
97

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах розвитку одне з основних місць
економічної складової держави займає будівельна га-
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У статті було проведено аналіз сучасних нормативно-правових засад публічного управління

ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд. З'ясовано основні проблеми та законо-

мірності виникнення нестабільності та недосконалого врядування у галузі будівництва. Про-

аналізовано науково-дослідницьку літературу в досліджуваній галузі та обгрунтовано важ-

ливість діяльності органів публічного управління, які мають нормативно-правовий характер. Си-

стематизовано нормативні документи українського законодавства у галузі будівництва для

виявлення та обгрунтування назрілих проблем, що пов'язані з недоліками нормативно-право-

вого регулювання. Визначено, що ефективність управління ризиками у сфері будівництва та

експлуатації споруд залежить від подолання негативних факторів за рахунок своєчасного ви-

явлення ризиків, що дозволить прогнозувати можливі втрати ресурсів та заздалегідь знаходи-

ти варіанти мінімізації збитків.

In this article an analysis of the current legal and regulatory framework for public risk management

in the area of construction and operation of buildings was carried out. The main problems and

regularities of the emergence of instability and imperfect governance in the field of construction are

revealed. The research literature in the field of research is analyzed, where the importance of the

activities of public administration bodies, which are normatively legal, is substantiated. The normative

documents of the Ukrainian legislation in the field of construction are systematized to identify and

substantiate the urgent problems associated with regulatory shortcomings. It has been determined

that the effectiveness of public risk management in the areas of construction and operation of

employment facilities is to overcome negative factors by timely risk analysis, which will allow

forecasting of possible losses of resources and pre-term finding of options for their minimization.
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лузь. "Наразі стан будівельної галузі як об'єкта держав-
ного регулювання обумовлено змінами в політичній,
правовій та економічній сферах. Будівництво є сферою
залучення державних і приватних інвестицій, що сприя-
ють економічному росту країни та її розвитку [18]". З
кожним днем будівельна галузь формує важливі фон-
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ди різного характеру для створення належних умов у
всіх галузях національної економіки, задовольняє по-
бутові та соціально-культурні потреби громадян, сприяє
збільшенню значної кількості нових робочих місць.

Ватро враховувати, що ефективність будівельної
галузі залежить від підтримки з боку влади, ризик-
орієнтованих підходів регулювання галуззю, досвіду
ефективного управління бізнесом, від оптимальних нор-
мативно-правової та нормативної баз тощо. Однак на
сьогодні виявлено проблеми управління ризиками збо-
ку органів публічної влади у сферах будівництва та екс-
плуатації споруд, що полягають у неузгодженості пев-
них положень нормативно-правових актів, дезорієнто-
ваності загальнодержавної стратегії, недосконалій си-
стемі моніторингу. Саме тому зросла нагальна потреба
у виявленні та обгрунтуванні сучасних проблем, які по-
в'язані з недоліками нормативно-правового та норма-
тивного регулювання й формуванні шляхів подолання
ситуації, що склалася.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі формування української держа-
ви в наукових колах досить активно почало обговорю-
ватись питання щодо безпосередньої підтримки збоку
органів державного управління діяльності у галузі бу-
дівництва та експлуатації споруд. До основних нау-
ковців, які працювали над даним питанням належать:
Гуштик Н. [3], що визначає аспекти управління ризиків
у будівельній галузі, проводить аналіз нормативно-пра-
вого регулювання та окреслює основні механізми по-
долання даних явищ будівельної діяльності; Мелко В.
[6], що визначає сучасні проблеми державного регулю-
вання страхової діяльності в будівельній сфері, які по-
лягають у суперечливих положення законодавства з пи-
тань забезпечення безпеки будівництва; Резворович К.
[18], яка розкриває особливості діяльності органів ви-
конавчої влади та досліджує особливості державного
контролю у галузі будівництва.

Також слід враховувати роботи Васюренка О. [1] та
Непомнящого О. [8], де сформульована оцінка можли-
вих ризиків та обумовлено принцип державного регу-
лювання будівельної діяльності в умовах децентралі-
зації в контексті закордонного досвіду.

