
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

139

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальні параметри розвитку національної еконо"

мічної системи формують пріоритети державної еконо"

мічної політики, що припускає досягнення нових кри"

теріїв якості життя населення. Якість життя населення

будь"якої національної економіки виступає цільовим

орієнтиром розвитку та в першу чергу залежить від

якості та доступності житла та розвитку сфери житло"

вого будівництва. Поліпшення житлових умов є одним з

основних показників підвищення добробуту громадян і

передумовою економічної та політичної стабільності

держави, тому структурна модернізація та підвищення

конкурентоспроможності галузі житлового будівництва

є вагомою передумовою розвитку держави та її пріори"

тетною задачею.
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У статті проведено дослідження можливостей досягнення конкурентних переваг і прогресив�

ного інноваційного розвитку галузі будівництва доступного житла в довгостроковій перспек�
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нування будівельних кластерів розроблено механізм структурної модернізації галузі шляхом

створення будівельного кластера.

The paper investigated the possibilities of achieving competitive advantage of innovative and
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий вклад у розв'язання загальних та галузевих

проблем щодо теоретичних засад розвитку будівельної га"

лузі здійснили зарубіжні та вітчизняні науковців такі, як С.

Абрамов, А. Асаул, М. Войнаренко, І. Огородник, В. Про"

ценко, Є. Моісеєнко, І. Дмитрук, В. Заренков, К. Ізмайлова,

В. Торкатюк, Г. Стадник. Водночас суттєвим чинником, який

стримує розширене відтворення житла, все ще залишаєть"

ся недостатність наукового вирішення питань щодо струк"

турної модернізації галузі житлового будівництва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інноваційно"інвестиційно"

го механізму структурної модернізації та підвищення кон"
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курентоспроможності галузі житлового будівництва в кон"

тексті побудови доступного житла в Україні. Відповідно до

мети поставлені наступні завдання: дослідити можливості

досягнення конкурентних переваг і прогресивного інновац"

ійного розвитку галузі будівництва доступного житла в дов"

гостроковій перспективі шляхом кластеризації галузі та роз"

робити механізм структурної модернізації галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Житлове будівництво — одна з небагатьох галузей —

що демонструвала позитивні темпи зростання навіть в пері"

од трансформаційного спаду української економіки,

підтверджуючи високий генеруючий потенціал даної галузі.

Однак перспективний розвиток ринку житла в посткризо"

вий період детермінується обмеженням попиту населення,

посилюється глибокою соціально"економічною та регіо"

нальною диференціацією рівня життя населення сучасної

України. Посткризова економіка України характеризується

нестійкістю і високим рівнем регіональної диференціації

соціально"економічного розвитку, що сформувалася внас"

лідок переходу від однієї економічної системи з притаман"

ними їй економічними формами і виробничими відносина"

ми до іншої, що відрізняється принципово іншими систем"

ними рисами. Рух до цілісності та сталого розвитку

здійснюється на основі структурно"інституційних перетво"

рень, що забезпечують стійке відновне зростання українсь"

кої економіки.

Забезпечення населення якісним житлом у необхідних

обсягах є однією з найскладніших проблем для будь"якої

національної економіки. У процесі переходу до ринкової

економіки в житловій сфері потрібно було вирішити низку

завдань, спрямованих на формування ринкових умов її

функціонування. Житлова політика в даній області вклю"

чала кілька напрямів: житлове будівництво, управління жит"

ловим фондом, забезпечення доступності житла для тих

категорій громадян, які не в змозі самостійно його здобу"

вати. До середини 2000"х рр. в Україні були створені ос"

новні базові інститути в житловій сфері: приватна власність

на житло, ринок житла, іпотечне кредитування житла. У

2009 р., будівельна сфера України фактично була на межі

катастрофи. Згідно з даними Міністерства регіонального

розвитку та будівництва, вона зменшилась близько на 100

тис. працівників [6, c. 34]. Відповідно до інформації Мінре"

гіонбуду, на початок 2010 р. лише близько 10—12 % буд"

івельних компаній продовжували працювати, а більшість

будівельних майданчиків (85 %) у країні призупинили свою

діяльність. Загалом, за різними оцінками, зменшення буд"

івельних робіт за ці два роки відбулося в межах від 56 до

85 % [6, c. 35].

