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Постановка проблеми.  Дослідження  тенден-
цій у галузевих трансформаціях дозволяє на під-
ставі  виявлених  закономірностей  вмотивовано 
прогнозувати  подальший  розвиток  галузі.  Спів-
ставлення результатів аналізу економічних показ-
ників  з  моніторингом  соціальних  зрушень  роз-
ширює  можливості  такого  прогнозування  через 
урахування факторів неринкової дії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Макроекономічні  аспекти  розвитку  галузі  будів-
ництва  є  предметом  досліджень  ряду  як  вітчиз-
няних авторів [4; 9; 14], так й іноземних науковців 
радянського  та  пострадянського  періодів  [1-3;  5; 
11; 15; 16]. Брак у них уваги до взаємозв’язку вну-
трішньоструктурних змін та зовнішньоекономічної 
кон’юнктури, на нашу думку, залишає значне поле 
для подальших наукових пошуків.

Постановка завдання.  Опрацювання  даних 
офіційної  статистики  вітчизняного  будівництва 
має стати джерелом виявлення закономірностей, 
з дією котрих пов’язана поява тих чи інших резуль-
татів діяльності галузі.

Виклад основного матеріалу 
дослідження.  Динаміка  розви-
тку  вітчизняної  будівельної  галузі 
може  бути  оцінена  за  допомогою 
офіційних даних, регулярно публі-
кованих  Державною  службою 
статистики  України  [17].  Одним 
із  головних  показників  зведеної 
інформації  у  відповідному  розділі 
є  «індекс  будівельної  продукції». 
Обчислений у відсотках до попере-
днього року, він надає можливість 
аналізу короткострокової тенденції 
розвитку через виявлення та кіль-
кісне  обчислення  позитивної  чи 
негативної  зміни  за  рік.  Графічна 
інтерпретація  оприлюднених  за 
цим  показником  даних  з  1990  по 
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В статье рассмотрены статистические 
данные результатов деятельности нацио-
нальной отрасли строительства с целью 
выявления тенденций и устойчивых зако-
номерностей развития. Определены харак-

терные особенности структурной диффе-
ренциации и их причины.
Ключевые слова: строительство, жильё, 
индекс, цена, население.

The article analyses the statistical data of the 
national construction industry’s activity results 
in order to identify trends and sustainable devel-
opment patterns. The characteristic features of 
structural differentiation and their reasons are 
determined.
Key words: construction, housing, index, price, 
population.

2016 р. (рис. 1) дозволяє проаналізувати тенденції 
його зміни упродовж відповідного інтервалу часу. 

Так  стійке  скорочення  будівництва  у  країні 
спостерігалося  до  1998  р.  Його  уповільнення  та 
прискорення  змінювалися  з  одно-дворічними 
періодами  до  моменту  стабілізації  1997  р.,  коли 
з’явилися  тенденції  припинення  падіння  обсягів 
з характерними також і для попереднього періоду 
коливаннями  «спад  –  підйом»  із  такою  ж  трива-
лістю.  Суттєвим  «винятком»  із  закономірності  є 
«достатньо довгий обвал», вочевидь спричинений 
світовою фінансовою кризою 2008 року.

Повніше осягнути наявну закономірність розви-
тку галузі, аніж у рамках річної прогресії дозволяє 
побудова залежності індексу будівельної продукції 
від параметру часу, котрий віднесеного до одного – 
базового року. Перерахунок відсотку зміни обсягу 
виконаних  будівельних  робіт  здійснено  для  кож-
ного індексу в порівнянні з початковим для дослі-
джуваного періоду роком – 1989 р. (рис. 2).

