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Білоусов О.М. Формування державної інвестиційної політики в будівельній галузі. У статті роз-
глянуто економічну сутність інвестиційної політики та особливості інвестиційно-будівельних процесів у 
національній економіці, механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній галузі 
в умовах ринкової економіки, обґрунтовано концептуальні засади та чинники формування й реалізації ін-
вестиційної політики в будівельній галузі, удосконалення державної інвестиційної політики в будівельній 
галузі в контексті соціально-економічного розвитку України. Розглянуто вплив інвестиційної політики на 
розвиток інвестиційних процесів у будівельній галузі України, вплив інвестиційної політики на активізацію 
інвестиційного потенціалу будівельної галузі, основні пріоритетні напрями вдосконалення формування та 
реалізації державної інвестиційної політики в будівельній галузі із застосуванням інструментарію моделю-
вання, необхідність застосування державно-приватного партнерства як перспективного інструменту реалі-
зації державної інвестиційної політики в будівельній галузі.
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нізм, розвиток будівельної сфери, інноваційний розвиток.

Белоусов А.Н. Формирование государственной инвестиционной политики в строительной от-
расли. В статье рассмотрена экономическая сущность инвестиционной политики и особенности инвести-
ционно-строительных процессов в национальной экономике, механизм государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в строительной отрасли в условиях рыночной экономики, обоснованы кон-
цептуальные основы и факторы формирования и реализации инвестиционной политики в строительной от-
расли, совершенствование государственной инвестиционной политики в строительной отрасли в контексте 
социально-экономического развития Украины. Рассмотрено влияние инвестиционной политики на развитие 
инвестиционных процессов в строительной отрасли Украины, влияние инвестиционной политики на ак-
тивизацию инвестиционного потенциала строительной отрасли, основные приоритетные направления со-
вершенствования формирования и реализации государственной инвестиционной политики в строительной 
отрасли с применением инструментария моделирования, необходимость применения государственно-част-
ного партнерства как перспективного инструмента реализации государственной инвестиционной политики 
в строительной отрасли.

Ключевые слова: строительная отрасль, инвестиционная политика, инвестиционные процессы, инве-
стиционный механизм, развитие строительной сферы, инновационное развитие.

Bilousov Oleksiy. Formation of the state investment policy in the construction industry. The article deals 
with the economic essence of investment policy and features of investment and construction processes in the na-
tional economy, the mechanism of state regulation of investment activity in the construction industry in a market 
economy, the conceptual foundations and factors of formation and implementation of investment policy in the 
construction industry, improving the state investment policy in the construction industry in the context of socio-
economic development of Ukraine. The active growth factor of one of the most complex in nature and vital neces-
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sity in the structure of the national economy of Ukraine – the construction sector is innovative development, which 
is implemented in a regulated process of innovation. The crisis phenomena that are observed in Ukraine can and 
should give impetus to the innovative development of the construction sector, the creation of prerequisites for the re-
orientation of public policy to the widest possible use of innovation, in particular, through the improvement of insti-
tutional levers and regulatory instruments at all levels. Significant achievements in these areas remain insufficiently 
studied issues related to the regulation of innovative development of the construction sector as part of the national 
economy. In particular, it is necessary to clarify the specifics of the manifestation of the principles and priorities of 
innovative development of the construction sector at the state and regional levels; the role and essence of public-
private partnership in the form of common modern institutions that can contribute to the innovative development of 
the construction sector of the national economy; methods of creation, organization and implementation of programs 
of innovative development of construction. The influence of investment policy on the development of investment 
processes in the construction industry of Ukraine, the influence of investment policy on enhancing the investment 
potential of the construction sector, the main priorities for improving the formation and implementation of state 
investment policy in the construction industry using the tools of simulation, the need of public-private partnerships 
as a promising tool for implementing the state investment policy in the construction industry.

Key words: construction industry, investment policy, investment processes, investment mechanism, develop-
ment of the construction sector, innovative development.

Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси, що відбуваються у національній економіці, 
потребують від економічної науки формування нової 
парадигми функціонування інвестиційної політики. 
У сучасних умовах однією З найбільш вагомих за 
своєю соціальною спрямованістю та інвестиційною 
місткістю належить будівельна галузь. Відповідно, 
інвестиційні процеси в будівельній галузі є важливою 
складовою частиною інвестиційної діяльності. Вони 
забезпечують відтворення основних засобів окремих 
суб'єктів господарювання, галузей, регіонів та націо-
нальної економіки шляхом нового будівництва, роз-
ширення, реконструкції та технічного переоснащення 
діючих підприємств. У процесі здійснення виробни-
чої діяльності будівельних підприємств інвестиційні 
ресурси перетворюються в об'єкти основного капі-
талу, що забезпечує реалізацію потенціалу будівельної 
галузі у формуванні виробничих фондів інших галу-
зей економіки [2].

Вирішення державою довгострокових завдань соці-
ально-економічного та інноваційного прогресу країни 
зумовлює необхідність ствердження пріоритетності 
стимулювання інвестиційної активності як основи 
збільшення надходжень ресурсів для розвитку націо-
нальної економіки. У сучасних кризових для економіки 
умовах активізація інвестиційної діяльності можлива 
лише на основі налагодження ефективного механізму 
реалізації державної інвестиційної політики, який, з 
одного боку, ґрунтувався би на активній стимулюючій 
ролі держави в інвестиційних процесах, а з іншого – 
передбачав би диверсифіковану систему заходів щодо 
регулювання інвестиційної активності в різних сферах 
національної економіки.

Водночас, ефективність впливу інвестиційної полі-
тики в будівельній галузі на соціально-економічний 
розвиток економіки значною мірою залежить від доско-
налості методів регулювання інвестиційних процесів 
та їх відповідності сучасним потребам. У цьому кон-
тексті зростає роль наукових підходів до розроблення 
виваженої і релевантної до галузевих особливостей та 
динамічних змін зовнішнього середовища інвестицій-
ної політики, а також виявлення основних чинників її 
впливу на розвиток інвестиційних процесів у будівель-
ній галузі. Обгрунтування шляхів підвищення ефек-

тивності управління інвестиційними процесами в буді-
вельній галузі відноситься до числа найважливіших 
напрямів досліджень проблем інвестиційної політики.

Водночас розмаїття моделей державної інвести-
ційної політики, використаних у різних країнах світу, 
зумовлює потребу концептуальної визначеності саме 
української моделі, формування механізму реалізації 
державної інвестиційної політики, адаптованого до 
конкретних соціально-економічних умов [5].

Незважаючи на значні напрацювання в дослідженні 
принципових питань активізації інвестиційної діяль-
ності, залишається не досить розкритою та обґрунто-
ваною низка наукових і практичних проблем, зокрема 
в інвестиційно-будівельній сфері: формування спри-
ятливого інвестиційного середовища; обґрунтування 
системи заходів державного регулювання щодо активі-
зації інвестування в будівництві, вдосконалення мето-
дів стимулювання інвестування, налагодження сис-
теми вибору та реалізації інвестиційних проектів на 
основі економічної ефективності та ін. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Науковці 
приділяють достатню увагу проблемам функціону-
вання інвестиційної політики, осмисленню цивіліза-
ційних зрушень, інноваційного розвитку інвестування. 
Гносеологічними джерелами є положення економіч-
ної теорії, що розглядають взаємозв'язки ресурсних і 
результативних параметрів економічного розвитку: тео-
рії накопичення, відтворення, економічної динаміки, 
економічного зростання розкриті в роботах О. Амоші, 
А. Асаула, В. Базилевича, З. Варналія, О. Гаврилюка, 
В. Геєця, Б. Губського, А. Даниленка, A. Дуки, Є. Пан-
ченка, В. Савченка, О. Ґонти, А. Пересади, Л. Гемньо-
вої, B. Тропіної, В. Федоренка, А. Чухно. Значний вне-
сок у дослідження процесів формування та реалізації 
інвестиційної політики здійснили такі зарубіжні вчені, 
як Дж. Бейлі, В. Бланк, Ф. Блек, Р. Григорі, Дж. Гелб-
рейт, С. Шмідт та ін.

