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постановка проблеми. Система дер-
жавного управління в Україні перебуває 
в умовах трансформацій, що пов’язано 
з переходом на новий вектор національ-
ного розвитку. Забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки 
на світових ринках, можливість реалізації 
ефективної економічної політики безпосе-
редньо залежать від формування системи 
державного управління, що реалізується 
через застосування підходів та механіз-
мів, які мають відповідати європейським 
стандартам. Провідний європейський дос-
від ефективного нормативно-правового 
забезпечення, що використовується для 
побудови ієрархічної системи державного 
управління, може бути використано для 
реформування системи державного управ-
ління на національному рівні, адже окремі 
періоди та етапи становлення держав-
ності у Європейських країнах мають довгу 
історію, на відміну від України, побудова 
державності в якій відбувалася у досить 
короткі строки. Отже, аналіз провідного 
світового досвіду нормативно-правового 
забезпечення системи державного управ-
ління соціально-економічними процесами 

може бути адаптований до національних 
вимог соціально-економічних систем. 

Одним із найбільш актуальних є  
питання розвитку галузі будівництва, 
адже вона сприяє розвитку супутніх галу-
зей народного господарства. Будівниц-
тво забезпечує розвиток інфраструктури, 
ресурсомістких, обробних та супутніх 
галузей економіки, транспорту, забезпе-
чує вирішення соціальних питань зайня-
тості, зростання рівня життя населення, 
забезпечення задоволення потреб житло-
вою та комерційною нерухомістю. Отже, 
розвиток будівельного ринку може забез-
печити комплексне зростання економіки 
країни. Відповідно до актуальності про-
блематики, обрано тему дослідження.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. актуальність теми зумовила 
увагу авторів до розроблення цієї пробле-
матики. В. Євтушенком проаналізовано 
зарубіжний досвід нормативно-право-
вого забезпечення економічної діяльно-
сті, зроблено акцент на побудові механіз-
мів державного регулювання економічної 
діяльності на основі світового досвіду [1]. 
В. Кохан розглянуто питання соціаль-
ної значущості підвищення ефективності 
державного регулювання економічної © Марушева О. А., 2019
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діяльності, зокрема аналізуються тран-
сформаційні процеси питань зайнятості 
та безробіття через формування раціо-
нальної системи забезпечення гармоній-
ного соціального балансу цих аспектів 
[2]. І. Шишка визначив маркетинговий 
складник у системі міжнародного права, 
форми адаптації світових норм та стан-
дартів до національної нормативно-право-
вої системи [3]. А. Гриняк запропонував 
інноваційні підходи щодо забезпечення 
системи державного управління з ураху-
ванням специфіки договірних відносин 
у будівництві [4]. В. Юсуповим визначено 
можливості забезпечення конкурентоз-
датності держави на світових економіч-
них ринках через побудову ефективної 
системи законодавчого регулювання дер-
жавного управління національних ринків 
та зовнішньоекономічних відносин [5]. 
Д. Стеченком виділено основні теорети-
ко-методичні засади державного управ-
ління економікою з метою забезпечення 
можливостей виходу суб’єктів господар-
ської діяльності окремих галузей народ-
ного господарства на світові ринки товарів 
та послуг [6]. О. Непомнящий розглянув 
світову практику в системі договірних від-
носин з урахуванням специфіки застосу-
вання організаційно-економічних меха-
нізмів управління ризиками будівельних 
проектів [7]. Аналіз останніх досліджень 
та публікацій показав, що актуальним 
є питання реформування системи законо-
давчого забезпечення державного управ-
ління з урахуванням зміни вектора наці-
онального розвитку та євроінтеграційних 
процесів для забезпечення соціально-е-
кономічного розвитку через формування 
умов для зростання будівельної галузі.

метою статті є розроблення ефек-
тивних підходів удосконалення системи 
нормативно-правого забезпечення регу-
лювання соціально-економічних відносин 
у будівництві на основі аналізу провідного 
міжнародного досвіду.

