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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ

Грицьков Є.В., Величко В.А. Міжнародні аспекти функціонування будівельної сфери. Метою статті є 
визначення напрямів і особливостей функціонування підприємств будівельної сфери, враховуючи міжнарод-
ний досвід. У результаті дослідження визначено неоднозначні тенденції у сфері функціонування будівельної 
сфери в країнах Європейського Союзу та інших країнах. Зокрема, слід вказати на зростання вартості об'єктів 
будівництва, їхньої прибутковості. Визначено, що будівництво є каталізатором розвитку економіки держави, на 
нього впливають внутрішні і зовнішні економічні фактори; контурами функціонування будівельного сектору в 
економіці країн ЄС та інших європейських країн є зростання витрат на здійснення будівництва та збільшення 
рівня його виробництва; встановлено зниження рівня результативності функціонування підприємств будівель-
ної сфери. Визначено напрями забезпечення розвитку будівельних підприємств з огляду на міжнародний досвід.

Ключові слова: будівельна сфера, міжнародний досвід, стейкхолдери, будівельні підприємства.
Грицков Е.В., Величко В.А. Международные аспекты функционирования строительной сферы. Це-

лью статьи является определение направлений и особенностей функционирования предприятий строительной 
сферы, учитывая международный опыт. В результате исследования определены неоднозначные тенденции в 
сфере функционирования строительной сферы в странах Европейского Союза и других странах. В частности, 
следует указать на рост стоимости объектов строительства, их доходности. Определено, что строительство яв-
ляется катализатором развития экономики государства, на него влияют внутренние и внешние экономические 
факторы; контурами функционирования строительного сектора в экономике стран ЕС и других европейских 
стран является рост затрат на осуществление строительства и увеличение уровня его производства; установ-
лено снижение уровня результативности функционирования предприятий строительной сферы. Определены 
направления обеспечения развития строительных предприятий, учитывая международный опыт.

Ключевые слова: строительная сфера, международный опыт, стейкхолдеры, строительные предприятия.
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Grytskov Evgen, Velychko Volodymyr. International aspects of the functioning of the construction sector. 
The relevance of the study to determine the international aspects of the functioning of the construction industry is 
proved. The aim of the study is to determine the directions and features of the functioning of construction enter-
prises, taking into account international experience. Achieving this goal lies in the plane of solving the following 
tasks: to analyze the state and dynamics of the functioning of the construction sector in European and other coun-
tries; determination of the development directions of construction enterprises, taking into account international 
experience. It is determined that the functioning of construction enterprises is determined by the main indicators 
that operate in the international environment. The dynamics of the construction production index of the European 
Union countries indicates its growth across countries. The study identified ambiguous trends in the functioning of 
the construction sector in the countries of the European Union and other countries. In particular, one should point 
out the growth in the cost of construction projects and their profitability. However, certain problematic aspects of 
the formation and use of information support for the construction sector, the functioning of construction enterprises, 
directions of development and implementation of design organizations. This negatively affects the development of 
the construction sector, the level of informed management decisions. Therefore, as in domestic enterprises, there is 
a need to apply modern mechanisms to ensure their development, in particular, in the context of the formation and 
implementation of social corporate responsibility. It is determined that construction is a catalyst for the development 
of the state economy, which is affected by internal and external economic factors; the contours of the functioning 
of the construction sector in the economy of the EU and other European countries is the increase in the cost of con-
struction and an increase in its level of production; found a decrease in the level of performance of enterprises in 
the construction sector. Directions for ensuring the development of construction enterprises are determined, taking 
into account international experience.

Key words: construction industry, international experience, stakeholders, construction enterprises.