Слід враховувати, що зміст нормативно-правових
засад в умовах проведення державної політики у га-
лузі будівельної діяльності до сьогодні спеціально не
розглядалися, проте у наукових здобутках дані питан-
ня порушувалися фрагментарно. З огляду на ситуа-
цію, що склалася, можна говорити про відсутність
комплексного систематизованого підходу до аналізу
даної проблематики, що обумовлює актуальність теми
та наукову необхідність проведення дослідження, по-
в'язаного з недоліками нормативно-правового та нор-
мативного регулювання в умовах публічного управлі-
ння ризиками у сферах будівництва та експлуатації
споруд.

ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті полягає у проведенні комплексного си-

стематизованого аналізу українського законодавства з
питань будівництва та науково-дослідницької літерату-

ри, виявленні та обгрунтуванні проблем, пов'язаних з
недоліками нормативно-правового регулювання та роз-
робці рекомендацій щодо вирішення проблем у цій га-
лузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвиток будівельної галузі зу-
мовлений певними змінами, що здійснюються в
суспільній та економічній сферах діяльності українсь-
кої держави. Така модифікація безпосередньо впливає
на суспільні відносини, що взаємозалежні з плануван-
ням і забудовою територій нашої країни.

Однак сьогодні спостерігається тенденція щодо
збільшення кількості правопорушень у галузі будівниц-
тва. Ця ситуація викликана багатьма факторами, зок-
рема відсутністю належного моніторингу та наявністю
неповноцінного контролю збоку органів публічної вла-
ди при порушенні нормативно-правових документів бу-
дівельного законодавства. Саме тому зростає необхід-
ність до запровадження дієвих заходів для забезпечен-
ня неухильного дотримання встановлених законодав-
ством вимог, що закріплені для покращення діяльності
в суспільно-політичній та економічній сферах.

Сьогодні процес управління ризиками розглядають
як науковий вектор, який характеризується смисловим
значенням і напрямком, у процесі діяльності якого є
можливість формувати діаграму багатьох змін, що без-
посередньо впливають функціонування діяльності
органів публічної влади розвинутих демократій, що про-
тягом останнього десятиліття користується попитом у
зарубіжних країнах та є актуальним у вирішенні назрілих
економічних, політичних та соціальних питань. Poзвитoк
eфeктивниx iнcтитутiв дepжaвнoї влaди в Укpaїнi
пpaктичнo нeмoжливий бeз глибoкoгo нaукoвoгo
oбгpунтувaння тa пpaктичнoгo зacтocувaння нoвиx
мoдeлeй упpaвлiння pизикaми у виpoбничиx пpoцecax
тa cуcпiльниx вiднocинax будiвeльнoї гaлузi, щo кoн-
цeнтpуютьcя у cфepi дiяльнocтi дepжaвниx iнcтитуцiй,
публiчниx тa пpивaтниx ociб [7]. Варто враховувати, що
в процесі експлуатації oб'єктів будівельної галузі вини-
кають різного року ризики, внаслідок чого зростає не-
обхідність вдосконалення нормативно-правової систе-
ми упpaвлiння ризиками, яка мaє пepeдбaчaти способи
тa механізми подолання неефективної роботи під час
виконання будiвeльнoгo пpoцecу нa кoжному етапі, а
також гарантувати позитивну налаштованість праців-
ників всіх рівнів.