Високо оцінюючи достатній рівень напрацювань 
багатьох учених, теоретико-методичних питань, прак-
тичних розробок у питаннях управління інвестицій-
ною діяльністю, цілу низку аспектів зазначеної пробле-
матики в досліджувальній галузі щодо формування та 
реалізації інвестиційної політики держави вимагають 
та вдосконалення поглибленого дослідження нових 
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підходів до вирішення проблеми активізації інвести-
ційної діяльності і виявлення шляхів виходу з тривалої 
інвестиційної кризи. [9]

Формування завдання дослідження. Дослідити 
сутність, структуру та особливості функціонування 
інвестиційно-будівельної сфери, систематизувати фак-
тори та інструментарій державного стимулювання 
інвестиційної активності національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Буді-
вельна сфера являє собою систему організації біз-
нес-процесів із регулювання будівельної діяльності 
і формування інвестиційного клімату з урахуван-
ням загальнодержавних інтересів, особливостей та 
потреб регіону. серед основних елементів – об'єктів 
будівельного комплексу – слід відзначити: інвесто-
рів, підрядчиків, проектні інститути, виробників буді-
вельних матеріалів та будівельних машин, а також 

транспортно-логістичні компанії. За роки проведення 
реформ істотно поглибилася диспропорція у розвитку 
будівельної індустрії на регіональному рівні. Застаріла 
і вузькоспеціалізована економічна база будівництва на 
більшості територій держави не відповідає сучасним 
темпам розвитку галузі в її індустріальних центрах і 
не використовує весь наявний потенціал. Факт, що 
будівельні організації, які приділяють велику увагу 
інвестційно-інноваційному розвитку, стають конку-
рентоспроможнішими, є очевидним. У фірмах, де цим 
процесам не приділяється належної уваги, настає край 
компетентності. Ця межа перешкоджає розвитку і 
зменшує ступінь досяжності державного регулювання 
будівельних підприємств. Досвід роботи будівельної 
сфери в ринковій економіці не такий великий, щоб 
розглядати процеси, які відбуваються, як тенденцію, і 
тому важливе значення має реалізація методів держав-

 

 

Мета: 
активізація стійкого інноваційно-інвестиційного розвитку будівельного 

комплексу шляхом реалізації стратегічних цілей розвитку 

Забезпечення достатньо високих 
темпів економічного розвитку 

будівельного комплексу за рахунок 
ефективної інвестиційної діяльності 

Підвищення фінансової стійкості і 
платоспроможності підприємств 

будівельного комплексу в процесі 
здійснення інноваційної діяльності 

Збільшення обсягу готової 
будівельної продукції шляхом 
розморожування незавершених 

обʼєктів будівництва 

Активізація інвестиційно-
будівельних процесів у 
житловому будівництві 

Технологічна перебудова з 
переважним використанням 
комбінованого виробництва, 
підвищення енергетичної та 
економічної ефективності 

Стимулювання 
впровадження інновацій та 
інформаційних технологій 

Вдосконалення підходів до 
державного регулювання 
інвестиційно-будівельних 

процесів 

Диверсифікація 
джерел 

фінансування галузі 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

Розвиток державно-
приватного 
партнерства 

ТАКТИЧНІ ЗАХОДИ: 
оптимізація інвестиційних фінансових ресурсів і напрямів інвестування; 

формування механізму ухвалення інвестиційних рішень; 
мінімізація рівня інвестиційних рисків; 

підвищення темпів реалізації інвестиційних програм (планів); 
створення діючого механізму вирішення питань про власність на землю під будівлями і спорудами; 

розробка мотиваційно-індикативного механізму регулювання інвестиційних процесів галузі будівництва; 
впровадження інноваційних механізмів іпотечного житлового кредитування; 

залучення в господарський оборот обʼєктів незавершеного будівництва; 
стимулювання та підтримка інноваційної діяльності; 

регулювання процесу проведення прискореної амортизації; 
стимулювання залучення заощаджень населення в інвестиційний процес шляхом використання можливостей не 

капіталомісткого зростання. 

