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Обгрунтовано концепцію розвитку і розміщення підприємств інвестиційно�будівельної сфе�

ри в Україні території пов'язано зі стратегічним плануванням економічного регіонального роз�

витку окремо взятої території. Масштабне будівництво найчастіше пов'язано безпосередньо

зі створенням значущих виробничо�будівельних комплексів у регіоні, розвитком його інфра�

структури, а також з подальшим розвитком виробничих сил. Зазначено, що підприємства бу�

дівельної індустрії, а також складські та обслуговуючі господарства, як правило, розташову�

ються поза межами населених пунктів. Виходячи з цього, при розробці перспектив розвитку та

формування територіальної організації інвестиційно�будівельної сфери в Україні слід перед�

бачати збільшення тривалості шляху для перевезення продукції підприємств. Узагальнено

вітчизняний та зарубіжний управлінський досвід, на основі системного підходу до територіаль�

ної організації, був розроблений удосконалений концептуальний підхід розвитку методологіч�

них основ управління суб'єктами регіональної інвестиційно�будівельної сфери.

The concept of development and deployment of enterprise investment and construction sector in

Ukraine territory due to the strategic planning of regional development of a particular area. Large�

scale construction is often directly related to the creation of significant industrial and construction

facilities in the region, the development of its infrastructure and the further development of productive

forces. It is noted that the company building industry, as well as storage and service management,

usually located outside the settlements. Therefore, the development prospects of development and

a territorial organization of investment and construction sector in Ukraine should include increasing

the length of the road for transportation products businesses. Overview domestic and international

management experience, based on a systematic approach to territorial organization, developed an

improved conceptual approach of methodological foundations of management entities of regional

investment and construction industry.
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території пов'язано зі стратегічним плануванням еко(

номічного регіонального розвитку окремо взятої те(

риторії. Значний резерв розвитку ховається в досяг(

ненні оптимального рівня в поєднанні екстенсивних та

інтенсивних показників інтенсифікації будівельного ви(

робництва в регіоні. Забезпечити оптимальність вка(
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заного поєднання можна лише, враховуючи спільність

інтересів галузі і території. При цьому інтереси повинні

здійснюватися через інвестування в матеріально(тех(

нічну базу підприємств інвестиційно(будівельної сфе(

ри на конкретній території, а також через раціональне

розвиток і грамотне регіональне розміщення виробни(

чих сил. Також необхідно брати до уваги той факт, що

в основі ефективності функціонування лежать такі умо(

ви, як: природні фактори, соціально(економічні особ(

ливості та виробничо(технічні фактори. Потім на рівні

регіону, з огляду на об'єктивну економічну ситуацію,

приймаються програми (стратегічні рішення) на май(

бутнє. Ці програми визначають загальні обсяги інвес(

тицій і найбільш важливі регіональні будівельні про(

екти.

Слід також зазначити, що вирішення стратегіч(

них завдань розвитку регіональної інвестиційно(бу(

дівельної сфери повинно здійснюватися з урахуван(

ням і галузевих та регіональних особливостей.

Складна інвестиційно(будівельна сфера з безліччю

ступенів, галузей і супідрядних підрозділів, як пра(

вило, лмає ягати в основу забезпечення тактичних

рішень стратегічних планів і визначення способів їх

виконання. Специфіка ж функціонування інвестиц(

ійно(будівельної сфери в Україні території, виходя(

чи з їх галузевої та територіальної організації, відби(

вається в складних багаторівневих пересічних вер(

тикальних і горизонтальних функціональних зв'яз(

ках між суб'єктами інвестиційно(будівельної сфери

і суміжних галузей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Вирішенням питання щодо проблематики держав(

ного регулювання інвестиційно(будівельною сферою

займалися представники вітчизняної науки державно(

го управління є Н. Александрова, В. Авер'янов, О. Анд(

рійко, Голосніченко, І. Грицяк, Р. Калюжний, І. Є. Додін,

А. Комзюк, Ю. Ковбасюк, Розпутенко, В. Князєв,

І.Г. Ситник, В. Шкарупа та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розглянути інвестиційно(будівельну

сферу у теоретико(економічному плані як систему відно(

син між учасниками інвестиційно(будівельного циклу із

приводу освоєння ресурсів і створення матеріальних і

інших благ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Покажемо схему управління вмістом пакету прямих