Аналіз отриманого у такий спосіб графіку пока-
зує, що  згадане  скорочення  галузевого  виробни-

 
Рис. 1. Індекс обсягу виконаних в Україні будівельних робіт [17]
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цтва, яке тривало до 1997 р., фактично зменшило 
його розмір до приблизно 10 % від базового. Стабі-
лізація, яка відбулася 1997 року, зупинила обсяги 
будівництва на даній орієнтовній відмітці, навколо 
котрої  відбувалися  деяке  збільшення  обсягів 
будівництва в період економічного зростання (обі-
рваний світовою фінансовою кризою 2008 року), а 
також незначне зменшення 2014 року у зв’язку з 
окупацією Російською Федерацією території Авто-
номної Республіки Крим та м. Севастополя, про-
веденням антитерористичної операції.

Дослідження даного феномену «сходино-поді-
бної» зміни порядку значень обсягів будівництва, 
вважаємо, варто провести у порівнянні з динаміч-
ними  тенденціями  як  основних  показників  соці-
ально-економічного розвитку країни (використано 
валовий внутрішній продукт (ВВП) та чисельність 
населення), так і внутрішньогалузевих структурних 
показників  (використано  дані  щодо  будівництва 
житлових  приміщень).  Перше  дозволить  визна-
чити  можливий  екзогенний  вплив  економічного 

середовища  на  розвиток  галузі, 
друге  –  виокремити  внутрішню 
дію попиту на відповідну значущу 
складову  галузевої  продукції  на 
результат галузевої роботи. 

Зображені  на  рис.  3  тренди 
індексів  обчислені  за  методикою, 
аналогічною  до  попереднього 
рисунку. 

Як це видно з графіків, обсяги 
виконаних будівельних робіт вия-
вилися «байдужими» як до незна-
чного  зростання  чисельності 
українців до 1995 року, так і до її 
подальшого  падіння  (щоправда, 
за винятком «сходино-подібного» 
падіння  показника  2014  року, 
пов’язаного  із  втратою територій 

з  їхнім  населенням). Натомість,  наявний  чуттє-
вий взаємозв’язок з показником обсягів суспіль-
ного  виробництва  в  країні:  ВВП  корелює  як  із 
загальним обсягом виконаних будівельних робіт, 
так  і  з  кількістю збудованих квартир та прийня-
тою до  експлуатації  площею житла. Всі  чотири 
лінії  демонструють  синхронне  коливання  за 
роками.

Водночас, на графіку виразно виділяється сут-
тєва якісна зміна, що відбулася у складі галузевого 
продукту країни. Йдеться про структурні зрушення, 
які виявилися по закінченні періоду «обвалу». 

По-перше,  у  порівнянні  з  базовим  роком  ско-
рочення  ВВП  відбулося  у  «менш  драматичних» 
масштабах, аніж воно сталося до моменту стабі-
лізації в галузі. При цьому зростання зазначеного 
показника, котре прийшло на зміну його падінню, 
практично не стимулювало таких же змін продукту 
будівельного  виробництва:  позитивні  зрушення 
2002 р., як ми бачимо, були дещо більш стрима-
ними та сталися із певним запізненням.

У  той  же  час,  протилежна  в  цьому 
плані  «картина»  проявилася  стосовно 
підгалузі житлового будівництва: меншим 
за  загальногалузеві  показники  було  ско-
рочення  обсягів,  також  спостерігається 
більша кореляція з величиною ВВП. 

Треба також зазначити, що найбільшу 
частку  від  базових  показників  зберегло 
екстенсивне  (за  рахунок  прийнятих  у 
експлуатацію  площ)  житлове  будівни-
цтво,  інтенсивне ж збільшення кількості 
одиниць житла зазнало більш суттєвого 
скорочення. Останнє свідчить про якісну 
спрямованість  збільшення  житлового 
будівництва,  котре  до  поточного  часу 
ще  не  досягло  базових  розмірів,  проте, 
зайняло  частку  загальногалузевого 
виробництва, що є більшою в порівнянні 
з базовим періодом. 