Управління ризиками у сферах будівництва та експ-
луатації споруд є здійсненням узгодженої державної
політики в будівництві через адміністративно-процесу-
альну діяльність компетентного суб'єкта та шляхом
впровадження організаційно-правових засад, спрямо-
ваних на ефективність будівництва, організацію його на-
укового, кадрового, інформаційного та фінансового за-
безпечення, здійснення будівельного контролю та на-
гляду [22, с. 21]. В цьому випадку "cуб'єкт упpaвлiння
pизикaми — opгaн мicцeвoї влaди — мoжe бути пpeд-
cтaвлeний вжe нe в цiлoму, a дифepeнцiйoвaнo, тoбтo
як cукупнicть paйoнниx, oблacниx opгaнiв дepжaвнoї
влaди, мiж якими poзпoдiлeнi piзнi види дepжaвнoї
діяльності" [25].
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Варто враховувати той факт, що за час існування не-
залежної України було розроблено ряд важливих кроків
до визначення загальних правових, економічних та соці-
альних умов діяльності на території української держави.

Для кращого розуміння український дослідник Сту-
каленко О. у своїх наукових здобутках визначає норма-
тивно-правове регулювання будівельної галузі як су-
купність правових норм, які умовно розподіляє на чо-
тири групи [22, с. 9]:

— нормативно-правові акти, прийняті за часів СРСР,
що не відповідають вимогам сьогодення, суперечать
європейським стандартам;

— нормативно-правові акти, побудовані на основі
союзного законодавства;

— нормативно-правові акти, побудовані на основі
законодавства РФ;

— нормативно-правові акти, спрямовані на адапта-
цію будівельного законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу.

Науковець переконаний, що, діючи у своїй сукуп-
ності, відповідні нормативно-правові акти створюють
численні прогалини в адміністративно-правовому регу-
люванні будівельної галузі.

Важливе значення в досліджуваній галузі мають
повноваження органів публічного управління, які мають

нормативно-правовий характер. Під час наукового дос-
лідження було систематизовано основоположні норма-
тивні документи українського законодавства у галузі
будівництва (табл. 1) для виявлення та обгрунтування
назрілих проблем, що пов'язані з недоліками норматив-
но-правового регулювання.

Комплексний систематизований аналіз українсько-
го законодавства дає можливість визначити регламен-
товані норми суспільні відносини, які спрямовані на
діяльність управлінського, правового та економічного
характеру, що виникають та модернізуються під час ді-
яльності органів публічної влади.

Цей процес пов'язаний з плануванням території,
контролем та з'ясуванням державних інтересів під час
формування документів у сфері будівництва, визначен-
ня будівельних норм, державних стандартів, проведен-
ня державного архітектурно-будівельного контролю.
Варто зазначити, що врегульовані законодавством
суспільні відносини в сфері будівництва реалізуються
за допомогою участі в них громадян та організацій, а
також органів державної влади і місцевого самовряду-
вання [19, с. 72].

Для вдосконалення системи управління ризиками у
сфері будівництва та експлуатації споруд у ряді доку-
ментів сформульовано напрями вирішення назрілих

Тип 
документа 

Назва документа Дата Номер 

Закон Про регулювання містобудівної діяльності – встановлює правові 

та організаційні основи містобудівної діяльності й забудови 
територій з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів [14] 

17.02.2011 3038- VI 

Закон Про архітектурну діяльність − визначає правові та організаційні 

засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на 

формування сприятливого життєвого середовища, досягнення 

естетичної виразності, економічної доцільності і надійності 

будинків, споруд та їх комплексів [10] 

20.05.1999  687-XIV 

Закон Про основи містобудування − визначає правові, економічні, 
соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в 

Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого 

середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього 

природного оточення, раціонального природокористування та 

збереження культурної спадщини [13] 

16.11.1992  2780-XII 

Закон Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності − визначає правові та організаційні 
засади реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності [12] 

11.09.2003  1160-IV 

Закон Про будівельні норми − визначає правові та організаційні засади 

розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування  

будівельних норм [11] 

05.11.2009  1704-VI 

Закон Про стандартизацію − установлює правові та організаційні засади 
стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення 

формування та реалізації державної політики у відповідній сфері 

[15] 

05.06.2014  1315-VII 

Закон Про технічні регламенти та оцінку відповідності − визначає 

правові та організаційні засади розроблення, прийняття та 

застосування технічних регламентів і передбачених ними 

процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної 

оцінки відповідності [16] 