Рис. 1. Пріоритетні напрями реалізації інвестиційної політики  
в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку будівельного комплексу
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ного регулювання інвестиційного розвитку будівельної 
сфери, насамперед програмно-цільового (рис. 1).

Економічна сутність інвестиційної політики та осо-
бливості інвестиційно-будівельних процесів у націо-
нальній економіці визначена основними методами та 
інструментами державного регулювання інвестицій-
ної діяльності в будівельній галузі в умовах ринкової 
економіки та концептуальними засадами та чинниками 
формування й реалізації інвестиційної політики в буді-
вельній галузі [1].

Узагальнення наукових підходів щодо дослідження 
сутності та особливостей інвестиційної політики в 
будівельній галузі здійснене на основі [6]:

1) систематизації основних завдань держави щодо 
формування та реалізації інвестиційної політики в буді-
вельній галузі, а саме: подолання інвестиційної інерт-
ності суспільного виробництва та житлового будівни-
цтва; підвищення інвестиційної привабливості галузі; 
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для 
вітчизняних та іноземних інвесторів; розвитку інвести-
ційного партнерства в реалізації інвестиційно-будівель-
них процесів; забезпечення економічної, інвестиційної 
та екологічної безпеки на всіх стадіях інвестиційно-
будівельного циклу; нарощування виробничих потуж-
ностей будівельної індустрії на інноваційній основі;

2) визначення чинників прямого та опосередкованого 
впливу на функціонування інвестиційної політики в 
будівельній галузі (інституційні, економічні, соціальні);

3) групування етапів формування інвестиційної 
політики в будівельній галузі.

Інвестиційна політика в будівельній галузі розгля-
дається як сукупність чітко визначених на законодав-
чому рівні концептуальних положень та комплексу 
стратегічних і тактичних заходів їх реалізації з метою 
регулювання інвестиційно-будівельних процесів у 
досліджувальній галузі відповідно до національних 
економічних інтересів держави.

Механізм державного регулювання інвестиційної 
діяльності в будівельній галузі, основною метою якого 
є активізація інвестиційного потенціалу шляхом досяг-
нення необхідного рівня якості інвестиційно-будівель-
них процесів та їх відповідності актуальним потребам 
національної економіки, на основі узагальнення осо-
бливостей функціонування будівельної галузі (багато-
вимірність, продукція будівельної галузі є нерухомою; 
тривалий процес будівництва обумовлює існування 
значного часового лагу між процесами інвестування 
та отримання прибутку, динамічність, стохастичність 
діяльності учасників, розпорошення функціональ-
них обов'язків між різними фірмами під час реалізації 
інвестиційно-будівельних проектів, складність побу-
дови господарських зв'язків).

Під державним регулюванням інвестиційної діяль-
ності в будівельній галузі варто розуміти сукупність 
методів прямого і непрямого впливу та методи інф-
раструктурного регулювання держави на розвиток 
інвестиційно-будівельних процесів із використанням 
інструментів законодавчого, адміністративного та еко-
номічного регулювання для забезпечення їх ефектив-
ного функціонування та розвитку [7].

Дослідження впливу інвестиційної політики на 
розвиток інвестиційних процесів у будівельній галузі 
України – це сучасний стан розвитку будівельної галузі 
в контексті реалізації державної інвестиційної полі-

тики, вплив національних інвестиційних проектів та 
державних інвестиційних програм на розвиток буді-
вельної галузі, вітчизняний та зарубіжний досвід регу-
лювання інвестиційних процесів у будівництві.

Досвід економічно розвинених країн доводить, що 
інноваційний розвиток будівельної сфери залежить 
від особливостей його регулювання. За рівнем і фор-
мами підтримки в світовій практиці присутні методи 
активного державного втручання, децентралізованого 
регулювання і змішані. Доведено, що останні виявля-
ються найбільш доцільними до запровадження у інно-
ваційний розвиток будівництва в Україні і досягаються 
комбінацією двох стратегій: планомірного посилення 
будівельних норм та системи створення спеціальних 
інституцій за безпосередньої участі держави. При 
цьому основними напрямами імплементації світового 
досвіду до регулювання інноваційного розвитку буді-
вельної сфери України визнані: активна участь дер-
жави у процесі інноваційного розвитку будівництва 
через пряме фінансування, надання фіскальних пільг, 
створення інфраструктури інноваційної діяльності; 
інституціоналізація будівельної сфери шляхом ство-
рення будівельних кластерів за безпосередньою участі 
держави; участь будівельних підприємств у міжнарод-
них науково-технічних відносинах через спільні про-
грами, проекти, конкурси; нормування і гнучка норма-
тивна регламентація будівництва.

