інноваційної діяльності в країні [42]. 
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Зрозуміло, що саме інноваційний розвиток галузі може забезпечити й 

інноваційність в інших сферах, які пов’язані з будівництвом, – насамперед у 

галузі виробництва будівельних матеріалів та послуг будівельного ринку. 

Досягнення стратегічної мети управління економікою країни – 

нарощення і структурна перебудова виробничих потужностей підприємств, 

оновлення, збільшення обсягів і розширення асортименту випуску 

конкурентної продукції, прискорення науково-технічного прогресу, 

підвищення добробуту населення, досягнення стабільного соціально-

економічного розвитку– потребує чималих інвестиційних ресурсів, 

оптимізації напрямків їх вигідного й актуального вкладення та ефективності 

використання [42]. 

Розвиток будівельної галузі слід розглядати також як чинник досягнення 

вищезазначеної стратегічної мети, у тому числі й забезпечення зростання 

находжень обов’язкових платежів до бюджетних і позабюджетних фондів, 

укріплення фінансової системи країни. 

 

5.2 Статистичний аналіз забезпеченості галузі будівництва 

працівниками 

 

Масштаб будівельного ринку, на нашу думку, характеризує також 

кількість зайнятих працівників на ньому. Крім того, про масштаб будівельного 

ринку може свідчити розмір фонду оплати праці на ньому та розмір 

середньомісячної заробітної плати працівників.   

В економічній теорії оплата праці розглядається як міра витрат і має 

враховувати всі сутнісні сторони праці: кількість, якість та результат. 

Специфіка сьогоднішньої ситуації в країні характеризується тим, що в 

умовах лібералізації соціально-трудових відносин, держава майже втратила 

контроль за розвитком системи оплати праці, а ринкові регулятори ще не 

запрацювали належним чином. Це призвело до того, що процес розвитку 

оплати праці став носити безсистемний характер. Оплата праці, в основному, 
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перестала виконувати відтворювальну, стимулюючу й соціальну функції в 

системі соціально-економічних відносин. 

При цьому можна відзначити, що в останнє десятиріччя в економічно 

розвинутих країнах у розуміння поняття «належна винагорода за працю» і 

«забезпечення відповідного рівня соціальних виплат і пільг», покладено те, без 

чого не може бути досягнутий визначений у суспільстві стандарт добробуту 

та забезпеченості громадян країни. 

При цьому винагорода за працю розглядається як основна умова 

забезпечення відтворення працівників та як фактор стимулювання до 

ефективної праці. 

Як відомо, вартість витрат на оплату праці в середньому на одного 

робітника в місяць характеризує загальну суму витрат підприємства, що 

пов’язана з використанням найманої праці. 

У табл. 5.8 наведено кількість працівників у будівництві та їх розподіл 

за типами будівельних робіт у 2010–2019 рр. 

 

Таблиця 5.8 – Кількість зайнятих працівників за видами економічної 

діяльності та будівництві в Україні в динаміці за 2010 – 2019 рр. 

 

Роки 

 

Усього, осіб 

 

З  них  

фізичних осіб-

підприємців, осіб 

У % до загального показника 

суб'єктів господарювання 

відповідного виду діяльності 

1 2 3 4 

Усього, за видами економічної діяльності 

2010 10772790 523979 26.1 

2011 10164516 467487 23.3 

2012 9957533 439838 22.9 

2013 9729076 399581 23.9 

2014 8796671 318477 28.4 

2015 8180031 282458 28.0 

2016 8108325 283976 28.5 

2017 8141038 293639 28.6 

2018 8532430 312251 30.2 

2019 9017813 344484 28.9 

Будівництво 

2010 523979 51897 9.9 

2011 467487 34764 7.4 

2012 439838 28739 6.5 
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Продовження таблиці 5.8 
1 2 3 4 

2013 399581 27917 7.0 

2014 318477 32369 10.2 

2015 282458 34359 12.2 

2016 283976 36945 13.0 

2017 293639 35854 12.2 

2018 312251 40094 12.8 

2019 344484 43251 12.6 

Будівництво будівель 

2010 300854 31551 10.5 

2011 267807 20985 7.8 

2012 239552 9447 3.9 

2013 212821 7305 3.4 

2014 166387 8593 5.2 

2015 148565 9040 6.1 

2016 149375 10344 6.9 

2017 152994 10200 6.7 

2018 162025 12066 7.4 

2019 181456 12589 6.9 

Будівництво житлових та нежитлових будівель 

2010 285892 28621 10.0 

2011 255260 19105 7.5 

2012 227558 8653 3.8 

2013 201426 6701 3.3 

2014 157013 7812 5.0 

2015 138228 8305 6.0 

2016 139664 9226 6.6 

2017 142123 9013 6.3 

2018 149186 10604 7.1 

2019 164296 10875 6.6 

Будівництво споруд 

2010 82229 5390 6.6 

2011 75215 3937 5.2 

2012 74550 1568 2.1 

2013 65815 1190 1.8 

2014 48093 1445 3.0 

2015 40046 1416 3.5 

2016 40933 1810 4.4 

2017 44642 2151 4.8 

2018 47667 2559 5.4 

2019 50842 3002 5.9 
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На рис. 5.6 наведено кількість працівників у галузі будівництва в Україні 

в динаміці за 2010 – 2019 роки. На рис. 5.5 наочно видно, що кількість зайнятих 

працівників у будівництві за десять років суттєво скоротилася з 523979 осіб до 

344484 осіб, або на 34,3 %. 

 

 

Рисунок 5.6 – Кількість працівників в галузі будівництва в Україні в 

динаміці за 2010–2019 роки 

 

На наступному рис. 5.7 наведено побудований поліномінальний тренд і 

прогноз кількості занятих в будівництві на три наступні роки. Тренд показує 

зростання кількості працівників у галузі за наступні три роки майже до рівня 

2011 року.  

З метою порівняння на рис. 5.8 наведено тренд та прогноз кількості 

зайнятих загалом за видами економічної діяльності в Україні (загальна 

зайнятість) за аналогічний період. 
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Рисунок 5.7 – Тренд та прогноз кількості зайнятих у будівництві на 

основі поліномінальної залежності 

 

 

Рисунок 5.8 – Тренд та прогноз кількості зайнятих загалом за видами 

економічної діяльності в Україні на основі поліномінальної залежності 

 

Як бачимо, тренди як загалом за всіма видами економічної діяльності, 

так і в будівництві схожі. Відмінність між ними полягає лише у тому, що в 

будівництві падіння показника протягом 2015–2016 років було більш 

глибоким. 