Для реалізації поставленої мети необ-
хідно виконати такі завдання:

– проаналізувати світовий досвід нор-
мативно-правового регулювання соціаль-
но-економічних відносин у будівництві;

– визначити можливості застосування 
ефективних підходів та кращих механізмів 

світового досвіду нормативно-правового 
регулювання соціально-економічних від-
носин у національній системі будівництва;

– запропонувати принципи та під-
ходи щодо вдосконалення законодавства 
в контексті державного регулювання буді-
вельної галузі.

виклад основного матеріалу. Сві-
това практика доводить, що ефективність 
системи державного управління еконо-
мікою визначає перспективи активного 
розвитку будівельної галузі. В умовах 
нестабільності глобального економічного 
середовища світова практика визначає 
низку організаційних особливостей, що 
пов’язані з факторами глобального зна-
чення. Так, спостерігається тенденція до 
використання систем середньострокового 
планування навіть в умовах побудови 
стратегічних векторів розвитку у зв’язку 
з неможливістю створення довгостроко-
вих прогнозів з урахуванням плинності 
макроекономічних факторів впливу. До 
середньострокового планування у галузі 
розвитку капітального будівництва вже 
перейшли країни Західної Європи та най-
більш економічно розвинені країни Азії. 
Це дає можливість створення більш точ-
них прогнозів розвитку, та відповідної 
побудови раціональних планів держав-
ного управління економікою. 

Одним із соціальних аспектів розвитку 
будівництва є забезпечення населення 
країни житлом. Доступність житла для 
населення визначає низку соціальних 
переваг: підвищення рівня життя насе-
лення, зниження маргінальних проявів, 
формування нових сімей та сприяння 
народжуваності та всебічному розвитку 
молодого покоління. Низка провідних сві-
тових країни закріпили право людини на 
житло у головному нормативному доку-
менті – Конституції. Так, Конституція Іспа-
нії закріплює не лише право людини на 
житло, але й обов’язок органів державної 
влади створювати умови для забезпечення 
доступним житлом осіб, які його потребу-
ють, визначаючи це одним із пріоритет-
них напрямів державного управління [8]. 
Аналогічно систему забезпечення жит-
лом визначено в нормативно-правових 
документах Ірландії, Данії, Люксембургу, 
Франції, Німеччині, Італії, Греції, Бельгії. 
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Зважаючи на те, що такі країни, як Фран-
ція, Італія, Німеччина та Бельгія, визна-
чають пріоритетом забезпечення житлом 
не через систему його надання, допомоги 
у будівництві чи придбанні, а через ство-
рення можливості для його оренди. Про-
відні зарубіжні країни визначають серед 
основних шляхів забезпечення населення 
житлом можливості кредитування, соці-
ального пільгового державного забезпе-
чення та розвиток іпотечних програм. 

Соціальна функція держави полягає 
та проявляється у законодавчому закрі-
пленні систем пільгового оподаткування 
та мінімального відсотка за іпотечними 
кредитами для молодих сімей. Так, у Шве-
ції, Франції, Німеччині, Фінляндії є система 
іпотечного кредитування, що розроблена 
та регламентується, а також фінансу-
ється державою, коли молоді сім’ї отри-
мують кредит на 25 років під мінімальні 
3 відсотки річних із можливістю скасу-
вання частини боргу під час народження 
дитини. Аналогічна система є основою 
і соціальних молодіжних програм в Укра-
їні, проте через нестабільність банківської 
системи та значні коливання курсів валют 
іпотечний кредит в Україні надається під 
високі відсотки, а низький рівень життя 
населення не дозволяє молодій родині 
щомісяця виплачувати встановлену суму. 
Отже, система молодіжного кредитування 
через відсутність механізмів держав-
ного регулювання банківської системи 
та забезпечення стабільності національної 
валюти не є ефективною.

Із 1830 року в країнах Європи та США 
розвивається система будівельних кас – 
колективні заощадження для забезпечення 
населення житлом через надання пільгових 
кредитів. Першими країнами, що сформу-
вали таку модель фінансування житлового 
будівництва, були США та Австрія. Зараз 
будівельні каси займають долю фінансу-
вання ринку будівництва від 35% у країнах 
Скандинавії та Австрії, 50% у країнах Бені-
люксу до понад 75% у Франції. У Німеччині 
таку систему фінансування будівництва 
через видання пільгових кредитів буді-
вельних кас прописано окремим законом 
про контрактні ощадні банки [2].