Постанова проблеми. Сучасні умови господарю-
вання потребують від вітчизняних будівельних підпри-
ємств застосування сучасних підходів до забезпечення 
свого функціонування та розвитку. У цьому контексті 
необхідно враховувати напрями та особливості форму-
вання і використання соціальної корпоративної відпо-
відальності. Крім того, на цей процес впливає рівень 
взаємодії зі стейкхолдерами будівельних підприємств. 
Слід зазначити, що наведені напрями залежать від чин-
ників, що характеризують стан та функціонування буді-
вельної сфери, враховуючи міжнародний досвід. Тому 
актуальність статті полягає у необхідності дослідження 
напрямів та особливостей функціонування будівельної 
сфери на основі міжнародного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
лемами функціонування будівельної сфери, дослід-
женням особливостей її розвитку займалися такі 
вчені, як: К.А. Мамонов [1; 9], О.М. Непомнящий [2], 
Н.А. Петрищенко [4], Д.О. Пруненко [5; 9], О.В. Сту-
каленко [6], Ю.О. Тараруєв [7], Є.А. Тарасевич [8], 
В.А. Величко [9] та інші [3]. Поряд із цим залишаються 
невирішеними питання щодо розроблення механізмів 
управління будівельними підприємствами, що забез-
печують їхній розвиток з урахуванням сучасного між-
народного досвіду.

Формування цілей статті. Метою дослідження є 
визначення напрямів та особливостей функціонування 
підприємств будівельної сфери з огляду на міжнарод-
ний досвід. Досягнення поставленої мети лежить у 
площині вирішення таких завдань:

– проаналізувати стан та динаміку функціонування 
будівельної сфери європейських та інших країн;

– визначення напрямів розвитку будівельних під-
приємств з огляду на міжнародний досвід.

Виклад основного матеріалу. Функціонування 
будівельних підприємств визначається основними 
показниками, які здійснюють свою діяльність у між-
народному середовищі. Динаміка індексу будівельного 
виробництва країн Європейського Союзу свідчить про 

його зростання загалом по країнах. Такий результат 
отриманий завдяки зростанню індексу будівельного 
виробництва у таких країнах, як Чехія, Данія, Німеч-
чина, Іспанія, Хорватія, Угорщина, Польща, Словенія, 
Фінляндія, Швеція, Велика Британія. Отже, можна 
дійти висновку про зростання ефективності функ-
ціонування будівельної сфери. Аналогічну динаміку 
демонстрував індекс будівельного виробництва у краї-
нах Європейського Союзу. У результаті аналізу визна-
чено зростання індексу будівельних робіт у 2019 р. 
порівняно з 2013 і 2015 рр. загалом у країнах Європей-
ського Союзу. Таку позитивну динаміку зумовлювало 
збільшення цього показника у таких країнах, як Бель-
гія, Угорщина, Велика Британія. Слід зазначити, що у 
більшості країн в одному або декількох періодах спо-
стерігалося зниження індексу будівельних робіт. 

Слід відзначити зниження рівня інформаційного 
забезпечення щодо кількості дозволів на будівництво. 
Загалом спостерігається їхнє зростання усього в країнах 
Європейського Союзу. Цьому сприяло збільшення індексу 
кількості дозволів на будівництво у Бельгії, Німеччині, 
Греції, Іспанії, Кіпрі, Угорщині, Португалії. Гальмувало 
цей процес зниження індексу у Франції, Румунії, Фінлян-
дії, Швеції, Норвегії, Північній Македонії.

Визначено зростання індексу вартості будівництва 
у країнах Європейського Союзу та інших країнах, 
таких як Ірландія, Іспанія, Італія, Литва, Нідерланди, 
Австрія, Польща, Португалія, Фінляндія, Норвегія, 
Туреччина. Слід зазначити, що зниження рівня інфор-
маційного забезпечення щодо вартості будівництва 
негативно впливає на обґрунтованість прийнятих 
управлінських рішень.