У табл. 5.9 наведено співвідношення кількості зайнятих в економіці 

загалом та в галузі будівництва протягом 2010–2019 років. 
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Таблиця 5.9 – Співвідношення кількості зайнятих в економіці та в галузі 

будівництва протягом 2010–2019 років. 

Роки Усього, осіб  

у % 

Кількість 

зайнятих в 

будівництві, 

осіб 

 

у % 

Усього, 

фізичних осіб-

підприємців, 

осіб 

 

у % 

Фізичних 

осіб-

підприємців у 

будівництві, 

осіб 

 

у % 

2010 10772790 100 523979 4,86 523979 100 51897 1,84 

2011 10164516 100 467487 4,60 467487 100 34764 1,47 

2012 9957533 100 439838 4,42 439838 100 28739 1,26 

2013 9729076 100 399581 4,11 399581 100 27917 1,20 

2014 8796671 100 318477 3,62 318477 100 32369 1,30 

2015 8180031 100 282458 3,45 282458 100 34359 1,50 

2016 8108325 100 283976 3,50 283976 100 36945 1,60 

2017 8141038 100 293639 3,61 293639 100 35854 1,54 

2018 8532430 100 312251 3,66 312251 100 40094 1,56 

2019 9017813 100 344484 3,82 344484 100 43251 1,66 

 

Дані табл. 5.9 показують звуження будівельного ринку відносно 

кількості зайнятих за 2010–2019 роки. Якщо у 2010 році кількість працюючих 

у будівництві складала 4,86 % із загальної кількості зайнятих в економіці, то у 

2019 році цей показник склав 3,82 %, тобто їх кількість скоротилася на 1,04 %. 

На нашу думку, показник у 3,82 % свідчить про незначні масштаби 

будівельного ринку, на якому у 2019 році працювало 344,484 тис. осіб.  

У табл. 5.10 наведено витрати на персонал за видами економічної 

діяльності в Україні та будівництві в динаміці за 2010 – 2019 рр. 

 

Таблиця 5.10 – Витрати на персонал за видами економічної діяльності в 

будівництві в Україні в динаміці за 2010 – 2019 рр. 

Роки Усього, 

витрати на 

персонал, 

тис. грн 

У тому числі 

Великі 

підприємства, 

тис. грн 

Середні 

підприємства, 

тис. грн 

Малі 

підприємства, 

тис. грн 

з них 

мікропідприємства 

1 2 3 4 5 6 

Усього, за видами економічної діяльності 

2010 263803187.4 119527916.1 107225979.8 107225979.8 11993248.1 

2011 315382308.1 144334768.5 121556659.9 121556659.9 16078482.9 

2012 374105615.4 169953538.5 145507250.8 145507250.8 20467334.1 
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Продовження таблиці 5.10 
1 2 3 4 5 6 

2013 378223212.6 175677772.2 142278956.2 142278956.2 21403556.6 

2014 354424896.4 154660856.8 145270075.4 145270075.4 17895829.1 

2015 392558126.7 161847032.6 167457600.9 167457600.9 20914380.9 

2016 434790143.3 172765752.5 191827608.5 191827608.5 21462425.2 

2017 569937365.8 212897899.6 255694213.9 255694213.9 28511633.0 

2018 727110089.5 280461814.4 322028562.4 322028562.4 41721215.8 

2019 901245254.5 341807499.3 411033867.5 411033867.5 48323305.0 

Будівництво 

2010 11024406.3 516012.8 6435351.7 4073041.8 1403252.8 

2011 12498423.1 546034.0 7123751.2 4828637.9 1482491.6 

2012 15197209.9 815665.0 8734152.1 5647392.8 1905933.9 

2013 13681361.8 708871.4 7671550.5 5300939.9 1836767.3 

2014 15182810.3 198219.5 10693947.6 4290643.2 1455596.7 

2015 11628080.8 573032.2 6211550.4 4843498.2 1701653.3 

2016 12612760.4 к к 5311739.8 1854272.7 

2017 18167195.9 434137.7 9429325.7 8303732.5 2289019.1 

2018 24325017.6 1093184.0 12256961.3 10974872.3 3677080.1 

2019 31282250.0 1536253.4 15839739.1 13906257.5 4387212.2 

Будівництво будівель 

2010 5876985.5 289837.1 3327260.1 2259888.3 801977.6 

2011 7025743.3 217733.4 3534533.0 3273476.9 983577.3 

2012 8593706.9 277091.3 5049158.8 3267456.8 1169345.4 

2013 7096416.7 309738.3 3805653.6 2981024.8 1064006.7 

2014 10193138.2 к к 2276167.6 818744.5 

2015 6220136.0 к к 2599140.8 999526.6 

2016 6712491.3 к к 2807543.2 1025721.5 

2017 9512231.7 к к 4345655.0 1356292.6 

2018 12599481.5 к к 5569640.6 1993206.7 

2019 15993827.3 702550.4 8124852.3 7166424.6 2428050.8 

Будівництво житлових та нежитлових будівель 

2010 5470886.0 к к 2099202.1 738390.2 

2011 6217549.2 к к 2726653.9 833482.2 

2012 8052879.0 к к 3048399.4 1070202.6 

2013 6492424.6 к к 2669180.3 941940.8 

2014 9717932.4 ‒ 7680545.2 2037387.2 709834.9 

2015 5618523.5 к к 2333345.8 869172.3 

2016 6200234.8 к к 2547964.3 907929.5 

2017 8816324.9 к к 3894422.5 1158942.0 

2018 11645965.0 к к 4989792.3 1738000.4 
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Продовження таблиці 5.10 
1 2 3 4 5 6 

2019 14689038.5 702550.4 7585006.4 6401481.7 2110102.4 

Будівництво споруд 

2010 738390.2 226175.7 1632760.9 414902.3 98932.9 

2011 833482.2 328300.6 2010290.0 363263.6 97141.1 

2012 1070202.6 538573.7 1897623.8 570361.6 143288.0 

2013 941940.8 к к 596793.9 159161.3 

2014 709834.9 к к 482571.4 133266.0 

2015 869172.3 к к 595833.9 157102.9 

2016 907929.5 к к 675734.3 167006.9 

2017 1158942.0 к к 1070402.2 223169.2 

2018 1738000.4 к к 1497487.0 363431.2 

2019 2110102.4 833703.0 3991044.0 1876306.8 366432.5 

 

У спеціальній літературі немає єдиного погляду на таку економічну 

категорію, як витрати на персонал. Різні автори оперують різними термінами, 

вкладаючи в них різний зміст.  

Серед поширених понять, близьких за змістом, зустрічаємо такі: вартість 

робочої сили, вартість праці, витрати на персонал, інвестиції в персонал, 

видатки на утримання робочої сили тощо. 