Аналізуючи провідний досвід країн Азії, 
варто звернутися до практики найбіль-

шої економіки світу – Китайської Народної 
Республіки. Китай створив в основі дер-
жавної політики з будівництва житлової 
нерухомості та інших видів капітального 
будівництва систему акціонерних това-
риств. Комуністичний Китай, трансфор-
муючи власну адміністративно-командну 
економічну систему до умов відкритого 
ринку, перейшов від системи зобов’язань 
щодо забезпечення житлом власних спів-
робітників державними суб’єктами еко-
номічної діяльності до формування акціо-
нерного фонду недержавних організацій, 
до яких перейшли права розпорядження 
житловим фондом, який раніше належав 
державним підприємствам. Китай має 
практику житлових фондів (за типом пен-
сійних фондів чи фондів соціального стра-
хування). Працівники передають частину 
заробітної плати (в середньому 5%) до 
фонду. Механізм передання не залежить 
від самого працівника, адже перераху-
нок проводиться відразу підприємством 
уже під час нарахування заробітної плати. 
Житловий фонд, акумулюючи грошові 
кошти, проводить фінансування зведення 
об’єкта нерухомості, збудоване житло 
продає або здає в оренду, повертаючи 
гроші вкладників та примножуючи їх для 
покриття частини витрат вкладника на 
купівлю житла. Фінансові потоки за цими 
операціями проходять через комерційні 
банки [9]. 

Доцільно визначити особливості взає-
модії вітчизняних будівельних підприємств 
із закордонними партнерами та окреслити 
перспективи виходу суб’єктів господарської 
діяльності на світові ринки шляхом забез-
печення конкурентоспроможності. Роз-
виток національного будівельного ринку 
має пропорційну залежність від забезпе-
чення конкурентоздатності будівельних 
підприємств. Так, світові лідери будівель-
ної галузі, наприклад США та ЄС, прояв-
ляють високий рівень конкуренції у галузі, 
що становить у середньому для цих країн 
80–95%. Характерною особливістю наці-
ональної структури будівельної галузі 
України є її регіональна монополізація. 
Великі будівельні підприємства розподі-
лили між собою цільові ринки за регіонами 
і не забезпечують умови для розвитку 
власної конкурентоспроможності. Через 
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такий «регіональний монополізм» рівень 
конкурентоспроможності національних 
будівельних підприємств на закордонних 
ринках оцінюється не більше ніж у 50%. 
Будівельна галузь України посідає останнє 
місце в Європі за рівнем економічної сво-
боди та 117 місце зі 145 країн світу за рів-
нем економічної ефективності [11]. 

Ці показники свідчать про необхід-
ність застосування ефективних механізмів 
трансформації будівельної галузі України 
відповідно до кращих практик світового 
законодавчого забезпечення процесів 
вільної конкуренції.

Позитивним моментом у розвитку кон-
курентного середовища для забезпе-
чення виходу вітчизняних будівельних 
підприємств на світові будівельні ринки 
є обрання європейського інтеграційного 
вектора та асоціативне членство у струк-
турі ЄС. Інституційні зміни та законодавчі 
трансформації, пов’язані з обранням Укра-
їни в асоціативні члени Європейського 
Союзу, сприятимуть зростанню основних 
конкурентних показників розвитку буді-
вельної галузі в середньому на 5–8% [12].

Серед основних проблем, які гальмують 
приєднання вітчизняних суб’єктів госпо-
дарювання у будівництві до світових норм 
та стандартів, а також забезпечення влас-
ної конкурентоспроможності, є такі:

– регіональна монополія вітчизняного 
будівельного ринку (понад 45% підпри-
ємств галузі будівництва мають ознаки 
монополістичних);

– будівельні підприємства, що не 
мають ознак монополістичних на конку-
рентних ринках, копіюють поведінкові 
стратегії підприємств-монополістів, що 
суттєво обмежує розвиток конкурентного 
середовища;

– спрощення вимог стандартизації 
та забезпечення якості на вітчизняному 
будівельному ринку;

– порушення антимонопольного зако-
нодавства;

– невідповідність вітчизняної норма-
тивно-правової бази до європейських 
та міжнародних стандартів, недоскона-
лість антимонопольного законодавства. 