Проаналізуємо оцінку ефективності державного 
регулювання інвестиційно-будівельної сфери України, 
обсяги інвестування економіки, структуру інвестицій-
них джерел, забезпеченість інвестиційної активності в 
країні як пріоритетних завдань модернізації національ-
ної економіки [7].

Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 
характеризується низьким рівнем валового нагрома-
дження основного капіталу, що значно поступається 
показникам докризового рівня і не відповідає потре-
бам забезпечення розширеного економічного відтво-
рення. Світова фінансова криза призвела до значного 
зниження інвестиційної активності в Україні: в 2009 р. 
обсяги інвестування в основний капітал скоротилися 
на 41,5% порівняно з 2008 роком. Темпи відновлення 
інвестиційної активності в посткризовий період свід-
чать про недостатній рівень інвестиційних ресурсів 
для модернізації економіки (рис. 2) [8].

Стагнаційні тенденції інвестиційної діяльності 
були зумовлені її спадом у переробній промисло-
вості на 13,4%, торгівлі – на 25,2%, будівництві – на 
17,8%, фінансовій діяльності – на 21,3%. Обсяги залу-
чення капітальних інвестицій підприємств України у 
2017 році становлять 448,5 млрд. грн., що становить 
80% до відповідного періоду 2016 року.

У 2017 р. інвестиційні процеси активізувались 
і випереджали загальноекономічну динаміку. При-
росту капітальних інвестицій у 2017 році досягнуто 
в 19 регіонах України. Найбільш активно у 2017 році 
освоювалися капіталовкладення в Кіровоградській 
області (168,7% порівняно з відповідним періодом 
попереднього року), Одеській (157,1%), Полтавській 
(149,0%), Донецькій (136,4%), Київській (136,3%), 
Тернопільській (135,7%), Харківській (134,3%), Рів-
ненській (133,6%), Луганській (129,4%), Волинській 
(128,2%). Найбільший спад інвестиційної активності 
відбувся у Хмельницькій області (82,0%). 
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Основні тенденції розвитку інвестиційної актив-
ності в Україні: погіршення структури інвестування 
промислового виробництва; недостатні темпи нарощу-
вання та нераціональна структура залучених в україн-
ську економіку іноземних інвестицій; низький рівень 
валового нагромадження основного капіталу; нераці-
ональна структура інвестицій в основний капітал за 
сферами економіки із надто високою часткою фінан-
сово-посередницьких секторів.

Диференціація підходів до державного регулю-
вання інноваційного розвитку за напрямами досліджень 
залежно від характеру досліджень дала змогу визначити 
системи пріоритетів регулювання інноваційного розви-
тку будівельної сфери: фундаментальні, які складаються 
з інновацій, що повинні запроваджуватися на кожній 
стадії будівельного процесу; прикладні, які відповіда-
ють пріоритетам інноваційного розвитку України.

Система пріоритетів інноваційного розвитку буді-
вельної сфери складається з проектів і напрямів, які 
містять у собі синергетичний ефект і розраховуються 
шляхом комбінації оцінки потенційного економічного 
ефекту від упровадження інновацій (з урахуванням 
ризику) з бальною оцінкою інноваційних проектів, 
тобто встановленням максимально можливої суми 
(або частки) балів кожному з оцінюваних показників, 
якими можуть бути кошторисна вартість, застосування 
новітніх будівельних матеріалів та інноваційних техно-
логій будівництва, досвід спорудження інноваційних 
об'єктів, термін виконання замовлення, експлуатаційні 
витрати завершеного об'єкта тощо [4].