Досить поширеною помилкою є ототожнення вартості робочої сили з 

рівнем заробітної плати працівників. При цьому вважається, що інші витрати 

роботодавця, пов’язані з використанням праці, – це об’єктивно необхідні 

витрати виробництва, до яких працівники не мають ніякого відношення. 

Міжнародна організація праці використовує термін «Labour cost», який 

у дослівному перекладі означає ціну або вартість праці, робочої сили, але за 

змістом складових – це є не що інше, як витрати роботодавця на персонал. 

До таких витрат зараховуються винагорода за працю та деякі виплати за 

невідпрацьований час, вартість харчування та житла працівників, оплачених 

роботодавцем, внески підприємця у фонди соціального страхування, витрати 

на навчання персоналу, вартість соціальних послуг персоналу, податки, що 

належать до витрат на робочу силу тощо [43]. 
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Таким чином, під витратами на персонал слід розуміти сукупні затрати 

підприємства на виробничий фактор «праця». 

Для потреб оцінювання ефективності менеджменту персоналу 

необхідно кожного разу знати точну суму сукупних або повних витрат на 

персонал роботодавцем та окремих складових цих витрат. 

Згідно з наказом Міністерства статистики України № 131 від 29 травня 

1997 р. фактичні витрати роботодавців на персонал (вартість робочої сили) 

визначаються за такими складовими групами: 

1. Пряма оплата. 

2. Оплата за невідпрацьований час. 

3. Премії та нерегулярні виплати. 

4. Заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомоги в 

натуральній і грошовій формах. 

5. Витрати на оплату житла працівників. 

6. Витрати на соціальне забезпечення працівників. 

7. Витрати на професійне навчання. 

8. Витрати на утримання громадських служб. 

9. Витрати на робочу силу, які не віднесені до інших груп. 

10.  Податки, що належать до витрат на робочу силу [43]. 

За даними табл. 5.10, протягом 2010-2019 рр. витрати на персонал 

постійно зростали (з 11024406,3 тис. грн до 31282250,0 тис. грн, або у 2,84 

раза). При цьому варто зауважити, що рівень інфляції у зазначений період був 

вищим. Це свідчить про те, що в номінальному вимірі витрати на персонал в 

галузі будівництва зростали, а в реальному –навіть скоротилися. 

На рис. 5.9 наведено динаміку витрат на персонал у будівництві. 

Як уже вище зазначалося, витрати на персонал – це більш широкий 

показник, ніж оплата праці. Тому в наступній табл. 5.11 наведено дані щодо 

оплати праці в галузі будівництва за 2012–2019 роки. 
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Рисунок 5.9 – Динаміка та тренд витрат на персонал у будівництві 

 

Таблиця 5.11 – Оплата праці за видами економічної діяльності в 

будівництві в Україні в динаміці за 2010 – 2019 рр. 

 

Роки 

Усього, 

тис. грн. 

Оплата праці, тис. грн. 

Великі підприємства,  

тис. грн. 

Середні 

підприємства, тис. грн. 

Малі підприємства,  

тис. грн. 

1 2 3 4 5 

Усього, за видами економічної діяльності 

2012 274935373 123729340.9 108134734.6 43071297.5 

2013 278146405 128135979.3 105481640.8 44528784.9 

2014 261520535.4 113719299.4 107620186.1 40181049.9 

2015 173869780.2 121936845.3 126883714.4 46986065.8 

2016 360831327.9 143656615.2 159582827.8 57591884.9 

2017 472764744 177097909.5 212589320.4 83077514.1 

2018 601661197.6 233279987.6 267341925.7 101039284.3 

2019 746979807 284568735.0 340970299.1 121440772.9 

Будівництво 

2012 11321398.9 599250.3 6410305.3 4311843.3 

2013 10008529.1 520750.0 5616504.0 3871275.1 

2014 11083740.5 148996.4 7801148.9 3133595.2 

2015 8625382.7 462438.9 4626716.4 3536227.4 

2016 10402221.2 к к 4314828.4 

2017 14925316.1 390984.7 7793868.3 6740463.1 

2018 19757284.9 916679.0 10109087.4 8731518.5 

2019 25596218.4 1287527.4 13041985.4 11266705.6 

 

y = 409078x2 - 2E+09x + 2E+12

R² = 0,8305
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Продовження таблиці 5.11 

1 2 3 4 5 

Будівництво будівель 

2012 6357379.4 207803.5 3711653.1 2437922.8 

2013 5202354.1 225746.6 2794470.5 2182137.0 

2014 7432569.0 к к/с 1667322.9 

2015 4593267.2 к к/с 1902766.2 

2016 5485856.2 к к/с 2276819.8 

2017 7780973.0 к к/с 3518986.0 

2018 10195788.1 к к/с 4406356.0 

2019 13052489.1 577617.4 6685434.6 5789437.1 

Будівництво житлових та нежитлових будівель 

2012 5954321.1 к к/с 2280126.1 

2013 4754431.0 к к/с 1952727.5 

2014 7075703.5 − 5586667.0 1489036.5 

2015 4139298.9 к к/с 1706488.2 

2016 5069209.0 к к/с 2067559.7 

2017 7217480.1 к к/с 3156295.7 

2018 9429997.6 к к/с 3949778.6 

2019 11997127.3 577617.4 6244590.6 5174919.3 

Будівництво споруд 

2012 2204795.5 391446.8 1378227.0 435121.7 

2013 2073018.7 к/с к/с 434749.3 

2014 1370659.7 к/с к/с 349436.1 

2015 1804252.9 к/с к/с 430175.2 

2016 2218686.4 к/с к/с 547824.7 

2017 3021710.4 к/с к/с 870572.9 

2018 4077928.5 к/с к/с 1201203.5 

2019 5504399.4 709910.0 3275228.3 1519261.1 

 

Дані табл. 5.11 свідчать про зростання оплати праці в будівництві за 

аналізований період 2012 – 2019 рр. з 285657521,6 тис. грн до 

771288498 тис. грн, або у 2,7 раза. Це свідчить про те, що в номінальному 

вимірі оплата праці в галузі будівництва зростала, а в реальному –скоротилися. 

Якщо порівняти витрати на персонал у 2012 році (15197209,9 тис. грн.) 

з оплатою праці (11321398,9 тис. грн), то вона складала 74,5 %. Ці ж показники 

у 2019 році є такими: 31282250,0 – витрати на персонал та 25596218,4 – оплата 
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праці (81,8 %). Тобто протягом 2012 – 2019 років у складі витрат на персонал 

зростала частка витрат на оплату праці працівників будівельних підприємств. 

