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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

На сьогодні, для вирішення житлової проблеми, по*

перше, потрібно створити сприятливі умови для діяль*

ності компаній, що займаються будівництвом, проекту*

ванням та реконструкцією житлових будівництв. Ці умо*

ви включають удосконалення системи кредитування

будівництва житла (зокрема комерційних об'єктів), кор*

поративних та грошових фондів, залучення додаткових

міжнародних ресурсів тощо. Перспективними елемен*
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PUBLIC POLICY OF FORMATION
OF INVESTMENT ACTIVITY IN CONSTRUCTION

У статті здійснено дослідження теоретико�методологічних аспектів державної політики фор�
мування інвестиційної діяльності у будівництві. Виявлено, що надійна інвестиційна політика в
галузі будівництва (на основі залучення широкого кола джерел інвестицій) сприятиме розвит�
ку державного виробництва в Україні та формуванню майбутньої моделі економіки після вихо�
ду із кризи. Також відзначено, що, в умовах економічної нестабільності, стає актуальним за�
безпечення стійкого функціонування підприємств будівельної галузі, адже останнє впливає на
розвиток багатьох інших сфер народного господарства та виступає одним із показників дин�
міки розвитку національної економіки, в цілому.

The article deals with theoretical and methodological aspects of the state policy of formation of
investment activity in construction. It is revealed that a solid investment policy in the field of
construction (based on the involvement of a wide range of sources of investment) will contribute to
the development of state production in Ukraine and the formation of a future economic model after
the crisis. It is also noted that in the conditions of economic instability it becomes urgent to ensure
the stable functioning of the construction industry enterprises, since the latter affects the
development of many other spheres of the national economy and acts as one of the indicators of the
dynamics of the development of the national economy, in general.
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тами розвитку житлової політики є створення іпотечних,

житлових кредитів, страхових компаній та інших струк*

тур ринку, що дають можливість фінансувати будівниц*

тво житла.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню впливів державної політики на фор*

мування інвестиційного клімату у будівництві присвяче*
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но праці таких науковців, як: А.Н. Асаула, В.В. Бузире*

ва, Н.В. Васильєва, Л.О. Воронова, Г.В. Горчаківська,

А.В. Кравець, В.М. Котова, О.М. Непомнящого, Д.О. Фа*

ріон та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті обрано емпіричне дослідження теоре*

тико*методологічних аспектів державної політики фор*

мування інвестиційної діяльності у будівництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Звичайно, неможливо повністю впровадити нову

житлову політику без реформування системи заробіт*

ної плати, що дозволило б створити умови для зацікав*

леності населення у використанні своїх доходів та зао*

щаджень для будівництва, придбання, оренди житла.

Нове житлове законодавство має сприяти підвищенню

рівня будівництва шляхом поєднання ринкових та дер*

жавних регламентів. Іншими словами, нове житлове за*

конодавство повинно підтримувати необхідність забез*

печення людей житлом, поєднавши дві системи: систе*

му формування державних ринкових відносин та систе*

му державного регулювання організації управління бу*

дівництвом на місцевому рівні [1].

На нашу думку, надійна інвестиційна політика в га*

лузі будівництва (на основі залучення широкого кола

джерел інвестицій) сприятиме розвитку державного ви*

робництва в Україні та формуванню майбутньої моделі

економіки після виходу із кризи. Також хотілося б від*

значити той факт, що в умовах економічної нестабіль*

ності стає актуальним забезпечення стійкого функціо*

нування підприємств будівельної галузі, адже останнє

впливає на розвиток багатьох інших сфер народного

господарства та виступає одним із показників динаміки

розвитку національної економіки в цілому.

Отже, розвиток державної інвестиційної регуляції

суб'єктів господарювання будівництва передбачає до*

слідження та аналіз проблематики даного питання. Так,

наприклад, Міністерство регіонального розвитку, бу*

дівництва та житлово*комунального господарства впро*

ваджує механізми саморегулювання в будівельній галузі

з урахуванням того, що сьогодні в більшості країн са*

морегулювання ефективно діє практично в усіх сферах

суспільного життя [2, с. 4] . У галузевому контексті бу*

дівництво охоплює один із найбільших секторів еконо*

міки, що включає різноманітні будівельні, контрактні,

проектні інститути та компанії, науково*дослідні уста*

нови, будівельні структури, органи управління будівниц*

твом тощо [3].

Для створення умов довготермінового та сталого роз*

витку інвестицій у будівництво пропонується розглянути

три основні канали для інвестування та відродження ос*

новних фондів економіки, що полягають у такому:

1) державне капіталовкладення;

2) капіталовкладення самих компаній та підпри*

ємств;

3) інвестиції накопичують державні кошти, інвес*

тиційні фонди та компанії, що акумулюють кошти насе*

лення [3].