 
Рис. 2. Індекс обсягу виконаних в Україні  

будівельних робіт до 1989 року

 Рис. 3. Порівняння часових тенденцій галузевого розвитку  
з макроекономічними показниками [17]
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Екстенсивне  поліпшення  умов  житла  стало 
головним  пріоритетом  новосформованої  еконо-
міки  [6;  7],  у  той  час,  як  економіка  радянського 
періоду  української  історії  була  зорієнтованою 
на  масово-інтенсивне  вирішення  «житлового 
питання». Зміною політичною устрою також можна 
пояснити і структурні зрушення, пов’язані зі збіль-
шенням  кількісно-результативних  пропорцій  на 
користь  саме  житлового  будівництва  за  макси-
мального  зменшення  галузевого  продукту  зага-
лом.  Така  ситуація  є  закономірно  очікуваною  з 
огляду  на  відмову  суспільства  від  тоталітарного 
ладу та зміщення соціальних пріоритетів від реа-
лізації  громадсько-масових  проектів  до  дрібно-
індивідуального  споживання.  Скорочення  частки 
держави в економіці країни неупинно призводить 
до  згортання  більшості  надвитратних  будівництв 
національного  (для  умов  України  найчастіше  – 
навіть  наднаціонального,  «союзного»)  значення, 
для  більшості  з  котрих  в  умовах  агресивного  на 
зовнішній  політичній  арені  тоталітаризму  були 
характерними мілітаризовані  цілі  створення. Для 
прикладу: пішли у небуття (хоч щоправда  і зали-
шивши  по  собі  колосальні,  циклопічні  за  своїм 
сьогоднішнім станом цивілізаційного «непотребу» 
скупчення  антропогенних  конструкцій)  такі  вій-
ськові об’єкти, як: Чорнобильська атомна електро-
станція  з  секретними сателітами Чорнобиль-2  та 
Любеч-1  (функціонування  припинене  у  зв’язку  з 
аварією 1986 року),  запасний підземний  команд-
ний  пункт  штабу  Чорноморського  флоту  в  скелі 
Алсу  біля  м.  Севастополя  (будівництво  об’єкту 
221  припинене  1992  р.  у  зв’язку  із  розпадом 
СРСР  та  вимушеною  демілітаризацією  економік 
країн-наступниць)  тощо.  Це  неодмінно  внесло 
корективи  у  «вигляд»  місця  в  суспільному  про-
дукті будівництва, до результатів діяльності якого 
як  галузі  переважно входили у «замаскованому» 
вигляді  ці  та  безліч  подібних  їм  будов,  на  ство-
рення  котрих  відволікалися  маси  фахового  пер-
соналу,  продукції  видобуваючих  галузей,  зусиль 
підприємств  транспортної  інфраструктури  та  ін. 
Зміна  політичного  курсу  призвела  до 
їхньої  переорієнтації  на  виконання  ролі 
звичної  для  більшості  демократичних 
суспільств  виробничо-інфраструктурної 
складової, спрямованої на забезпечення 
переважно споживацьких потреб і лише 
частково – обороноздатності країни.

Урахування таких кардинальних змін 
щодо  ролі  будівельної  галузі  змушує 
уважно дослідити її внутрішню структуру, 
котра у процесі власних трансформацій 
набула  характерних  нових  рис.  З  цією 
метою  варто  проаналізувати  динаміку 
виробництва  у  вартісному  вимірі,  що 
дозволяє  оцінити  ключові  економічні 
співвідношення (див. рис. 4).

Найбільш показовою ознакою графіку є відмін-
ність у характері коливань обсягів вкладень у гро-
шовому еквіваленті за окремими напрямами: так у 
житловому будівництві вони за період аналізу від-
сутні абсолютно – на тлі коливань  інших підгалу-
зей у 2010 - 2016 роках спостерігається стабільне 
зростання. Незначний вплив на обсяги житлового 
будівництва як ринкової кон’юнктури, так і політич-
них впливів військової  інтервенції з втратою дер-
жавою територій економічного простору, вірогідно, 
слід пов’язувати радше зі  світовими, аніж  із  вну-
трішніми  чинниками  розвитку.  Головним  факто-
ром-причиною відсутності негативної реакції вба-
чається у першу чергу загальносвітове зростання 
попиту на житло,  спричинене збільшенням насе-
лення Землі (див. рис. 5). Укупі із загальними тен-
денціями зростання світової економіки наростання 
потреби мешканців Землі у житлі зумовлює те, що 
підгалузь  житлового  будівництва  стає  напрямом 
відносно стабільного інвестування коштів, концен-
трації виробничих зусиль економік багатьох країн 
світу, включаючи вітчизняну.