На основі даних табл. 5.11 побудовано та наведено графік динаміки 

оплати праці в будівництві за 2012–2019 роки та визначено рівняння тренду. 

 

 

Рисунок 5.10 – Оплата праці в будівництві в динаміці за 2012–2019 роки 

 

Розраховане рівняння поліномінальної моделі та графік на рис. 5.10  

свідчать, що в наступні три роки можна очікувати суттєве зростання оплати 

праці в будівництві. 

Виходячи з кількості працюючих в галузі, ми розрахували середньорічну 

та місячну оплату праці в будівництві за 2012–2019 роки та порівняли її з 

доданою вартістю в галузі на одного працівника. 

Результати розрахунків наведено в табл. 5.12. 

Як свідчать дані табл. 5.12, усі показники як за видами економічної 

діяльності, так і в галузі будівництва зростали, окрім кількості зайнятих. 

Кількість зайнятих загалом в економіці за 2012–2019 роки знизилась майже на 

25 %, а в будівництві –  майже на 22 %. 
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Таблиця 5.12 – Співвідношення заробітної плати та доданої вартості на 

одного працівника в економіці та в будівництві за 2012–2019 роки 
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Усього, за видами економічної діяльності 

2012 10772790 - 274935373  25,5  2127 

2013 10164516 1038411303.0 278146405 102,2 27,4 8513 2280 

2014 9957533 1293595472.0 261520535.4 129,9 26,3 10826 2189 

2015 9729076 1396286261.2 173869780.2 143,5 17,9 11960 1489 

2016 8796671 1805589105.5 360831327.9 91,6 41,0 7632 3418 

2017 8180031 2257297488.3 472764744 276,0 57,8 22996 4816 

2018 8108325 2510656579.2 601661197.6 309,6 74,2 25803 6184 

2019 8141038 2973636234.2 746979807 365,3 91,8 30439 7646 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, абсолютні показники 

 -2631752 1935224931.2 472044434.0 263,1 66,3 21926 5519 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, відносні показники, % 

 -24,4 86,4 71,7 157,4 160,0 157,6 160,0 

Будівництво 

2012 439838 - 11321398.9  25,7  2145 

2013 399581 42230603.4 10008529.1 105,7 25,1 8807 2087 

2014 318477 52234085.8 11083740.5 164,0 34,8 13668 2900 

2015 282458 38341630.4 8625382.7 135,7 30,5 11312 2545 

2016 283976 50341951.2 10402221.2 177,3 36,6 14773 3053 

2017 293639 61846767.9 14925316.1 210,6 50,8 17552 4236 

2018 312251 75443918.9 19757284.9 241,6 63,3 20135 5273 

2019 344484 125267481.3 25596218.4 363,4 74,3 30303 6192 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, абсолютні показники 

 -95354 83036877.9 14274819.5 257,7 48,6 21496 4047 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, відносні показники, % 

 -21,7 96,6 26,1 143,8 89,1 144,1 88,7 

 

Результати розрахунків доводять, що показник доданої вартості на  1-го 

працівника в тис. грн за рік та показник оплати праці на 1-го  працівника в  тис. 

грн за рік у будівництві зростали повільніше, ніж в економіці загалом: 157,4 % 

та 143,8 % – по доданій вартості та 160,0 % та 89,1 % по оплаті праці 
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відповідно. Зрозуміло, що аналогічні співвідношення простежуються щодо 

показника доданої вартості на 1-го  працівника в грн на місяць та оплати праці 

на 1-го працівника в грн на місяць. Співставлення показників доданої вартості 

на 1-го працівника з оплатою праці 1-го працівника  в будівництві у 2013 році 

свідчить про перевищення доданої вартості в 4,2 раза, аналогічне 

співставлення у 2019 році свідчить про перевищення в 4,9 раза, тобто цей 

показник підвищився на 0,7. Отже, зростання в оплаті праці відстає від 

зростання доданої вартості. 

Відомо, що елементами доданої вартості є прибуток, оплата праці та 

непрямі податки. Зрозуміло, що зниження темпів зростання оплати праці 

відбивається на зростанні прибутку, оскільки непрямі податки за аналізований 

період не змінювалися (у %). У 2019 році питома вага оплати праці на 1-го 

працівника в будівництві склала 20,5 % у створеній доданій вартості проти 

23,8 % у 2013 році.  

Аналогічні співставлення показника доданої вартості на 1-го працівника 

з оплатою праці 1-го працівника по економіці загалом у 2013 році показало 

перевищення доданої вартості в 3,7 раза; аналогічне співставлення у 2019 році 

показало перевищення в 4,0 рази, тобто зросло на 0,3. Отже, зростання в оплаті 

праці також відстає від зростання доданої вартості і загалом в економіці 

країни. 

Для більш наочної інформативності показників зростання доданої 

вартості та оплати праці в економіці та будівництві з урахуванням інфляції в 

наступній табл. 5.13 наведені ті самі показники, що йу попередній, але 

розраховані вони в доларовому еквіваленті виходячи з середньозваженого 

валютного курсу за аналізований період. 

Дані табл. 5.13 свідчать, що за аналізований період оплата праці на 1-го 

працівника в дол. США в галузі будівництва знизилась на 34 дол. США і 

складала 87,3 % від рівня 2012 року. 
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Таблиця 5.13 – Співвідношення заробітної плати та доданої вартості на 

одного працівника в економіці та в будівництві, дол. США. 

Роки Курс 

дол. 

США, 

середне 

значення 

за період 

Додана 

вартість на 

рік (млн дол. 

США) 

Оплата праці 

на рік (млн 

дол. США) 

Додана 

вартість на 

1 

працівника 

на рік (тис. 

дол. США) 

Оплата 

праці на 1 

працівника 

на рік (тис. 