15.01.2015 124-VIII 

Кодекс Господарський кодекс України – встановлює правові та 
організаційні основи договору підряду на капітальне будівництво, 

договору підряду на виконання проектно-досліджуваних робіт [2] 

16.01.2003  436-IV 

Кодекс Цивільний кодекс України – визначає правові норми та порядок 

цивільних відносин за договором підряду, а також регулює 

питання договору на виконання науково-дослідних або 

дослідноконструкторських та технологічних робіт за завданням 

замовника [24] 

16.01.2003 435-IV 

Кодекс Земельний кодекс України – розкриває положення щодо 

використання земельних ділянок, які використовуються для 

забудови [5] 

25.10.2001 2768- ІІI 

Таблиця 1. Державне регулювання нормативно-правових засад у галузі будівництва
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проблем на державному рівні, а саме: у Стратегії стало-
го розвитку "Україна — 2020", затвердженій Указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015
[21]; Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженій Постановою Верховної Ради України від
11 грудня 2014 р. № 26-VIII [17]; Плані заходів з вико-
нання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
та Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020" у 2015
році, затвердженому Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213-р [9].
Однак на сьогодні зазначені нормативно-правові акти
мають значну кількість недоліків, а саме: недосконала
система моніторингу виникнення ризиків; недодержан-
ня вимог у правотворчій діяльності органів публічної
влади; недостатнє врахування інтересів громадян орга-
нами влади.

Для покращення ситуації слід назвати шляхи вирі-
шення проблеми:

1. Запровадження нормативно-правових актів в
умовах політики децентралізації, тобто надання повно-
важень щодо регулювання діяльності регіональним
органам публічної влади.

В Україні вже була спроба надання повноважень
управління будівельною діяльністю на регіональному
рівні, однак 17 січня 2017 року Парламентом було ух-
валено Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення містобудів-
ної діяльності" до Законопроекту №4733-1 від 03 чер-
вня 2016 року, який був прийнятий у першому читанні
Верховною Радою 12 липня 2016 року. Під час його
доопрацювання до другого читання була внесена по-
правка №59, що передбачала скасування наданих по-
вноважень в рамках децентралізації в сфері архітек-
турно-будівельного контролю сільських, селищних,
міських рад. Правку №59 викладено в новій редакції
пункту 7 частини першої статті 7 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" [14], в якій
сформульовано скасування, наданих в рамках децен-
тралізації в сфері архітектурно-будівельного контро-
лю, повноважень виконавчим органам з питань архі-
тектурно-будівельного контролю міських рад міст
(крім міських рад населених пунктів, які є адміністра-
тивними центрами областей).

Звичайно, що "будiвeльнi пpoeкти мoжуть мaти
aбcoлютнo piзнi xapaктepиcтики ризику, в piзниx
peгioнax кpaїни. Вaжкo oцiнити цi pизики тa вcтa-
нoвити взaємoзв'язoк мiж ними, бiльшe тoгo цe
пpaктичнo нeмoжливo для бiльшocтi будiвeльниx
пpoeктiв, ocoбливo, кoли вiдcутнi нeoбxiднi oбcяги
iнфopмaцiї тa чacу" [20]. Однак у дaнoму випaдку дер-
жавним органам влади досить важко контролювати
діяльність в сфері будівництва на території сіл та се-
лищ, саме тому слід передати повноваження органам
публічної влади.

2. Кoнтpoлювання фaктopiв виникнeння pизику в
умовах політики децентралізації.

Ризик як економічна категорія створює невизна-
ченість майбутньої економічної й фінансової ситуацій,
спричиненої, в тому числі різними умовами, наприклад,
технічними і соціально-економічними, відсутністю реле-
вантної інформації про реальність джерел фінансуван-
ня будівельного проекту, а також неможливість спрог-

нозувати появу та розвиток певних умов у сфері будів-
ництва, під час децентралізації влади [23].