В основі того, що зазначена потреба збільшу-
ється настільки ж  інтенсивно,  як  і  саме народо-
населення лежить позиція,  котру обіймає житло 
в  ієрархії,  окресленій  А.  Маслоу  на  початку  ХХ 
ст.  (рис.  6).  Забезпечуючи  базу  життя  людини, 
воно  розташовується  на  найнижчих  сходинках 
піраміди та створює підвалини самого існування 
спільноти:  як  фізіологічні  (наприклад,  сон),  так 
і  безпекові.  Незважаючи  на  кон’юнктурні  коли-
вання, наявність котрих тим не менше, як у будь-
якому іншому секторі економіки, не є винятком і у 
житловому будівництві, цінові зміни у відношенні 
до загального дохідного рівня населення, як пра-
вило, не є принциповими. Даний факт все ж таки 
привносить у галузь своєрідну особливість, котра 
визначає порівняно більшу стабільність позитив-
ного розвитку в порівнянні із загально-ринковими 
тенденціями. 

Так  2016  року  спостерігалося  суттєве  зни-
ження  цін  на  купівлю  житла  у  більшості  країн 

 
Рис. 4. Розвиток будівництва в Україні за роками  

у вартісному вимірі [17]
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світу, що розвиваються. Для прикладу: на Філіп-
пінах  їхній  рівень  впав  за  рік  майже  на  5%,  у 
Російській Федерації – на більш, як 11%, в Укра-
їні – 12,5%; найбільше падіння спостерігалося у 
Федеративній  Республіці  Бразилії  –  21,7%  [13]. 
Водночас,  порівняльний  аналіз  щодо  співвідно-

шення  із  середньорічним  доходом  населення 
говорить, що  у результаті  такого  скорочення цін 
середня  тривалість  набуття  статків  на  купівлю 
власного житла змінилася несуттєво. Наприклад, 
строк для  накопичення  коштів  для  купівлі  одно-
кімнатної квартири (при відкладанні 10% доходу 
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Рис. 5. Кореляція показників розвитку людства з параметром часу [10]
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сім’ї)  у  Москві  та  Києві  скоротився  лише  на 
9 років  при  загальному потрібному часі  на  здій-
снення  накопичень  відповідно  75  та  65  років  та 
при середній тривалості життя відповідно – 72,5 
і 71,4 років [12, 17]. Отже, порівняно з усередне-
ними  ресурсно-часовими  можливостями  індиві-
дуумів  зміни  не  були  визначальними  характеру. 
Така  ж  ситуація  є  характерною  майже  для  всіх 
урбаністичних  центрів  світу,  на  які  й  припадає 
основна частка житлової забудови.

Висновки з проведеного дослідження. Від-
критість  суспільства  (концепція  котрого  перед-
бачає  не  лише  плюралізм  думок  та  інтересів, 
захист людських прав і свобод тощо, а й відсут-
ність принципових економічних бар’єрів) робить 
підгалузь  житлового  будівництва  в  Україні 
одним з основних  інвестиційних атракторів, як  і 
в усьому світі. Цей факт дозволяє передбачити  
в найближчому періоді подовження сталого пози-
тивного  розвитку  підгалузі  житлового  будівни-
цтва за умов відсутності значних соціально-полі-
тичних  потрясінь,  котрі  могли  би  пов’язуватися 
з  кардинальними  змінами  загальносвітового 
рівня.
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Рис. 6. Піраміда потреб А. Маслоу [8]