дол. США) 

Додана 

вартість на 

1 

працівника 

на місяць 

(дол. США) 

Оплата 

праці на 1 

працівника 

на місяць 

(дол. США) 

Усього, за видами економічної діяльності 

2012 7,9911 - 34405,2  8,513  266 

2013 7,9930 129915,1 34798,7 8,513 10,825 709 286 

2014 11,8899 108797,8 18210,5 10,826 11,959 902 184 

2015 21,8561 63885,4 7955,2 11,960 17,104 997 68 

2016 25,5531 70660,3 14120,8 17,105 22,993 1425 134 

2017 26,6167 84807,6 17762,0 22,993 25,803 1916 181 

2018 27,2944 91984,3 22043,4 25,803 30,439 2150 227 

2019 26,5122 112161,1 28174,9 30,439 8,513 2537 289 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, абсолютні показники 

  -17754,0 -6230,3 21,926 0 1828 23 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, відносні  показники 

 331,77 - 13,67 -18,1 257,6 00 157,6 8,6 

Будівництво 

2012 7,9911 - 1416,8  3,221  268 

2013 7,9930 5283,5 1252,2 12,012 3,134 1001 276 

2014 11,8899 4393,1 932,2 13,794 2,927 1150 244 

2015 21,8561 1754,0 39,5 6,210 1,397 518 116 

2016 25,5531 1970,3 407,1 6,938 1,434 578 119 

2017 26,6167 2323,3 560,7 7,912 1,909 659 159 

2018 27,2944 2764,5 724,0 8,854 2,319 738 193 

2019 26,5122 4725,3 965,5 13,717 2,803 1143 234 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, абсолютні показники 

  -558,2 -451.3 1,158 -0,418 142 -34 

Зростання у 2019 році в порівнянні з 2012 роком, відносні  показники 

 331,77 -10,6 -31,86 0,096 -0,130 0,142 -12,7 

 

Взагалі за період 2012–2019 років простежується тенденція до зниження 

реальної доданої вартості як у будівництві (на 10,6 %), так і в економіці 

загалом (на 13,67 %). Проте за рахунок скорочення кількості працівників 

додана вартість на 1-го працюючого в будівництві зросла (але на 0,096 %), 

хоча в економіці в цілому (на 257,6 %) зростала. 
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Зростання  оплати праці на 1-го працюючого в доларовому еквіваленті 

за аналізований період також відставало від зростання доданої вартості і в 

будівництві і загалом в економіці країни. 

 

5.3 Аналіз поточного стану галузі будівництва в Україні 

 

Для аналізу стану будівельного ринку у 2020 році було використано 

показники обсягу виробленої будівельної продукції, середньомісячної 

заробітної плати,  кількості працюючих, відпрацьований час штатними 

працівниками та обсяг виробленої будівельної продукції. 

Аналіз та співставлення вищенаведених показників дозволили оцінити 

поточний стан галузі.  

У табл. 5.14 наведено обсяг виробленої будівельної продукції в Україні в 

січні-листопаді 2020 року у грн та дол. США [41]. 

 

Таблиця 5.14 – Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 

будівельних робіт)  у 2020 році, млн грн 

Період Будівництво, 

усього на 

місяць 

Будівництво, 

наростаючим 

обсягом 

Курс 

долара 

Будівництво,  

усього на 

місяць,   

млн дол. США 

Будівництво, 

наростаючим 

обсягом, млн 

дол. США  

Січень 7397.4 7397.4 23.69 312.3 312.3 

Лютий 8259.3 15656.7 25.08 329.3 641.1 

Березень 10425.3 26082.8 24.56 424.5 1065.6 

Квітень 10140.7 36223.3 27.63 367.0 14326.0 

Травень 13333.1 49556.4 26.97 494.4 14820.4 

Червень 15029.6 64586.0 26.87 559.4 15379.8 

Липень 16275.9 80861.9 26.77 608.0 15987.8 

Серпень 16961.9 97823.8 27.68 612.8 16599.8 

Вересень 21957.6 119781.4 27.60 795.6 17395.4 

Жовтень 21073.9 140855.3 28.34 743.6 18139.0 

Листопад 23315.7 164171.2 28.44 819.8 18958.9 

Грудень      

Зростання до січня 2020 року 

Абсолютні 

значення 

+15918   +507,5  

Відсоток, %    162,6  
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 На рис. 5.11 наведено обсяг виконаних будівельних робіт по місяцях у 

2020 році. На основі отриманої динаміки визначено лінійний тренд зростання 

обсягів будівельних робіт та прогноз на наступні 6 місяців. 

 

Рисунок 5.11 – Обсяг виконаних будівельних робіт по місяцях у 2020 

році 

 

У табл. 5.15 наведено рівень середньомісячної заробітної плати та 

відпрацьованого часу штатними працівниками у 2020 році (щомісячно). 

 

Таблиця 5.15– Середньомісячна заробітна плата та відпрацьований час 

штатних працівників у 2020 році в будівництві 

Період Середньомісячна 

заробітна плата 

на 1-го штатного 

працівника, грн 

Відпрацьований 

час штатних 

працівників, год. 

Вартість 

відпрацьованої 

1 год.  в 

будівництві, 

грн 

Курс 

долара 

CША 

Вартість 

відпрацьованої 

1 год.  в 

будівництві, 

дол. США 

Січень 7384.60 135 54.7 23.69 2.31 

Лютий 7524.06 143 52.6 25.08 2.10 

Березень 7595.18 146 51.5 24.56 2.10 

Квітень 7385.55 129 57.3 27.63 2.07 

Травень 7296.62 122 59.8 26.97 2.22 

Червень 7269.20 132 55.1 26.87 2.06 

Липень 7319.40 148 49.5 26.77 1.85 

Серпень 7354.92 137 53.7 27.68 1.94 

Вересень 7415.27 156 47.5 27.60 1.72 

Жовтень 7451.10 152 49.0 28.34 1.73 

Листопад 7486.98 150 49.9 28.44 1.76 

Грудень - - - - - 

Середнє значення у 2020 році 

   52.8  1.98 

y = 1654,8x + 4995,6

R² = 0,9704
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У табл. 5.15 наведено середню заробітну плату в будівництві у 2020 році. 

Середня вартість відпрацьованої 1 год. складала 52,8 грн, або 1,93 дол. США. 

Для порівняння в країнах ЄС середня заробітна плата станом на 03.2020 р. 

складала 1869,0 євро (або 9,7 євро за годину), в Німеччині – 4021,0 євро, в 

Італії –2467,00 (на 12.2008 р.), у Польщі – 5024,00 польських злотих, у Чехії 

34077,00 чеських крон [44]. Тобто середня погодинна оплата праці в Україні 

майже в 5 разів нижча за середню європейську. Зрозуміло, що така ситуація на 

будівельному ринку України обумовлює відтік кадрів за межі країни, у тому 

числі професіоналів-будівельників. 

В Україні точні дані про обсяги, структуру, напрями міграційних 

переміщень населення відсутні. Причиною цьому є тривале зволікання з 

проведенням демографічного перепису (останній проводився у 2001 році), 

відсутність стимулів до належного ведення реєстраційної статистики, 

складнощі з організацією збору даних про трудових мігрантів, їх 

працевлаштування, доходи, тривалість поїздок тощо [45]. 