Державне регулювання інвестиційної діяльності

визначається таким: показники економічного та соц*

іального розвитку промисловості України; націо*

нальні та регіональні програми державного виробниц*

тва; чи забезпечують місцевий та державний бюдже*

ти фінансування в інвестиційно*будівельній діяльності

та ін. Уряд і муніципалітети керують державними інве*

стиціями. У складі Міністерства економічного розвит*

ку і торгівлі України є відділ будівельного комплексу

та матеріалів, що керує операціями з реалізації інве*

стиційної програми та громадського порядку й допо*

магає здійснити конкретні заходи для інвестування в

бюджетні та позабюджетні кошти. Основою для прий*

няття рішень щодо інвестування в бюджетний фонд

країни є:

— прогнози економічного та соціального розвитку

України;

— схема розробки та розгортання продуктивності

промисловості;

— цільові наукові, технічні та інтегровані програми

будівництва;

— дослідження здійсненності інвестицій у будівниц*

тво [4].

Відповідно до ст. 4 ч. 1, ст. 8 та ст. 12 Закону "Про

інвестиційну діяльність" інвестор повинен отримати по*

зитивний висновок державної експертизи щодо існую*

чих стандартних будівельних проектів стосовно епіде*

міологічного благополуччя, охорони довкілля , безпе*

ки, енергозбереження, пожежної безпеки, дотримання

архітектурних вимог (за винятком об'єктів цивільного

та виробничого призначення, для затвердження яких

комплексний висновок державної експертизи не по*

трібен).

Засновані на прогнозованому споживанні інвестиції

та національні правила в будівельному секторі, що по*

єднують у собі переваги приватного і державного утво*

рень, досить великі стратегічні плани щодо співвідно*

шення між накопиченням інвестицій в національній еко*

номіці та деякими адміністративними функціями, які

були розроблені для інвестиційного договору і бюдже*

ту держави. Державні регулятори й ринкове саморегу*

лювання на базі інвестицій в основному капіталі повинні

зробити свій внесок і в конкретну діяльність інфраст*

руктури економічних відносин з оптимальною органі*

зацією [5].

При регулюванні інвестиційно*будівельних проектів

необхідно виділяти наступні напрямки ринкової систе*

ми:

— антикризовий, антимонопольний закон;

— антивитратний;

— побудова організаційної структури та системи

управління, достатній етап переходу до національної ре*

гульованої економіки.

Основними напрямами реформування системи ре*

гулювання будівництва є:

1. Посилення конкуренції.

2. Ліцензія на діяльність будівельних компаній.

3. Бюджетне та фінансове регулювання.

4. Оподаткування будівельних компаній.

5. Застосування посилених стандартів до періоду бу*

дівництва об'єкта.

7. Ціноутворення.
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8. Іпотечне кредитування.

9. Диверсифікація [6].

Принципи національного регулювання інвестицій та

будівництва в Україні вимагають:

— розширити роль внутрішньої пропозиції інвес*

тицій у національній економіці та збільшити її частку;

— покращити нормативну базу для підвищення інве*

стиційної привабливості;

— забезпечити позитивну та інноваційну зміну мік*

роструктури;

— розпочати послідовну децентралізацію інвести*

ційного процесу (перенесення функції інвестування на

суб'єкт господарювання);

— збільшити частку власних коштів економічних

суб'єктів у фінансових інвестиційних проектах;

— розподіляти бюджетні кошти на реалізацію про*

ектів з метою забезпечення структурних змін в еко*

номіці, в основному в напрямку національних пріори*

тетів, програм;

— надавати пріоритет попередньо сконструйовано*

му будівництву, реконструкції технології та реконст*

рукції існуючих компаній;

— обов'язкове державне вивчення кожної інвести*

ційної програми та проекту (для визначення актуаль*

ності та соціально*економічної ефективності цілей та

пріоритетів);

— переходити від бюджетних закупівель до кре*

дитів та інвестиційних проектів;

— розширити джерело фінансування інвестиційних

проектів (змішане фінансування);

— впроваджувати системи страхового інвестуван*

ня;

— здійснювати контроль над цільовим використан*

ням централізованих інвестицій відповідними держав*

ними органами [7].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На нашу думку, надійна інвестиційна політика в га*

лузі будівництва (на основі залучення широкого кола

джерел інвестицій) сприятиме розвитку державного ви*

робництва в Україні та формуванню майбутньої моделі

економіки після виходу із кризи. Також хотілося б

відзначити той факт, що в умовах економічної неста*

більності стає актуальним забезпечення стійкого функ*

ціонування підприємств будівельної галузі, адже ос*

таннє впливає на розвиток багатьох інших сфер народ*

ного господарства та виступає одним із показників ди*

наміки розвитку національної економіки в цілому.
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