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СЕКЦІЯ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 

І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Котик Л. І. 

асистент кафедри економічної і соціальної географії 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ 

На сьогодні у науковій літературі (суспільно-географічній та економічній) 

утвердилося вузьке і широке трактування поняття будівельний комплекс. 

У вузькому значенні, будівельний комплекс – це сукупність галузей 

матеріального виробництва та проектних робіт, які забезпечують капітальне 

будівництво. У широкому – це поєднання галузей матеріального виробництва 

(виготовлення будівельних матеріалів і капітальне будівництво, ремонт і 

демонтаж житлових будівель, виробничих, соціальних, комерційних споруд 

тощо) і закладів соціальної (профільні заклади вищої та середньої освіти), 

наукової (спеціалізовані науково-дослідні інститути, дослідно-конструкторські 

організації, архітектурно-проектні організації, архітектурні і будівельні старт-

апи), комерційної (банки, страхові і лізингові компанії, інвестиційні центри, 

венчурні фонди, ринки будівельних матеріалів, ринки житла і комерційної 

нерухомості та ін.), торгівельної (спеціалізовані будівельні магазини, гуртівні 

будівельних матеріалів, он-лайн будівельні магазини), транспортної 

(логістичні підприємства, транспортні габи), організаційно-управлінської 

(девелопмент нерухомості, реклама, дизайн та ін.) інфраструктури тощо [2]. 

У суспільній географії проблеми трансформації будівельного комплексу 

України, з позиції розвитку господарства незалежної держави, почали 

вивчатися з 90-х років ХХ ст. У науковому доробку з цієї тематики можна 

виокремити три періоди, які характеризуються переважаючою проблематикою 

досліджень:  

‒ 1991–2001 рр. – напрацювання: С. Іщук «Промислові комплекси України» 

(1993, 2003), Ф. Заставний «Географія України» (1994), «Соціально-

економічна географія України» за ред. О. Шаблія (1994), О. Заставецька 

«Комплексний соціальний і економічний розвиток території: теоретичні 

і методичні основи дослідження» (1997), І. Коротун, Л. Коротун, С. Коротун 

«Розміщення продуктивних сил України» (1997), О. Заставецька «Соціально-

економічний комплекс обласного регіону: теоретико-методологічні основи 

розвитку і територіальної організації» (1998), Й. Бурка «Основи географії 

будівельної індустрії України» (2001), Д. Стеченко «Розміщення продуктивних 
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сил і регіоналістика» (2001), О. Топчієв «Основи суспільної географії» (2001), 

Л. Шевчук «Розміщення продуктивних сил» (2001) та ін. У цих працях 

ґрунтовно проаналізовано структурні зміни (організаційно-управлінські 

(приватизація, розвиток малого підприємництва, корпоратизація тощо), 

компонентні (співвідношення між галузями комплексу), територіальні 

(занепад центрів і вузлів будівельної промисловості та формування нових 

осередків), функціональні (переорієнтація на внутрішньоукраїнський ринок, 

вихід на ринок держав Західної і Центральної Європи)) будівельного 

комплексу держави, узагальнено його потенціал розвитку (перш за все 

сировинний), введено в українську наукову мову поняття будівельної індустрії 

та розкрито його зміст; 

‒ 2002–2010 рр. – Д. Стеченко «Інноваційні форми регіонального розвитку» 

(2002), «Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: атлас» (2003), 

Г. Балабанов, В. Нагірна, О. Нижник «Трансформація структури господарства 

України: регіональний аспект» (2003), «Україна. Промисловість та 

інвестиційна діяльність» (2003), В. Захарченко «Трансформаційні процеси у 

промислових територіальних системах України» (2004), Н. Веприк 

«Територіально-виробничі комплекси» (2005), І. Бутирська «Інфраструктурне 

забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» 

(2006), Г. Підгрушний «Промисловість і регіональний розвиток України 

(теорія та практика суспільно-географічного дослідження)» (2007), Й. Бурка 

«Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України» (2009), 

Г. Підгрушний «Промисловість і регіональний розвиток України» (2009) [1] та 

ін. У наукових напрацюваннях цього періоду запроваджено та розроблено 

поняття будівельний кластер та будівельно-індустріального комплекс, 

обґрунтовано роль будівництва у регіональному розвитку та промисловому 

розвитку на місцях, досліджено регіональний асиметричний розвиток 

будівельного комплексу та вплив об’єктів ринкової інфраструктури на його 

функціонування, формування інноваційних форм розвитку (траст, консорціум, 

асоціація та ін.) у будівельному комплексі держави тощо; 