Сучасна українська трудова міграція може бути охарактеризована 

такими показниками: 

- загальна кількість трудових мігрантів складає 5,9 млн осіб (звіт з 

міграції спеціальної комісії ООН за 2017 р.), за іншою інформацією (дані 

Центру економічної стратегії (за 2017 р.)) – 4 млн. осіб (16 % населення 

країни); 

- чисельність українців, які одномоментно працюють за межами країни, 

становить (з числа тих, хто сплачує податки в Україні) – 3 млн осіб (за даними 

ІДСД НАНУ3 ), за даними Центру економічної стратегії – 2,6 – 2,7 млн осіб;  

- за період 15 років (2002–2017 рр.) 6,3 млн осіб виїхало з України й не 

повернулося (3 млн осіб виїхало через західний кордон, 3,2 млн осіб – через 

східний); 

- тривалість роботи за кордоном переважної більшості українських 

заробітчан, які повернулися до України, не перевищує одного року (29 % – 

працювали понад рік, 14 % – кілька років ); 
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- кількість внутрішньопереміщених осіб (ВПО) внаслідок конфлікту на 

Донбасі складає 1,6 млн осіб;  

- структура зайнятості ВПО в Україні: – 9 % економічно активного 

населення (прогноз зростання на найближчий період – 50 %); 20 % – офіційно 

працевлаштовані, інші працюють за усними угодами або вважають себе 

самозайнятими [46]. 

Проведений аналіз показав, що в Україні низька ціна людської праці як 

у будівництві, так і в економіці загалом. Для порівняння можемо навести 

рівень середньомісячної мінімальної заробітної плати (основного соціального 

стандарту): на відміну від країн – реципієнтів основної маси українських 

мігрантів – Польщі (503 євро), Португалії (677 євро), Іспанії (858 євро), 

Великої Британії (1401 євро), Німеччини (1498 євро) – Україна відстає від них  

у рази (станом на початок 2021 року цей рівень становив 188 євро) [46].     

В основу збільшення частки оплати праці має бути покладено 

підвищення продуктивності праці. Адже в сучасній економіці підвищення 

продуктивності праці є основним чинником забезпечення високих стандартів 

якості життя та гідного розвитку людини шляхом посилення інноваційної 

активності. 

Інноваційна насиченість національної економіки має стати 

першорядним складником, завдяки якому може бути досягнута ефективність, 

забезпечена конкурентоспроможність української продукції на міжнародних 

ринках.  

Депресивна ситуація на ринку праці України (замороження реальної 

заробітної плати та її суттєве відставання від європейських країн, зменшення 

кількості підприємств, зменшення кількості зайнятих, зростання безробіття) 

призводить до того, що частина вивільнених працівників шукає роботу за 

кордоном. 

Така ситуація не може характеризувати галузь будівництва як таку, що 

розвивається. Майже всі проаналізовані показники свідчать про те, що з 

урахуванням інфляції вона знаходиться на рівні 2010–2012 року. 
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5.4 Аналіз поточного стану галузі будівництва в регіональному 

аспекті 

 

У період нестабільності української економіки зростає потреба в 

якісному інформаційному та методичному забезпеченні процедур 

статистичного аналізу на макро-, мезо- й мікрорівні. 

Дія об'єктивних економічних умов розвитку будівельного ринку 

дозволяє провести його статистичну оцінку на макрорівні, де досліджуються 

не лише тенденції розвитку економіки в цілому на рівні національного 

господарства, але й розглядаються ринкові процеси у взаємозв'язку з 

соціальними явищами. Статистичний аналіз на макрорівні актуальний при 

обґрунтуванні управлінських рішень на рівні держави й вимагає якісних 

агрегованих статистичних показників. 

Результати статистичного аналізу ринку на мезоекономічному рівні 

затребувані на рівні управління регіону, окремих галузей виробництва, 

великих корпорацій, які мають складну вертикально і горизонтально 

інтегровану організаційно-правову структуру. При цьому затребувана 

інформація системи державної статистики регіонального рівня, системи 

інформації про населення регіону тощо. 

Мікроекономічний рівень також вимагає проведення статистичного 

аналізу будівельного ринку, у межах якого розглядається вплив ринкових 

відносин на діяльність окремих господарюючих суб'єктів, підприємств й 

організацій-конкурентів, на їх інвестиційні рішення й напрями економічної 

діяльності. 

Статистичний аналіз на макро-, мезо- й мікрорівні має одну 

методологічну основу, однакові принципи, наступність базових методів 

дослідження. 

Проведений аналіз базується на інформаційній інфраструктурі 

будівельного ринку на сучасному етапі, на основі наявних інформаційних 

систем, головними елементами якої є інформаційна система державного 
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комітету статистики; система інформації про населення; інформаційні системи 

адміністративних служб; інформаційно-довідкові системи комерційних даних; 

інтернет-ресурси. 

В основу системи інформаційної інфраструктури будівельного ринку 

покладено поняття державного інформаційного статистичного ресурсу, яке 

включає інформаційну систему, які представляє собою сукупність 

побудованих на єдиних методологічних, організаційних і програмно-

технологічних принципах баз даних, що містять систему показників, що 

характеризують рівень життя населення, соціально-економічне становище 

країни, її міст, районів і господарюючих суб'єктів. 

Стан будівельного ринку в регіонах України аналізувався з погляду 

пропозиції будівельної продукції. 

З метою проведення порівняльного аналізу пропозиції на будівельному 

ринку регіонів розглядалися такі показники: 

- обсяг виконаних будівельних робіт; 

- чисельність населення в розрізі регіонів; 

- обсяг виконаних будівельних робіт на 1 особу. 

Попередній аналіз виявив можливість проведення кластерного аналізу 

за показником обсягу виконаних будівельних робіт за рік. З метою проведення 

порівняльного аналізу пропозиції на регіональному будівельному 

розглядалися вищезгадані показники за 2010, 2015 і 2020 роки. 

В результаті проведеного кластерного аналізу отримано чотири групи 

регіонів. При цьому серед них виділяються три невеликих за розміром 

кластери, які включають відповідно чотири, п'ять і шість регіонів. Третя група 

регіонів включає десять об'єктів. Отримана класифікація регіонів дозволила 

отримати 4 кластери з рівномірним розподілом обсягу виконаних будівельних 

робіт як загалом, так і на 1 особу. 

Середні значення розглянутих ознак за кожним кластером наведені в 

табл. 5.16, табл. 5.17,  табл. 5.18 і на рис. 5.12. 
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Для оцінки кон’юнктури будівельного ринку країни проведено його 

аналіз в регіональному аспекті з метою визначення його рівномірності та 

пропорційності. 

У табл. 5.16 наведено обсяг виробленої будівельної продукції по 

регіонах у 2020 році (за січень – листопад). 

 

Таблиця 5.16 – Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 

2020 році 

Регіони Обсяг 

виробленої 

будівельної 

продукції, 

млн грн 

Середнє 

значення 

по групі,  

млн грн 

Чисельність 

населення, 

тис. ос. 