Дослідження впливу інвестиційної політики на 
функціонування будівельної галузі дало можливість 
визначити основні причини, які стримують інвестиції в 
зростання будівельного виробництва та технічне пере-
оснащення будівельної галузі: нестабільність політич-
ної ситуації, тіньові та різного роду спекулятивні про-
цеси в інвестиційно-будівельній сфері, високі податки 
та ризики інвестиційної діяльності, велика вартість 
позикового капіталу і складність отримання кредиту, 

а також інші чинники, що характеризують інвести-
ційний клімат України як несприятливий. В контексті 
вищезазначених причин інвестиційна політика в буді-
вельній галузі повинна органічним чином поєднувати 
інструменти державного впливу та дерегуляції з метою 
створення сприятливого інвестиційного середовища як 
для вітчизняних, так і для іноземних інвестицій.

Фактори, які позитивно вплинули на активізацію 
інвестиційних процесів: збільшення обсягів інвесту-
вання підприємствами зі власних джерел внаслідок 
покращення їхнього фінансового стану; відновлення 
позитивної динаміки промислового зростання; активіза-
ція внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту 
внаслідок зростання доходів населення; поступове 
подолання кризових тенденцій у будівельній галузі, 
що здійснює мультиплікативний ефект на інші галузі; 
підвищення привабливості вітчизняного акціонерного 
капіталу внаслідок зниження вартості українських акти-
вів під впливом фінансово-економічної кризи.

Водночас недостатній рівень інвестиційної актив-
ності на сучасному етапі в будівництві не дає змоги 
цій сфері виконувати важливу інвестиційно-гене-
руючу функцію для всієї національної економіки. 
З цим обґрунтовано систему заходів щодо активізації 
інвестиційної діяльності в будівництві: концентрацію 
державних інвестицій на об'єктах, що забезпечують 
впровадження нових територіально будівельних прин-
ципів, архітектурно-будівельних систем, технологіч-
них, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень; 
підвищення рівня координації і якості управління 
інвестиціями, що реалізовуються в межах адресної 
інвестиційної програми та державних цільових про-
грам; формування ринку інноваційно-орієнтованих 
інвестиційних проектів; розроблення механізмів участі 
держави в інвестиційних проектах нефінансовими 
вкладеннями у вигляді об'єктів інтелектуальної влас-
ності; активізація діяльності державних інвестиційних 
компаній щодо відбору та фінансування на зворотній 
основі інвестиційних проектів будівництва [5].

Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій  
в національну економіку України (млрд. грн.)
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Динамізм інвестиційно-будівельної сфери потребує 
перманентної оцінки наявного фінансового потенціалу. 
Фінансовий потенціал інвестиційної активності як сукуп-
ності фінансових можливостей її забезпечення, що визна-
чаються обсягом фінансових ресурсів інвестиційного 
спрямування, інтенсивністю та ефективністю їх викорис-
тання на макро-, мезо- й мікрорівнях економічної системи.

Державна регуляторна політика щодо інвестиційно-
будівельної сфери має бути спрямована на вдоскона-
лення правового регулювання адміністративно-госпо-
дарських відносин у галузі будівництва, зменшення 
державного впливу на діяльність господарюючих 
суб'єктів, ефективну реалізацію механізмів державного 
управління та їх модернізації відповідно до умов соці-
ально-економічного розвитку.

Невід'ємними складниками регуляторної діяльності 
в інвестиційно-будівельній сфері має стати підготовка, 
прийняття та відстеження результативності регулятор-
них актів, а також, з одного боку, спрощення дозвільної 
процедури в галузі будівництва, а з іншого – підви-
щення відповідальності основних суб'єктів за реалі-
зацію завдань усіх етапів інвестиційного процесу. 
В основу державного регулювання інвестиційної 
активності в сучасних умовах інноваційно-інвести-
ційного розвитку України має бути покладено прин-
цип випереджаючого зростання високотехнологічного 
виробництва з концентрацією інвестиційних ресурсів 
на пріоритетних напрямах інноваційного та науково-
технічного розвитку інвестиційно-будівельної сфери.