Разом з тим існуюча сьогодні житлова система далека

від європейських норм. У даний час Україна значно посту"

пається розвиненим країнам за рівнем забезпеченості жит"

лом громадян. Середня кількість житлової площі на одну

особу становить 23,5 кв. м, в той час як за мінімальними стан"

дартами ООН має бути в 1,3 рази більше (30 кв. м. на особу)

[2, с. 92].

Висока ціна порівняно з невисокою заробітною платою

населення примушує шукати шляхи здешевлення вартості

житла. За такого порядку речей можна вирішити три про"

блеми одночасно: реконструювати застарілий житловий

фонд, здешевити вартість житла та забезпечити підтримку

будівельної галузі в умовах кризи. Проблема подальшої

експлуатації будинків перших масових серій забудови

("хрущовок") з роками загострюється, стає проблемою без"

пеки для мільйонів мешканців. Залишковий ресурс безпеч"

ного використання таких будинків становить не більше 10—

15 років, тому потрібні серйозні капітальні вкладення на

оновлення, реконструкцію і модернізацію житлового фон"

ду країни [3, с. 8].

Існує ряд об'єктивних закономірностей, властивих

підприємствам будівельного комплексу та галузі в цілому,

які функціонують у ринкових умовах сучасності. До числа

даних закономірностей можна віднести наступні:

— стійкість споживчого попиту на будівельну продук"

цію — похідну від загальної закономірності існування стійко"

го попиту на об'єкти нерухомості;

— можливість зростання вартості будівельних об'єктів

(нерухомості) з плином часу, спостережувану навіть в умо"

вах перевиробництва завершеної будівельної продукції;

— можливість збільшення вартісної оцінки будівельно"

го об'єкта (нерухомості) навіть за відсутності виробничого

впливу на нього (наприклад, стосовно об'єктів незаверше"

ного будівництва);

— наявність дуже відчутних соціальних наслідків роз"

витку будівельного виробництва, що зумовлює збільшен"

ня ступеня державного втручання в діяльність суб'єктів бу"

дівельної галузі та інтенсифікацію суспільного регулюван"

ня;

— асиметрія уявлень про характеристики товару, що

вводяться в експлуатацію будівель з боку споживачів і ви"

робників (у багатьох випадках). Виробник реалізує на рин"

ку закінчений, цілісний об'єкт або їх комплекс, що відпові"

дає інтересам інвесторів. Споживач споживає лише частину

об'єкту (квартири, секції);

— тривалий термін окупності інвестицій у будівництво,

що зумовлено високою (іноді надзвичайно високою) трива"

лістю інвестиційно"будівельного циклу, що включає в себе

три групи процесів: агрегування інвестицій, виробництво

будівельних робіт (у всій різноманітності) і реалізацію закі"

нченої будівельної продукції.

Сучасне будівництво — це динамічний процес, що ви"

магає оновлення знань фахівців кожні три — п'ять років,

отже потрібно створення системи постійної освіти. Для цьо"

го необхідно створювати умови. Тим часом сьогодні спос"

терігається значний розрив між потребами будівельної га"

лузі та можливостями освітніх установ.

У світовій практиці існують різні способи активізації і

вдосконалення інноваційно"інвестиційних механізмів жит"

лового будівництва. До них можна віднести формування в

регіоні розвиненою інноваційної інфраструктури, створен"

ня мережі трансферу технологій, пряму і непряму фінансо"

ву підтримку інноваційних проектів, а також кластерний

підхід до реалізації інноваційної політики будівництва дос"

тупного житла [9, с. 47].

Забезпечення виходу будівельного комплексу з кри"

зових умов господарювання та перспективного розвит"

ку можливе при впровадженні нових форм взаємовідно"

син підприємств галузі, влади, громадськості, науково"

освітніх установ, зокрема, в якості будівельних клас"

терів.

З метою підвищення конкурентоспроможності власної

продукції, роботи або послуг і сприяння економічному роз"

витку України необхідним, на нашу думку, є створення буд"

івельних кластерів, в які увійдуть вже діючі підприємства.