Обсяг 

виробленої 

будівельної 

продукції на 1 

особу, тис. грн 

Середнє 

значення 

по групі, 

тис. грн 

Україна 164171,2  41629,9 3,95  

1 група (обсяг 10000 млн грн та більше) 

м. Київ 36102,1 17900.6 2963,1 12,20 6,89 

Одеська 21523,4 2370,1 9,08 

Дніпропетровська 15519,6 3146,1 4,93 

Харківська 12421,2  2637,0 4,71  

Львівська 11192,5 2499,7 4,48 

Київська 10645,2 1788,7 5,95 

2 група (обсяг 5000 млн грн – 10000 млн грн) 

Вінницька 9038,9 7247.3 1530,9 5,9 4,27 

Донецька 7716,9 4103,5 1,88 

Полтавська 7131,7 1373,5 5,19 

Хмельницька 5101,5 1245,2 4,10 

3 група (обсяг 1500 млн грн – 5000 млн грн) 

Івано-

Франківська 

3022,2 2214.7 1362,1 2,22 2,45 

Миколаївська 2621,7 1109,9 2,36 

Рівненська 2548,9 1149,2 2,22 

Запорізька 2274,9 1669,2 4,10 

Чернігівська 2162,6 978,4 2,21 

Тернопільська 2107,1 1031,5 2,04 

Черкаська 1990,9 1180,2 1,69 

Волинська 1947,7 1028,1 4,10 

Чернівецька 1770,3 897,3 2,17 

Житомирська 1700,4 1197,0 1,42 

4 група (обсяг 1500 млн грн – 1 млн грн) 

Закарпатська 1483,0 1126.3 1250,8 1,19 1,01 

Сумська 1426,4 1055,1 1,35 

Кіровоградська 1170,6 921,7 1,27 

Херсонська 1027,9 1018,5 1,00 

Луганська 523,6 2122,9 0,25 
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З метою порівняння динаміки показників, наведених у попередній  

таблиці, у табл. 5.17 та табл. 5.18 проаналізовано ті самі показники за 

регіонами України у 2010 р. та 2015 р. 

 

Таблиця 5.17 – Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2010 

році 

Регіони Обсяг 

виробленої 

будівельної 

продукції, 

млн грн 

Середнє 

значення по 

групі, млн 

грн 

Чисельність 

населення, 

тис. ос. 

Обсяг 

виробленої 

будівельної 

продукції 

на 1 особу, 

тис. грн 

Середнє 

значення 

по групі, 

тис. грн 

Україна 42918,1  45962,9 0,93  

1 група  

м. Київ 9853,4 3790.3 2785,1 3,54 1,43 

Одеська 2502,6 2391,0 1,05 

Дніпропетровська 3304.9 3355,5 0,99 

Харківська 3136,6 2769,1 1,13 

Львівська 2192,0 2549,6 0,86 

Київська 1752,5 1721,8 1,02 

2 група  

Вінницька 1005.1 2443.3 1650,6 0,61 1,03 

Донецька 5442.7 4466,7 1,22 

Полтавська 2724,5  1499,6 1,82  

Хмельницька 600,8 1334,0 0,45 

3 група  

Івано-Франківська 637,0 741.9 1380,7 0,46 0,61 

Миколаївська 1281,1 1189,5 1,08 

Рівненська 1108,9 1151,6 0,96 

Запорізька 1158,4 1811,7 0,64 

Чернігівська 358,5 1109,7 0,32 

Тернопільська 720,1 1088,9 0,66 

Черкаська 616,2 1295,2 0,48 

Волинська 430.5 1036,7 0,42 

Чернівецька 622,1 904,4 0,68 

Житомирська 485.8 1285,8 0,38 

4 група  

Закарпатська 362.6 596.9 1244,8 0,29 0,40 

Сумська 473,4 1172,3 0,41 

Кіровоградська 390,2 1017,8 0,38 

Херсонська 367,2 1093,4 0,33 

Луганська 1391,0 2311,6 0,60 

 

У табл. 5.18 наведено обсяг виробленої будівельної продукції за 

регіонами у 2015 році. 
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На рис. 5.12  наведено динаміку середнього значення обсягів 

будівельних робіт по виокремлених групах регіонів. 

 

Таблиця 5.18 – Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 

2015 році 

Регіони Обсяг 

виробленої 

будівельної 

продукції, 

млн грн 

Середнє 

значення 

по групі, 

млн грн 

Чисельність 

населення, 

тис. ос. 

Обсяг 

виробленої 

будівельної 

продукції на 1 

особу, тис. грн 

Середнє 

значення 

по групі, 

тис. грн 

Україна 57515,0  42928,9 1,34  

1 група 

м. Київ 12073,2 5662.1 2888,0 4,18 2,14 

Одеська 4554,5 2396,4 1,90 

Дніпропетровська 5745,6 3276,6 1,75 

Харківська 5054,5 2731,3 1,85 

Львівська 3669,2 2537,8 1,45 

Київська 2875,3 1729,2 1,66 

2 група 

Вінницька 1537,8 2365.9 1610,6 0,95 1,36 

Донецька 2340,2 4297,0 0,55 

Полтавська 4249,3 1449,0 2,93 

Хмельницька 1336,2 1301,2 1,03 

3 група 

Івано-Франківська 1324,5 1032.6 1610,6 0,82 0,57 

Миколаївська 1558,7 4297,0 0,36 

Рівненська 1332,0 1449,0 0,92 

Запорізька 1595,2 1301,2 1,23 

Чернігівська 73,0 1610,6 0,05 

Тернопільська 946,6 4297,0 0,22 

Черкаська 825,0 1449,0 0,56 

Волинська 1089,3 1301,2 0,84 

Чернівецька 941,3 1610,6 0,58 

Житомирська 640,4 4297,0 0,15 

4 група 

Закарпатська 620,5 650.6 1259,6 0,49 0,54 

Сумська 881,2 1123,4 0,78 

Кіровоградська 674,4 980,6 0,69 

Херсонська 532,7 1067,9 0,50 

Луганська 544,4 2220,0 0,25 

 

Рис. 5.12 наочно демонструє, що протягом десяти років ситуація щодо 

обсягів будівельних робіт по кластерах зберігається. Показники щодо обсягів 

виконаних робіт у 2020 році між першою та четвертою групою відрізняються 



 

154 

майже в 16 разів, між першою та третьою – у 8 разів, між першою та другою – 

у 2,5 рази. 

 

 

Рисунок 5.12 – Динаміка середнього значення обсягів будівельних робіт 

по групах регіонів за 2010–2020 роки, млн грн 

 

Виконані розрахунки обсягу будівельних робіт на 1 особу показали 

аналогічні відмінності.  

