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ВСТУП 

 

Сучасна галузь будівництва є фундатором розвитку економічного 

комплексу держави де основним завданням є пошук оптимального варіанту 

взаємоузгодженості технології виконання будівельних робіт та організації 

безпосередньо будівельного процесу, що невід‘ємно пов‘язано з організацією 

всіх учасників будівельного ринку.  

Від будівельної галузі залежить ефективність функціонування всієї 

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

якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, 

напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих 

місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. 

Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному 

ефекті коштів, вкладених у будівництво.  

Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: будівельна 

логістика, виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, 

машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво 

скла, деревообробна і 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 і т. ін. Отже, ріст будівельної галузі 

неминуче викликає економічний ріст у країні і виникнення необхідних умов 

для розв'язання багатьох соціальних проблем. Але на сучасному етапі її 

розвитку говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не 

представляється можливим. Якщо на регіональному рівні чітко 

просліджується тенденція верховенства будівельних організацій центральних 

районів та великих міст-мільйонерів у зв‘язку з їх значними потужностями і 

інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні будівельна галузь 
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України програє через брак необхідних фінансових та організаційних 

перетворень. 

Розгляд науково-прикладної необхідності проведення досліджень в 

сферах організації та ефективного продукування якісно нового будівельного 

продукту, є потреба розглядати будівельний сектор (продукти, послуги та 

організації учасники), як складну організаційно-технологічно-

конструктивно-економічну систему. Довести раціональність виокремлення 

вище зазначеної спеціалізованої системи, в такий спосіб, щоб взаємоув‘язати 

сутність виробничого кластеру, його аналітичні можливості та інформаційні 

моделі в умовах нестійкого ринку. 

Головна мета цієї роботи полягає в тому, щоб на основі всебічного 

дослідження загальних та специфічних особливостей розвитку будівельної 

галузі економіки України обґрунтувати пропозиції по вдосконаленню її 

роботи, належній реорганізації галузі для підвищення її глобальної та 

регіональної конкурентоспроможності. 

 