Діяльність кластерів буде спрямована на синергію вироб"

ництва будматеріалів, будівельних і проектних організацій,

фінансових структур та профільних освітніх установ для

досягнення кумулятивного ефекту розвитку. За останні де"

сятиліття ідея створення кластерів знайшла своє застосу"

вання фактично в усіх країнах світу, враховуючи не лише

країни Євросоюзу, США, Японію, а й Південної Америки,

Східної Європи, Африки. На сьогодні кластерна модель є

однією з найефективніших форм досягнення конкурентних

переваг.

Для дослідження можливості структурної модернізації

житлового будівництва виявимо деякі відмінності у тракту"

ванні поняття "будівельний кластер". А.В. Воронін будівель"

ний кластер визначає на рівні регіону як зосередження в
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географічному районі групи суб'єктів, що взаємодіють з

приводу реалізації інвестиційних проектів виробництва бу"

дівельної продукції, взаємозалежних в задоволенні індиві"

дуальних інтересів, які дозволяють отримати для цих

суб'єктів сумарний синергетичний ефект, що сприяє підви"

щенню якості життя населення і, в цілому, росту конкурен"

тоспроможності регіону [1, с. 17]. Т.А. Шиндіна визначає

будівельний кластер як тимчасову структуру функціональ"

них учасників будівельного бізнесу, в рамках якої діють жит"

тєздатні сконцентровані навколо виробничо"територіально"

го "ядра" утворення, що володіють здатністю в рамках єди"

ного простору отримувати ефект від масштабу спільної еко"

номічної діяльності у відповідності з загальною ідеєю і про"

ектними цілями [10, с. 21]. На думку Є.С. Моісеєнко, клас"

тер у будівельному комплексі — це група географічно взає"

мозв'язано розміщених взаємодіючих будівельних

підприємств та зв'язаних з ними комерційних організацій,

що діють у будівельному комплексі та випускають конкурен"

тоспроможну продукцію [5, с. 20]. Зазначимо, що дане виз"

начення не розглядає державу та громадськість як важли"

вих складових кластера.

На нашу думку, будівельний кластер є просторово ло"

калізованим об'єднанням учасників інвестиційно"будівель"

ного процесу, підприємств промисловості будівельних ма"

теріалів та інших суміжних з будівництвом галузей, науко"

во"дослідних інститутів, освітніх закладів, банківських та

інших кредитних установ, громадських організацій, органів

місцевої влади з метою підвищення рівня конкурентоспро"

можності будівельної продукції та зростання економіки ре"

гіону в цілому.

Функціонування будівельного кластера пов'язано з ви"

рішенням наступних основних завдань:

— подолання сформованої роз'єднаності вирішення

питання, дублювання виробництв, нераціональності транс"

портних потоків і неоптимального розміщення об'єктів буді"

вельної індустрії;

— досягнення балансу потреб та виробництва буді"

вельних матеріалів у з метою їх упорядкування та створен"

ня упорядкованого ринку будматеріалів на території Ук"

раїни;

— розробка та реалізація підпрограм модерні"

зації базових підгалузей, подальший розвиток

підприємств виробничої бази будівництва;

— проведення науково"дослідних і дослідно"кон"

структорських робіт зі створення сучасних технологій,

матеріалів і інженерного обладнання.

Об'єднання в кластер підприємств для побудови

доступного житла в Україні забезпечить його учасни"

кам ряд переваг:

1) розширюються можливості залучення фінан"

сових ресурсів у сферу будівництва;

2) забезпечується можливість зниження собівар"

тості будівельної продукції та послуг організацій, що

входять в кластер;

3) об'єднання підприємств будівельної сфери Ук"

раїни дасть можливість учасникам кластера ефектив"

но відстоювати свої інтереси на рівні органів місцевої

влади та місцевого самоврядування;

4) реалізація учасниками кластеру різних програм

забезпечить постійну завантаженість організацій бу"

дівельної галузі та суміжних галузей, створення но"

вих робочих місць, відродження промисловості в ок"

ремих регіонах України, де знаходяться родовища

корисних копалин, що використовуються в будів"

ництві;

5) об'єднання організацій на рівні регіону фор"

мує принципово новий рівень відносин, який базуєть"

ся на довірі між учасниками кластеру, створює, мож"

на сказати, новий спосіб мислення [4].