На основі дослідження визначено зростання цін на 
матеріали в будівництві майже у всіх країнах, окрім Гре-
ції. Відсутнє інформаційне забезпечення щодо Ірландії, 
Польщі. Частково не отримано інформації про ціни на 
матеріали щодо Греції, Іспанії, Італії, Нідерландів, Пор-
тугалії, Великої Британії, Норвегії, Туреччини. Слід 
зазначити, що рівень зайнятості країн Європейського 
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Союзу у будівництві у 2019 р. характеризувався зрос-
танням, окрім Північної Македонії. Це свідчить про 
пожвавлення активності у будівельному секторі, розши-
рення можливостей використання робочого капіталу та 
його зміцнення. У всіх досліджених країнах Європей-
ського Союзу, окрім Ісландії, де відсутня інформація, у 
2019 р. порівняно з 2015 р. спостерігається зростання 
рівня заробітної плати у будівництві. Це свідчить про 
збільшення можливостей щодо забезпечення робочої 
сили та її зацікавленості у результатах праці.

Динаміка обсягів оборотів коштів щодо розвитку 
будівельних проектів у країнах Європейського Союзу 
та інших країнах за 2009–2018 рр. свідчить про їх зрос-
тання у більшості країн. Слід відзначити зниження 
інформаційно-аналітичного забезпечення щодо обся-
гів оборотів коштів у сфері розроблення та реалізації 
будівельних проектів.

Обсяг вартості продукції щодо розвитку будівель-
них проектів у країнах Європейського Союзу та інших 
країнах за 2009–2018 рр. зростав у Бельгії, Чехії, Данії, 
Німеччині, Ірландії, Франції, Латвії, Литві, Люксем-
бурзі, Угорщині, Мальті, Австрії, Польщі, Румунії, 
Фінляндії, Швеції, Новій Британії, Норвегії. Поряд із 
цим гальмувало цей процес зниження вартості у таких 
країнах, як Болгарія, Греція, Іспанія, Хорватія, Італія, 
Кіпр, Нідерланди, Португалія, Словенія, Словаччина.

У деяких країнах відсутня інформація про форму-
вання та динаміку вартості продукції щодо розвитку 
будівельних проектів у країнах Європейського Союзу 
та інших країнах за 2009–2018 рр.

Динаміка обсягів валової вартості щодо розвитку 
будівельних проектів за 2009 – 2018 рр. у країнах Євро-
пейського Союзу та інших країнах свідчить про низь-
кий рівень інформаційно-аналітичного забезпечення, 
що негативно впливає на рівень прийняття управлін-
ських рішень, формування та використання корпора-
тивної репутації для забезпечення розвитку будівель-
них проектів.

Динаміка обсягів доданої вартості щодо розвитку 
будівельних проектів за 2009–2018 рр. по країнах 
Європейського Союзу та інших країнах також підтвер-
джує висновок про низький рівень інформаційно-ана-
літичного забезпечення.

У результаті дослідження обсягу обороту коштів 
щодо будівництва житлових і нежитлових будівель 
за 2009–2018 рр. у країнах Європейського Союзу 
та інших країнах визначені неоднозначні тенденції. 
Зокрема, спостерігається його зростання в таких кра-
їнах, як Бельгія, Данія, Німеччина, Ірландія, Франція, 
Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Нідер-
ланди, Австрія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Шве-
ція, Нова Британія, Норвегія. Поряд із цим у деяких 
країнах відбувається зниження обсягу обороту коштів 
щодо будівництва житлових і нежитлових будівель за 
2009–2018 рр. (Болгарія, Чехія, Греція, Іспанія, Хорва-
тія, Італія, Кіпр, Польща, Португалія, Словенія).

На зниження інформаційно-аналітичного забез-
печення щодо визначеного показника вплинула від-
сутність інформації в Естонії, Ісландії, Ліхтенштейні, 
Швейцарії, Північній Македонії, Сербії, Туреччини, 
Боснії та Герцеговині.