інвестицій і проектів в будівництві (ППІіПБ), спираю(

чись на розглянуті вище принципи аналізу та управлін(

ня інвестиційною діяльністю. Інвестор заздалегідь виз(

начає межі, в рамках яких відбувається поділ складо(

вих пакету по рівням ризику, терміну окупності та при(

бутковості. Таким чином, формуються різні кластери,

тобто безлічі близьких один одному за своїми харак(

теристиками об'єктів інвестування, з яких формується

ППІіПБ з необхідними характеристиками. Кожному

такому кластеру в залежності від ситуації, що склала(

ся в економічному середовищі і її стійкості відводить(

ся певний фіксований вагу (частка) в формованому

інвестиційному пакеті. Ця частка залишається пост(

ійною з плином часу до зміни ситуації, що характери(

зує стан економічного середовища. При цьому склад

пакета може змінюватися під впливом таких основних

факторів [1, с. 96]:

— при зміні макроекономічної ситуації економічно(

го середовища в регіоні та країні;

— при уточненні цільових установок і критеріїв

інвестора в міру поповнення знань про поточну ситу(

ацію економічного середовища і перспективи її роз(

витку;

— у разі змін, що відбулися з проектом, що входять

до складу пакета.

Поєднання зазначених вище факторів, що характе(

ризують поточний стан економічного середовища, ви(

значає ситуацію, на яку спирається інвестор в процесі

прийняття управлінських рішень незалежно від обраної

схеми управління.

У зв'язку з цим, визначення концептуальних основ

методології управління інвестиційно(будівельною сфе(

рою регіону, виявлення специфіки територіальної орган(

ізації цієї сфери, а також дослідження тенденцій її роз(

витку в економіці регіону вимагають більш докладного

вивчення.

Якщо ж говорити про розвитку регіональної інвес(

тиційно(будівельної сфери, то тут слід враховувати ло(

кальні (районні) особливості потенціалу промислового

сектора, перспективність освоєння мінерально(сировин(

ної бази та можливості комплексного використання

родовищ мінеральної сировини та промислових

відходів.

Зазначені компоненти розвитку і функціонуван(

ня регіональної інвестиційно(будівельної сфери і

окремих її об'єктів, а також облік локальних особ(

ливостей потенціалу промислового сектора сприя(

ють:

— концентрації виробництва на території регіону,

— продуманому поєднанню інтересів галузі і регіо(

ну,

— створення розвиненої інфраструктури в регі(

оні.

При цьому економічне прогнозування і стратегічне

планування розвитку інвестиційно(будівельної сфери

(ІБС) в Україні мають свої характерні риси, які обумов(

лені кількома чинниками:

— соціально(економічною значимістю ІБС в Україні,

— особливостями інвестиційного процесу в ІБС в

Україні,

— особливостями формування і функціонування

суб'єктів ІБС в Україні,

— особливостями простого і розширеного відтво(

рення ІБС в Україні в умовах ринку.

 Сучасна наука визначає наступні основні поло(

ження при розробці плану розвитку інвестиційно(бу(

дівельної сфери регіону в сучасних умовах [2, с. 48]

(рис. 1).

Якщо говорити про особливості функціонування

інвестиційно(будівельної сфери України, то воно зу(
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мовлено формуванням специфічних характеристик

об'єктів прогнозування та стратегічного планування,

а також умови, які повинні бути враховані при плану(

ванні економічного розвитку країни. До таких специ(

фічних особливостей можна віднести наступні [3]

(рис. 2).

Основні принципи розвитку регіональної інвести(

ційно(будівельної сфери. Розробка комплексного

плану розвитку інвестиційно(будівельної сфери краї(

ни передбачає використання загальних наукових ме(

тодик і принципів перспективного планування еконо(

міки регіонів. При цьому в основі визначення ролі і

місця кожного фактора лежать природні умови, а та(

кож соціально(економічні та географічні особливості.

Масштабне будівництво найчастіше пов'язано безпо(

середньо зі створенням значущих виробничо(буді(

вельних комплексів в регіоні, розвитком його інфра(

структури, а також з подальшим розвитком виробни(

чих сил. Також побічно розвивається суспільне вироб(

ництво, і додатково залучаються природні і трудові

ресурси.

Для того, щоб скоротити терміни будівництва,

знизити його вартість і підвищити ефективність, не(

обхідно розміщувати матеріально(технічні бази в

тих же районах, де зосереджені об'єкти. Слід та(

кож враховувати, що підприємства будівельної

індустрії, а також складські та обслуговуючі гос(

подарства, як правило, розташовуються поза межа(

ми населених пунктів. Виходячи з цього, при роз(

робці перспектив розвитку та формування терито(

ріальної організації ІБС в Україні слід передбачати

збільшення тривалості шляху для перевезення про(

дукції підприємств.