Отже, низка проблемних аспектів зава-
жають вітчизняному будівельному вироб-
ництву працювати в умовах відкритих 

ринків та забезпечити власну конкурен-
тоспроможність на світових ринках збуту.

В умовах необхідності переходу на 
ринки вільної конкурентної торгівлі осо-
бливу увагу необхідно приділити питан-
ням взаємодії державного та приватного 
секторів у вирішенні проблем забезпе-
чення розвитку будівельної галузі, адже, 
як зазначено вище, ця проблематика має 
як економічний, так і соціальний аспект. 
Ефективною формою спільної взаємо-
дії між приватним та публічними секто-
рами економіки є проекти публічно-при-
ватного партнерства. Коли державного 
фінансування не є достатньо для реалі-
зації будівельного проекту, то доцільно 
здійснити пошук приватних інвесторів із 
забезпеченням економічних інтересів. До 
економічних інтересів, у яких може бути 
зацікавлений приватний інвестор, можна 
віднести такі [10]:

– передання права комерційної забу-
дови під час інвестування у соціальну 
забудову;

– передання у концесію об’єктів тран-
спорту та інфраструктури;

– передання у концесію комунальних 
об’єктів;

– передання земельних ділянок.
Систему досвіду розвитку держав-

но-приватного партнерства у різних кра-
їнах світу визначено у Таблиці 1.

Для налагодження ефективних від-
носин приватно-публічного партнерства 
у галузі будівництва на вітчизняному 
ринку доцільно розглянути також тех-
нічні аспекти виробничих процесів, адже 
будівництво має високий ступінь техноло-
гічності. Особливості регулювання галузі 
будівництва передбачають такі аспекти:

– чітке визначення об’єктів, що підля-
гають стандартизації та сертифікації (окре-
мих виробничих процесів чи операцій);

– створення чіткої класифікації об’єк-
тів нерухомості для визначення процесів 
сертифікації та стандартизації;

– визначення умов проведення техніч-
ного аудиту будівельного виробництва;

– розмежування між державою та при-
ватними інституціями функцій нагляду 
та технічного моніторингу і контролю;

– забезпечення процесів стандартиза-
ції та сертифікації через фахові приватні 
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установи: науково-дослідницькі інститути, 
громадські організації профільного спря-
мування, інжинірингові компанії тощо;

– перегляд норм обов’язкового ліцен-
зування з метою створення більш спри-
ятливих умов для розвитку будівель-
ного ринку шляхом зниження кількості 
бюрократичних процедур;

– уніфікація процесів отримання ліцен-
зій та сертифікатів відповідно до норм 
та стандартів;

– удосконалення законодавчого забез-
печення процедури закупівель;

– удосконалення системи норматив-
но-правового забезпечення захисту права 
інтелектуальної власності;

– створення умов для уніфікації 
та спрощення процедур страхування;

– нормативно-правове забезпечення, що 
закріплює право укладання договорів суб-
підряду для малих та середніх підприємств 
у встановлених законодавством обсягах для 
захисту права на конкуренцію та зниження 
рівня регіональної монополізації.

За умови реалізації цих пропозицій мож-
ливим є суттєве зростання обсягів фінансу-
вання будівельних проектів через систему 
публічно-приватного партнерства на 
вітчизняному ринку та вихід українських 
будівельних підприємств на світові ринки.

Таким чином, проаналізувавши світо-
вий досвід державного управління у галузі 
будівництва, що сприяє розвитку галузі 
та забезпечує ефективне вирішення соці-
ально-економічних питань, можна визна-
чити, що національна законодавча база 
потребує імплементації дієвих та ефектив-
них механізмів зі світової практики, проте 

для ефективного застосування необхідним 
є внесення змін до Податкового, Бюджет-
ного та Господарського кодексів України, 
а також створення більш сприятливих 
умов та підґрунтя підвищення ефектив-
ності інвестиційних процесів.  