Динаміка вартості продукції щодо будівництва жит-
лових і нежитлових будівель за 2009–2018 рр. у кра-
їнах Європейського Союзу та інших країнах свідчить 

про різноспрямованість її формування. Зокрема, зрос-
тання вартості продукції щодо будівництва житлових і 
нежитлових будівель за досліджений період спостері-
галось у таких країнах, як Бельгія, Данія, Німеччина, 
Ірландія, Франція, Латвія, Литва, Люксембург, Угор-
щина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Румунія, 
Словаччина, Фінляндія, Швеція, Нова Британія, Нор-
вегія. Зниженням вартості продукції щодо будівництва 
житлових і нежитлових будівель за 2009–2018 рр. від-
значалися Болгарія, Чехія, Греція, Іспанія, Хорватія, 
Італія, Кіпр, Португалія, Словенія.

У деяких країнах спостерігається відсутність 
інформаційного забезпечення щодо формування вар-
тості будівництва житлових і нежитлових будівель за 
досліджений період.

Показник валового прибутку щодо будівництва 
житлових і нежитлових будівель за 2009–2018 рр. у 
країнах Європейського Союзу та інших країнах свід-
чить про низький рівень інформаційного забезпечення, 
що знижує ефективність та обґрунтованість прийняття 
управлінських рішень.

Динаміка та значення показників доданої вартості 
щодо будівництва житлових і нежитлових будівель 
за 2009–2018 рр. у країнах Європейського Союзу та 
інших країнах свідчить про низький рівень інформа-
ційного забезпечення, особливо у частині відсутності 
його значень у 2018 р. (у кожній країні) та інформації 
за окремі роки в Ірландії, Мальті, Ісландії, Ліхтенш-
тейні, Швейцарії, Північній Македонії, Сербії, Туреч-
чині, Боснії та Герцеговині.

Висновки. У результаті дослідження визначені 
неоднозначні тенденції у сфері функціонування буді-
вельної сфери у країнах Європейського Союзу та 
інших країнах. Зокрема, слід вказати на зростання вар-
тості об’єктів будівництва, їхньої прибутковості. Проте 
визначені проблемні аспекти щодо формування та 
використання інформаційного забезпечення будівель-
ної сфери, функціонування будівельних підприємств, 
напрямів розроблення та реалізації проектних органі-
зацій. Це негативно впливає на розвиток будівельної 
сфери, на рівень прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень. Тому, як і на вітчизняних підприємствах, 
виникає необхідність застосування сучасних механіз-
мів забезпечення їхнього розвитку у контексті форму-
вання та реалізації соціальної корпоративної відпові-
дальності.

Визначені напрями та особливості функціонування 
будівельної сфери, з огляду на міжнародний досвід, 
дали змогу встановити, що:

– будівництво є каталізатором розвитку економіки 
держави, на нього впливають внутрішні і зовнішні еко-
номічні фактори; 

– контурами функціонування будівельного сектору 
в економіці країн ЄС та інших країн є зростання витрат 
на здійснення будівництва та збільшення рівня його 
виробництва;

– визначено зниження рівня результативності функ-
ціонування підприємств будівельної сфери. 

Визначені такі напрями забезпечення розвитку 
будівельних підприємств з огляду на міжнародний 
досвід, як:

– лібералізація чинного законодавства та зниження 
необґрунтованих контролюючих функцій з боку дер-
жавних інституцій;
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– забезпечення результативності діяльності буді-
вельних підприємств;

– підвищення ефективності взаємодії із групами 
стейкхолдерів;

– визначення можливостей застосування сучасних 
інструментів для забезпечення управління будівель-
ними підприємствами;

– формування кількісного підґрунтя для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень шляхом розро-

блення та застосування сучасних методів інтегральної 
оцінки;

– забезпечення зростання рівня інформаційно-ана-
літичного забезпечення функціонування будівельних 
підприємств;

– розроблення механізмів формування та використання 
сучасних інструментів забезпечення розвитку будівельних 
підприємств, застосовуючи напрями створення та застосу-
вання корпоративної соціальної відповідальності.
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