Також необхідно відзначити той факт, що розвиток

і розміщення великої частини підприємств будівельної

індустрії в тому чи іншому регіоні залежить від того, чи

розташовані в цьому районі родовища будматеріалів.

Також для регіонального розміщення та розвитку буді(

вельних підприємств важливий рівень розвитку транс(

портної інфраструктури.

Модифікування форм і методів територіального

планування основних ланок ІБС в Україні, а також мо(
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Рис. 1. Основні положення при розробці плану розвитку
інвестиційно�будівельної сфери в Україні
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дифікування принципів їх розміщення залежать від сту(

пеня вдосконалення організації управління строй вироб(

ництва з обов'язковим урахуванням місцевих умов. Ос(

новними ж чинниками впливу на територіальне плану(

вання ІБС в Україні є наступні:

— рівень розвитку соціально(економічної сфери

обраних територій регіону (мова йде про промислове

виробництво, привабливості території для інвесторів і

ін.);

— наявність сировини для строй виробництва;

— ступінь розвитку основних видів інфраструкту(

ри: транспортної, інженерної, електромережної;

— наявність складів і будівельних баз, а також

рівень їх концентрації;
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Рис. 2. Особливості функціонування
інвестиційно�будівельної сфери в Україні
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Рис. 3. Можливості комплексного використання будівельно�сировинної бази в рамках однієї
території
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— кваліфікаційний рівень трудових ресурсів і їх до(

статність;

— існування виробничих потужностей в регіоні та

тощо.

Також необхідно зазначити, що в сучасних умовах

необхідно посилення диверсифікації та універсалізації

строй виробництва, також необхідний розвиток здо(

рової конкуренції в інвестиційно(будівельній сфері і ра(

ціональне укрупнення окремих підсистем ІБС в Україні.

Приклад укрупнення — комплексне використання це(

менту, цегли, бетону, нерудних матеріалів і інших су(

путніх продуктів видобутку та переробки матеріалів

для підприємств будівельної сфери. Проведені розра(

хунки [4, с. 81] показують, що таке комплексне вико(

ристання будівельної сировинної бази в рамках однієї

території дає наступні можливості, позначені на рисун(

ку 3.

За наявності економічної самостійності суб'єктів ІБС

в Україні необхідна така модель управління і менедж(

мент(методи, які змогли б забезпечити їм достатню

ефективність, конкурентоспроможність і стабільність на

ринку.

Взявши за основу результати аналізу основних

сучасних наукових підходів до стратегічного менед(

жменту та узагальнення вітчизняного та зарубіжно(

го управлінського досвіду на основі системного

підходу до територіальної організації, був розроб(

лений удосконалений концептуальний підхід роз(

витку методологічних основ управління суб'єктами

регіональної інвестиційно(будівельною сферою [5,

с. 125]. При загальному розгляді ІБС в Україні, як

об'єкта управління можна виділити 4 основні типи

менеджмент(моделей для різних суб'єктів економ(

іки:

— модель раціональної бюрократії;

— модель складної ієрархії;

— модель підприємства — колективу, що характе(

ризується поділом праці;

— модель підприємства — ілюстрація концепції за(

цікавлених груп.

Однак аналіз суб'єктів показує, що в реальності

відсутні приклади реалізації будь(якої певної ме(

неджмент(моделі. При цьому очевидним є той факт,

що сучасна економіка, конкурентоздатною динам(

ічна, вимагає наявність такої моделі, яка б була

відкритою і складною системою з результатами

діяльності, що визначаються по системному ефек(

ту.

Головна ідея такого підходу до побудови моделі

функціонування ІБС в Україні полягає у визнанні трьох

основних правил [6, с. 91]:

1. Регіональна ІБС — це відкрита складна система

зі стохастичним характером.

2. Система, її елементи і підсистеми взаємопов'язані

і взаємозалежні від зовнішньої нестабільного економі(

чного середовища.

3. Мета управління системою цього типу — забез(

печення її стабільності, надійності і посилення адапта(

ційних якостей в умовах ринку.

Взявши на озброєння досвід розвитку країн зі

сформованою економікою і рівень організації по те(

риторіях провідних світових економічних систем, не(

обхідно удосконалити існуючу систему управління ре(

гіональною інвестиційно(будівельною сферою, для

якої необхідно розробки нового концептуального

підходу в розвитку методології управління з метою

підтримки стабільності роботи в динамічному середо(

вищі.
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