Взагалі показник виконаних будівельних робіт на 1 особу за регіонами 

та в цілому по Україні характеризується дуже низьким значенням. Так, у 2010 

році він складав 0,93 тис. грн., у 2015 році – 1,34 тис. грн та у 2020 році – 

3,95 тис. грн (у дол. США відповідно: 0,11 тис. дол. США –у 2010 році, 

0,06 тис. дол. США – у 2015 році та 0,14 тис. дол. США – у 2020 році). 

Водночас забезпеченість громадян житлом в Україні є однією з 

найгірших у Європі. Якщо в Естонії на одну особу припадає 29 м2 житлової 

площі, в Угорщині – 31 м2, Австрії – 43 м2, а в Данії – 51 м2, то в Україні цей 

показник становить лише 23 м2 на особу. У 2014 році загальна площа 

житлового фонду країни досягла найнижчого значення за останні пів 

десятиліття опустившись до 966,1 тис. м2. І це при тому, що станом на 25 

серпня 2015 року на обліку органів соціального захисту населення перебувало 

1 449 245 переселенців з Донбасу та Криму. 
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Отже, слід зробити висновок, що нині в Україні виникла гостра 

необхідність якнайшвидшого створення умов для залучення інвестицій у 

сектор будівництва. Основна увага при цьому має бути направлена на 

забезпечення належної підтримки внутрішнього інвестора. Тому вважаємо, що 

невідкладним завданням має стати впровадження ефективного регулювання 

інвестиційної діяльності з боку держави, що має розв’язати проблему 

залучення коштів у будівництво. 

Статистичний аналіз у регіональному аспекті спрямований на 

забезпечення необхідною інформацією органів виконавчої влади на 

регіональному рівні, підприємств і організацій для здійснення оцінки попиту 

й пропозиції на будівельному ринку в розрізі територій. 

Статистика будівельного ринку повинна забезпечувати насамперед 

доступність і достовірність інформації, відображати територіальні 

відмінності, містити статистичні характеристики в динаміці, постійно 

підтримувати інформацію в актуальному стані. 

Запропоновані методи статистичного аналізу дозволяють вивчити, 

проаналізувати й прогнозувати масштаби й структуру ринку, умови та 

можливості його функціонування, ринкову кон'юнктуру, характер, динаміку й 

закономірності якісних і кількісних змін, що відбуваються на будівельному 

ринку, виявити причини й тенденції цих змін, ефективність ринкових відносин 

та економічні наслідки розвитку ринку. 

Розроблені підходи до статистичного аналізу дозволяють провести 

всебічний комплексний аналіз стану будівельного ринку, а також процесів, що 

відбуваються в ньому. 

Дослідження проводилося з метою забезпечення ефективної діяльності 

суб'єктів ринку, що складається під впливом об'єктивних і суб'єктивних 

факторів, з метою подальшого виявлення причиново-наслідкових зв'язків і 

взаємозалежностей, які зумовили різну ринкову ситуацію, а також для 

прогнозування розвитку будівельного ринку в майбутньому. 
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ВИСНОВКИ 

 

Статистичні методи аналізу та прогнозування будівельного ринку 

повинні посісти одне з основних місць в економічній практиці. З розвитком 

комп'ютерної техніки, вдосконаленням інформаційних технологій статистичні 

методи аналізу можуть стати важливим інструментом як у діяльності органів 

державного регулювання будівельної галузі, так і в діяльності планових та 

аналітичних підрозділів будівельних підприємств й об'єднань. 

Сформовані в дослідженні методи статистичного аналізу були 

конкретизовані з урахуванням макро-, мезо- й мікроекономічних умов 

сучасного функціонування будівельного ринку. 

У монографії були розв’язані наступні завдання: 

- визначено основні системні напрямки регулювання економічних 

процесів, у тому числі в будівельній галузі; 

- запропоновано систему показників статистичної оцінки кон'юнктури 

будівельного ринку; 

- проаналізовано показники розвитку та функціонування будівельного 

ринку в Україні, оцінено стан будівельної галузі на основі статистичного 

аналізу та виявлено основні проблеми і їх вплив на розвиток ринку; 

- досліджено сучасний стан системи статистичного інструментарію 

оцінки будівельного ринку та вироблено пропозиції щодо його вдосконалення 

в частині визначення кластерів з метою виявлення диференціації регіонів і 

підвищення ефективності проведення статистичного спостереження, що 

дозволить розробити конкретні заходи регулювання як для депресивних, так і 

тих регіонів, що розвиваються, і створити механізми регулювання, які будуть 

відповідати стану та потенціалу розвитку конкретного регіону; 

- розширено систему статистичних показників і, відповідно до запитів 

зовнішніх користувачів, розроблено адаптовані підходи до проведення 

статистичного аналізу ділової активності в будівельній галузі; 

- розроблено підходи та здійснено аналіз з метою отримання надійних 
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трендів розвитку будівельного ринку для визначення попиту й пропозиції на 

ринку; 

- досліджено стан і масштаб будівельного ринку країни, що дозволить 

розробляти напрями стимулювання активізації його розвитку на основі 

створення удосконаленої системи статистичних показників; 

- проведено комплексний економіко-статистичний аналіз стану 

кон'юнктури будівельного ринку та визначено ключові фактори, що 

впливають на його розвиток. 

Інформаційною базою дослідження виступили офіційні статистичні дані 

державного комітету статистики України, результати спеціальних вибіркових 

обстежень, наукові публікації з досліджуваної тематики, довідкові та 

інформаційні видання інформаційних агентств, інтернет-сайти. 

Отримані в дослідженні результати можуть бути використані для 

статистичного аналізу будівельного ринку при обґрунтуванні стратегічних і 

поточних управлінських рішень з метою підвищення ефективності 

підприємницької діяльності в будівельній галузі. 

Методи дослідження спрямовані на вдосконалення якості 

інформаційного забезпечення системного статистичного аналізу кон'юнктури 

будівельного ринку. Висновки й рекомендації проведеного дослідження 

можуть бути використані для подальшого розвитку теоретичних та 

емпіричних досліджень в галузі статистичного аналізу. 

Запропоновані в монографії підходи до комплексної статистичної 

оцінки будівельного ринку можуть бути застосовані і для вирішення 

практичних завдань, пов'язаних з системним аналізом процесів, стану й 

прогнозування збалансованості будівельного ринку, попиту й пропозиції на 

ньому. 

Методичні розробки, підходи запропоновані в монографії, можуть 

також використовуватися в навчальному процесі викладачами та здобувачами 

закладів вищої освіти.  
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