висновки і пропозиції. У результаті 
проведеного дослідження проаналізовано 
світовий досвід нормативно-правового 
регулювання соціально-економічних від-
носин у будівництві та виокремлено кращі 
механізми світового досвіду норматив-
но-правового регулювання соціально-е-
кономічних відносин будівельної галузі, 
а також визначено можливості застосу-
вання ефективних підходів у національній 
системі будівництва. Так, запропоновано 
розглянути можливості до впровадження 
акціонерних фондів та системи приват-
но-публічного партнерства, оскільки 
в умовах нестачі державного фінансу-
вання така система сприятиме залученню 
додаткових фінансових інвестицій, а 
також має забезпечити функціонування 
більш гнучкої системи залучення. Більш 
широке впровадження та збільшення 
частки державно-приватного партнер-
ства сприятиме підвищенню якості вико-
нання проектів та зменшенню строків 
реалізації. Відповідно до запропонованих 
механізмів, визначено необхідність тран-
сформації принципів та підходів щодо 
вдосконалення державного регулювання 
будівельної галузі, зокрема шляхом уне-
сення змін до Податкового, Бюджетного, 
Господарського кодексів та створення 
більш ефективного нормативно-правового 
забезпечення інвестиційних процесів.

Таблиця 1
світовий досвід розвитку проектів публічно-приватного партнерства
країни сфери реалізації проектів публічно-приватного партнерства

США, Німеччина, 
Великобританія, 
Австралія

Об’єкти соціальної забудови: школи, лікарні; транспортна інфраструктура, 
автобани, будівництво мостів, естакад тощо; об’єкти промислової нерухомості, 
об’єкти реновації, об’єкти зв’язку, комунальні об’єкти (мережі тепло- та водо-
постачання, електромережі), відновлення, ремонт, реконструкція застарілого 
житла тощо.  

Австрія,  
Сінгапур Португа-
лія, Бельгія, Данія, 
Ізраїль, Ірландія, 
Фінляндія, Іспанія, 
Південна Корея, 
Греція

Будівництво та ремонт автошляхів, ремонт, реконструкція та модернізація 
будинків соціального призначення, термомодернізація будівель, транспортна 
інфраструктура, мости, естакади, девелоперські проекти будівництва, проекти 
револьверного фінансування, інноваційно-інвестиційні комплекси, об’єкти 
інноваційного розвитку (за типом силіконової долини), наземний електричний 
транспорт, швидкісне залізничне сполучення тощо.

Польща, Країни  
Східної Європи

Окремі пілотні проекти (внаслідок слаборозвиненої системи публічно-приват-
ного партнерства).
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марушева о. а. международный опыт нормативно-правового регулирования 
социально-экономических отношений в строительстве 

В статье рассматриваются вопросы внедрения ведущего мирового и европейского 
опыта в систему нормативно-правового регулирования государственного управле-
ния строительством для реализации социально-экономических функций государства. 
Проведен анализ ведущего мирового и европейского опыта и определены механизмы 
нормативно-правового регулирования социально-экономических отношений при реа-
лизации строительных проектов. На основе проведенного анализа определены пер-
спективные направления для их внедрения в отечественную систему государственного 
управления строительной отраслью с учетом требований экономических и социальных 
обязательств государства перед обществом и субъектами хозяйственной деятельности.
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Marusheva O. International experience of legal regulation of socio-economic 
relations in construction

The article presents the issues of implementation of the world and European experience 
in the system of regulatory and legal regulation of public administration of construction 
management for the implementation of socio-economic functions of the state. The analysis 
of the leading world and European experience and the mechanisms of legal regulation of 
social and economic relations in the implementation of construction projects are defined. 
On the basis of the conducted analysis, perspective directions for their introduction into the 
national system of state management of the construction industry have been determined 
taking into account the requirements of the state’s economic and social obligations to the 
society and economic entities.

Key words: state regulation, legal regulation, public administration, construction indus-
try, international experience, socio-economic relations, reform, eurointegration.