Опанування досвіду національного проектування 
зарубіжних країн виявило проблему відсутності адек-
ватної українському адміністративному і бізнес-серед-
овищу. Моделі регулювання інвестиційних процесів у 
галузі будівництва, яка б забезпечувала узгодженість 
дій держави та приватного сектору економіки на під-
ґрунті відповідно застосовуваних регуляторних меха-
нізмів, інформаційних інтервенцій, інституційних 
важелів (зокрема – державно-приватного партнерства), 
інфраструктурного інвестування тощо.

Необхідно особливо підкреслити обов'язкову наяв-
ність технічного регламентування інвестиційно-буді-
вельних процесів у вигляді єдиного документу, який 
бажано запровадити в Україні шляхом розроблення та 
прийняття його на рівні національної економіки. У ста-
новленні такого механізму технічного регулювання ми 
бачимо один із факторів оптимізації функціонування 
інвестиційної діяльності в будівельній галузі України.

Антикризове регулювання будівельної галузі варто 
розглядати у двох аспектах: як складник державного регу-
лювання галузі, що являє собою сукупність методів, форм 
і засобів впливу держави на соціально-економічну сис-
тему з метою реалізації макроекономічних цілей; як функ-
цію державного управління, що реалізується через прове-
дення антикризової політики, спрямованої на вирішення 
проблем економічного розвитку окремих галузей [3].

Ефективність антикризового регулювання будівель-
ної галузі економіки залежить від основних складників: 
інституційних умов розроблення та реалізації антикри-
зових стратегій, програм, планів; протистояння зовніш-
нім впливам, викликам глобалізації та позиціонування 
України в процесах міждержавного антикризового 
регулювання; методологічної та наукової основи анти-
кризового регулювання національної економіки. Анти-
кризове регулювання будівельної галузі здійснюється 

безперервно в усіх фазах економічного циклу в межах 
економічної стратегії держави.

Процес формування сприятливого інвестиційного 
клімату інвестиційно-будівельної сфери передбачає 
такі етапи: підвищення інвестиційної активності інвес-
тиційно-будівельної сфери, скорочення часового лагу 
між інвестиційною привабливістю та інвестиційною 
активністю, підвищення інвестиційної привабливості 
інвестиційно-будівельної сфери. Стратегічний потен-
ціал інвестиційно-будівельної сфери дасть змогу не 
тільки сформувати сприятливий інвестиційний клі-
мат інвестиційно-будівельної сфери, але й реалізувати 
інвестиційну політику України.

Висновки. Особливості функціонування будівель-
ної галузі національного господарства зумовили необ-
хідність удосконалення методів прямого і непрямого 
впливу, доповнюючи їх методами інфраструктурного 
регулювання держави та інструментів (законодав-
чого, адміністративного та економічного регулювання) 
інвестиційної політики в будівельній галузі, що дало 
змогу запропонувати механізм державного регулю-
вання інвестиційної діяльності в будівельній галузі, 
основною метою якого є активізація інвестиційного 
потенціалу шляхом досягнення необхідного рівня 
якості інвестиційно-будівельних процесів та їх відпо-
відності актуальним потребам національної економіки.

В основу формування та реалізації інвестицій-
ної політики в будівельній галузі покладена цілісна 
система принципів, цілей, інструментів, заходів 
досягнення цілей, очікуваних результатів та впливу 
управлінської системи. Застосування на практиці 
запропонованої концепції має забезпечити: регулю-
вання та стимулювання інвестиційно-будівельних про-
цесів, прогнозування стратегічних напрямів інвести-
ційної діяльності побудованих на основі лібералізації 
системи державного регулювання з урахуванням зміни 
соціально-виробничих чинників, що впливають на роз-
виток національної економіки, визначення необхідного 
обсягу інвестицій, облік та контроль результатів управ-
ління інвестиційно-будівельними проектами.