Публічне управління ризиками у сферах будівницт-
ва та експлуатації споруд відбувається незалежно від
виду ризику та складається з декількох етапів, а саме:
моніторинг ризику в процесі будівництва; визначення
ризику експлуатації будівельної продукції; визначення
фінансування ризику, включаючи страхування у галу-
зях будівництва та експлуатації споруд.

Своєчасний аналіз ризиків у будівельній галузі доз-
воляє прогнозувати можливі втрати ресурсів та достро-
ково знаходити варіанти мінімізації їх.

3. Імплементація законодавства Європейського
Союзу

Очевидно, що для покращення ситуації в Україні
варто визначити альтернативні методи державного ре-
гулювання у галузі будівництва та експлуатації споруд
шляхом імплементації законодавства ЄС.

Пропонується вдосконалити українське законодав-
чу базу, що регулює будівельну діяльність, за рахунок
зважаючи на норми Регламентів (ЄС), Директив та нор-
мативів, що регулюють відносини у галузі будівельної
діяльності та під час децентралізації державного управ-
ління ризиками та формулюють основні технічні вимо-
ги до об'єктів будівництва. Аналіз інституційної скла-
дової державного регулювання під час децентралізації
в європейських країнах свідчить про достатню розви-
неність органів державного регулювання. До них нале-
жать міністерства, комісії асоціацій будівельників, архі-
текторів, інженерів тощо [2].

Однак перехід до стандартів децентралізованого дер-
жавного управління західного типу в Україні є, відносно,
ризикованим, оскільки, механізми державного управлін-
ня щодо такого переходу відрізняються, більше того, цен-
тральні керівні органи не завжди готові поступитися ре-
альною владою, на користь місцевих громад [4, с. 76].

4. Розвиток саморегулівних організацій, що змо-
жуть посилити контроль за якістю будівельних товарів
та послуг.

Як зазначалося вище, сьогодні стоїть гостро питан-
ня, стосовно недостатнього врахування суспільної дум-
ки органами державної влади. Саме тому для стимулю-
вання подальшого розвитку механізмів державного
децентралізованого контролю у сфері будівництва про-
понується запровадження нормативно-правових доку-
ментів, які надаватимуть певні повноваження саморегу-
лівним організаціям для посилення контролю наданням
за якісних будівельних товарів та послуг.

Таким чином, визначено, що ефективність системи
публічного управління ризиками у сфері будівництва та
експлуатації споруд внаслідок сучасної державної по-
літики, децентралізації влади, повинна зазнати певних
змін за рахунок впровадження досконалої системи
управління у зв'язку з взаємодією органів публічної
влaди iз пpeдcтaвникaми будiвeльнoї гaлузi тa грома-
дянського суспільства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Під час аналізу сучасних нормативно-правових
засад управління ризиками у сфері будівництва та



101

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

експлуатації споруд з'ясовано основні проблеми та
закономірності виникнення нестабільності та недо-
сконалого врядування у галузі будівництва. В ході
аналізу науково-дослідницької літератури в дослід-
жуваній галузі визначено та обгрунтовано важ-
ливість діяльності органів публічного управління, які
мають нормативно-правовий характер; систематизо-
вано нормативно-правові документи українського
законодавства у галузі будівництва для виявлення та
обгрунтування назрілих проблем, що пов'язані з не-
доліками регулювання; запропоновано шляхи подо-
лання ситуації, що склалася на сьогодні у галузі бу-
дівництва, а саме запровадження нормативно-пра-
вових актів в умовах політики децентралізації,
кoнтpoлювання фaктopiв виникнeння pизику, імпле-
ментація законодавства Європейського Союзу та
сприяння розвитку саморегулівних організацій, що
зможуть посилити контроль за якістю будівельних
товарів та послуг.

Ефективність управління ризиками у сфері будівниц-
тва та експлуатації споруд залежить від подолання не-
гативних факторів за рахунок своєчасного виявлення
ризиків, що дозволить прогнозувати можливі втрати
ресурсів та заздалегідь знаходити варіанти мінімізації
збитків.
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