‒ 2011 р. і до сьогодні – О. Заставецька, Н. Копер «Соціальна спрямованість 

промислового розвитку регіону (суспільно-географічне дослідження)» (2011), 

Т. Михайленко «Ринок житла та якість житлових умов населення України» 

(2011), «Львів. Комплексний атлас» (2012), В. Воловик «Периферійні райони 

столичної області: господарський розвиток, соціальні проблеми та напрями їх 

вирішення (на прикладі Київської області)» (2012), Н. Смотрич «Географічні 

передумови розвитку і трансформації господарського комплексу Закарпатської 

області» (2012), Г. Підгрушний «Соціально-економічні проблеми містобуду-

вання» (2013), Н. Мезенцева та ін. «Ринок житла України: суспільно-

географічне дослідження» (2012), С. Запотоцький, В. Запотоцька, А. Екезлі 

«Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні» (2013), 

К. Мезенцев, Г. Підгрушний, Н. Мезенцева «Регіональний розвиток в Україні: 

суспільно-просторова нерівність і поляризація» (2014), Л. Заставецька 

«Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністра-

тивно-територіального устрою України» (2013), К. Кича, А. Кича «Суспільно-
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географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області» (2015), 

М. Барановський «Економічна і соціальна географія України: реальний сектор 

економіки» (2018) та ін. У наукових розвідках розкрито роль будівельного 

комплексу у розв’язанні містобудівних проблем, проаналізовано стан та 

перспективи розвитку ринку житла в Україні та локалізації на території 

великого міста підприємств з виробництва неметалевої мінеральної продукції, 

зосереджено увагу на дослідженні інвестиційних процесів у сфері будівельного 

комплексу, важливості врахування показників його розвитку при провадженні 

адміністративно-територіальної реформи, подоланні проблем соціально-

економічного розвитку периферійних районів, трансформації компонентної 

структури господарства регіону тощо. 

На відміну від суспільно-географів, які при дослідженні функціонування 

будівельного комплексу значну увагу зосереджують на аналізі природних і 

демогеографічних передумов його розвитку та динаміці показників 

виробництва будівельних матеріалів чи впровадження в експлуатацію обсягів 

житла, учені-економісти наголошують на важливості врахування механізму 

державного регулювання у будівельному комплексі на фоні закликів 

активізації інноваційно-інвестиційних процесів. Вони зосереджують увагу на: 

вивченні державних закупівель будівельних матеріалів й аналізі тендерів на 

виконання будівельних робіт (С. Ракицька, О. Жусь «Передумови формування 

об’єднання підприємств будівельного комплексу на регіональному рівні», 

2015); формуванні житлового фонду як одного з найефективніших ресурсів 

поселення, зокрема великого міста (Едвард Д. Блейклі «Планування місцевого 

економічного розвитку», 2002); низькій конкурентоспроможності підприємств 

будівельного комплексу, а відповідно низькій ефективності регіональної 

інвестиційно-будівельної діяльності (С. Скочиляс «Технології забезпечення 

розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні», 2016) та ін. 

Обидві групи учених відзначають важливу роль яку виконує будівельний 

комплекс у господарстві держави та регіону – показники його функціонування 

є індикаторами економічної ситуації території, а розвиток будівельного 

комплексу зумовлює синергетичний ефект в економіці регіону й притягує 

супутні промислові підприємства, заклади соціальної і комерційної 

інфраструктури, сприяє подолання проблем безробіття, підвищує рівень 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості території тощо.  

Незважаючи на ґрунтовні суспільно-географічні напрацювання теоре-

тичного і прикладного характеру з проблематики трансформації будівельного 

комплексу України, виклики сьогодення зумовлюють посилений інтерес до 

цієї тематики. Реалізація державної політики неоіндустріального розвитку 

передбачає впровадження засад реіндустріалізації – відродження 

промисловості з орієнтацією на пріоритетність технологічного і структурного 

оновлення. А це стимулює розвиток будівельного комплексу держави, перш за 

все промислового будівництва, на засадах інноваційно-інвестиційної політики. 

Її ефективне здійснення вимагає модерних досліджень компонентних, 

територіальних, функціональних змін структури будівельного комплексу 

держави, загалом, і окремих регіонів, зокрема.  
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