Аналіз впливу інвестиційної політики на розви-
ток інвестиційно-будівельних процесів національної 
економіки виявив дефіцит інвестиційних ресурсів та 
неефективність використання наявного інвестиційного 
потенціалу галузі, що зумовлено змінами у соціально-
економічних потребах суспільства та пріоритетах здій-
снення інвестиційної політики в галузі будівництва. 
Основні причини, які стримують інвестиції у зростання 
будівельного виробництва та технічне переоснащення 
будівельної галузі, полягають у такому: нестабільність 
політичної ситуації, тіньові та різного роду спекуля-
тивні процеси в інвестиційно-будівельній сфері, високі 
податки та ризики інвестиційної діяльності, зростання 
вартості позикового капіталу та складність отри-
мання кредиту, а також інші чинники, що характери-
зують інвестиційний клімат України ж несприятливий. 
З огляду на загальнодержавну значущість реалізації 
інвестиційної політики в будівельній галузі, слід зазна-
чити, що вона повинна органічним чином поєднувати 
інструменти державного впливу та дерегуляції з метою 
створення сприятливого інвестиційного середовища як 
для вітчизняних, так і для іноземних інвестицій.

Держава має активно стимулювати інвестиційний 
процес різними формами та інструментами впливу. До 
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основних форм слід віднести податкове стимулювання, 
фінансове стимулювання, інфраструктурне забезпе-
чення. Отже, регулювання інвестиційної діяльності 
здійснюється за допомогою: системи податків, подат-
кових пільг і ставок, диференційованих за суб'єктами 
й об'єктами оподаткування; проведення кредитної та 
амортизаційної політики; надання фінансової допо-
моги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджет-
них позик; державних норм і нормативів; державних 
замовлень (контрактів); антимонопольних заходів; роз-
державлення і приватизації; визначення умов користу-
вання землею, водою та іншими природними ресур-
сами; політики ціноутворення; проведення експертизи 
проектів; інших заходів. Антикризове регулювання 
інвестиційно-будівельної сфери залежить від інститу-
ційних умов розроблення та реалізації антикризових 
стратегій, програм, планів; протистояння зовнішнім 
впливам, викликам глобалізації та позиціонування 
України в процесах міждержавного антикризового 
регулювання; методологічної та наукової основи анти-
кризового регулювання національної економіки.

Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 
характеризується низьким рівнем валового нагрома-
дження основного капіталу, що значно поступається 
показникам докризового рівня і не відповідає потре-
бам забезпечення розширеного економічного відтво-
рення. Світова фінансова криза призвела до значного 
зниження інвестиційної активності в Україні. Про-
цес відновлення інвестиційної активності розпочався 
із суттєвим відставанням від динаміки економічного 
зростання, темпи свідчать про недостатній рівень 
інвестиційних ресурсів для модернізації економіки. 
Визначено такі основні сучасні тенденції розвитку 
інвестиційної активності в Україні: погіршення струк-

тури інвестування промислового виробництва; низькі 
темпи відновлення та нераціональна структура залу-
чених в українську економіку іноземних інвестицій; 
низький рівень валового нагромадження основного 
капіталу; нераціональна структура інвестицій в осно-
вний капітал за сферами економіки, із надто високою 
часткою фінансово-посередницьких секторів.

Стратегічні напрями удосконалення формування та 
реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі 
мають базуватися на: збільшенні обсягу готової буді-
вельної продукції шляхом розморожування незаверше-
них об'єктів будівництва; активізації інвестиційно-буді-
вельних процесів у житловому будівництві; розвитку 
державно-приватного партнерства; підвищенні при-
вабливості галузі шляхом забезпечення ефективного 
використання інвестиційного потенціалу, що зумовлює 
необхідність запропонованої системи заходів щодо прі-
оритетних напрямів реалізації державної інвестиційної 
політики в контексті соціально-економічного розвитку 
будівельної галузі.

Необхідність впровадження механізму державно-
приватного партнерства доведено на основі система-
тизації принципів розвитку інвестиційно-будівельних 
процесів через призму стратегічних напрямів функ-
ціонування інвестиційної політики України як пер-
спективного інструменту її реалізації, що дає змогу 
оптимізувати і підвищити ефективність бюджетних 
витрат, стимулювати процеси активізації інвестицій-
ної діяльності в будівельній галузі через проведення 
масштабних модернізаційних інвестиційних проек-
тів в різних секторах економіки України. Послідовне 
впровадження забезпечить збільшення обсягів залуче-
них інвестицій, ефективне їх використання з боку як 
держави, так і приватного інвестора.
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