Ефективне функціонування кластерних структур у

будівництві залежить від ряду чинників, до основних з

яких належать: розвиток будівництва у даному регіоні,

наявність попиту на будівельну продукцію, ініціатива ке"

рівників підприємств будівельного комплексу та владних

структур стосовно пошуку нових форм співпраці, рівень

економічної стійкості, стабільності та надійності функц"

іонування підприємств будівельного комплексу, на"

явність підприємств"лідерів, які б могли сформувати

ядро будівельного кластера, наявність і концентрація

трудових ресурсів,  кадровий потенціал діючих

підприємств будівельного комплексу, наявність освітніх

закладів відповідного профілю, інвестиційна приваб"

ливість регіону, рівень розвитку промисловості, соціаль"

ної сфери тощо [8, с. 125].

Економічний ефект від створення кластерів в буді"

вельній сфері обумовлений:

1) виробничий"будівельної кооперацією, що дозволяє

ефективно використовувати сукупний потенціал мережних

партнерів;

2) зниженням витрат на модернізацію будівельної про"

дукції шляхом передачі частини робіт партнерам, що спец"

іалізуються в конкретних видах діяльності;

3) підвищенням ефективності процесу забезпечення

будівельного виробництва сировиною, матеріалами, дета"

лями, конструкціями, при цьому підвищення ефективності

грунтується на встановленні довгострокових партнерських

зв'язків;

4) підвищенням ефективності виконання окремих управ"

лінських функцій за рахунок поділу праці, спеціалізації, за"

лучення спеціалізованих організацій будівельного профілю;

5) підвищенням ефективності робіт в області збуту та

сервісного обслуговування, придбання необхідних ресурсів;

6) підвищенням надійності мережевих партнерів в інве"

стиційно"фінансової кооперації [7, с. 37].

Проведені дослідження стосовно вітчизняного та зару"

біжного досвіду функціонування будівельних кластерів,

дозволили сформувати механізм розробки будівельного

кластера побудови доступного житла, що складається з

трьох етапів (рис. 1).
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Рис. 1. Механізм формування будівельного
кластера в регіоні
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На першому підготовчому етапі слід визначити наявні

передумови створення кластера, провести дослідження існу"

ючої ситуації в галузі, обгрунтувати необхідність створення

кластера та дослідити наявні потенційні можливості подаль"

шого розвитку будівництва доступного житла.

Другий етап передбачає визначення основних учасників

будівельного кластера: проводиться відбір підприємств, спро"

можних сформувати ядро кластера, продукція яких буде виз"

начальною для успішного функціонування всієї структури. Виз"

начаються особливості взаємовідносин суб'єктів галузі в ме"

жах кластера. Розробляються положення стосовно оптималь"

ної організаційної структури (асоціація, холдинг тощо) клас"

тера, визначаються цілі, завдання функціонування кластера.

Наступний етап передбачає створення будівельного кла"

стера, формування ядра та органів управління.

Заключним етапом є оцінка ефективності формування

кластера, за результатами якої визначаються необхідні ко"

ректуючи заходи стосовно його структури, умов взаємовід"

носин учасників тощо. Зазначимо, що моніторинг ефектив"

ності функціонування будівельного кластера повинен про"

водитись систематично для визначення наявності позитив"

ного синергетичного ефекту.

ВИСНОВКИ
Для підвищення конкурентоспроможності галузі житло"

вого будівництва в контексті побудови доступного житла як

на національному, так і на регіональному рівнях важливий

інноваційно"інвестиційний підхід до структурної модерні"

зації галузі. Таким підходом, на нашу думку, має стати ство"

рення будівельного кластера з урахуванням типологічних

особливостей інтеграції та його значення для розвитку рег"

іону в цілому та будівельної галузі зокрема. Переконані, що

такий інноваційно"інвестиційний механізм структурної пере"

будови дасть позитивні результати і сприятиме подоланню

кризових явищ у будівельній галузі.

 Завданням подальшого дослідження є обгрунтування

стимулів та мотивів для залучення інвестицій у будівництво,

а також пошук шляхів оптимізації використання інвестицій"

них ресурсів.
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