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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТВОРЕННІ ПЕРЕДУМОВ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Глибина кризових явищ у національній економіці потребує
негайного запровадження адекватних антикризових заходів. По-
долання наслідків кризи та забезпечення сталого економічного
зростання є можливим лише за умов планомірної реалізації дер-
жавної політики на всіх рівнях, в тому числі галузевому. За да-
ними Державного комітету статистики, за минулий рік показники
діяльності підприємств всіх галузей мали низхідну динаміку. Пи-
тома вага збиткових підприємств у 2009 сягнула рівня 41,3 %, а
по окремим видам економічної діяльності частка збиткових під-
приємств перевищує половину, зокрема, по будівництву вона
становить 52,7 % [1]. Слід відзначити, що погіршення результатів
діяльності будівельних підприємств супроводжувалось і значним
скороченням обсягів виконаних ними робіт. Як наслідок, у 2009
році обсяги виконаних будівельних робіт скоротились на 48,2 %,
що стало найгіршим показником за роки незалежності і виклика-
ло подальше загострення кризових явищ у суміжних галузях:
машинобудуванні, промисловості будівельних матеріалів тощо.
Загальні тенденції будівельної галузі характерні і для будівницт-
ва житла.

Для мінімізації негативних наслідків кризи та створення пере-
думов для формування фінансової стійкості будівельної галузі
прийнято низку законодавчих актів, першим з яких став Закон
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України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на
розвиток будівельної галузі і житлового будівництва» №800-VI
від 25.12.2008 р. [2]. Зазначеним законодавчим актом визначено
основні напрями підтримки житлового будівництва: надання
пільгових кредитів забудовникам, викуп у забудовників частини
нереалізованого житла, надання громадянам державної підтрим-
ки на будівництво (придбання) доступного житла, отримання
громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних кош-
тів громадян та коштів державної підтримки тощо. Попри те, що
у 2009 році підприємства та організації будівельної галузі отри-
мали фінансову підтримку держави загальним обсягом 1,5 млрд
грн [3], викладені у вказаному законодавчому акті положення по-
вною мірою не виконуються. Однією з основних причин відсут-
ності позитивних зрушень у будівельній галузі є нестача фінан-
сових ресурсів, що раніше надходили від приватних інвесторів, у
тому числі фізичних осіб.

Новий механізм державної підтримки будівельної галузі пе-
редбачено Державною цільовою програмою будівництва (при-
дбання) доступного житла на 2010—2017 роки [4]. Документ пе-
редбачає поступовий перехід від надання державою безплатного
житла до придбання його за власний рахунок громадян шляхом
отримання кредитів на пільгових умовах. На нашу думку, реалі-
зація зазначеної програми потребує додаткових зусиль як з боку
державних органів влади, так і з боку підприємств будівельної
галузі.

Зростання інвестиційної активності приватних осіб можливе
лише за умови суттєвого зниження вартості новобудов, віднов-
лення іпотечного кредитування та довіри інвесторів до забудов-
ника. Тому для залучення приватних інвесторів необхідно скон-
центрувати зусилля підприємств галузі на зниженні вартості
квадратного метру житла. Вітчизняна будівельна галузь відзнача-
ється високою матеріало- та енергомісткістю, застосуванням за-
старілої техніки та технологій. Як зазначає Ю. О. Суркова: «... в
діючих будівельних проектах сталі й бетону на 25—30 % більше,
ніж у німецьких аналогах. Подібна картина і з фундаментами:
паль може бути використано на 25—30 % менше. Крім того, про-
дуктивність праці в Україні становить 30 % від цього показника у
країнах ЄС» [5, с. 102]. Стимулювати запровадження більш еко-
номних технологій може ініціація державою створення регіона-
льних будівельних кластерів. Іншим засобом мінімізації вартості
житла є перехід до спорудження квартир меншої площі та серій-
не котеджне будівництво.
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Серед завдань, котрі стоять перед державними органами, най-
нагальнішим є стимулювання відновлення іпотечного кредиту-
вання. Важливим аспектом є відновлення кредитування не тільки
вже готових об’єктів, а й тих, що лише будуються. На думку
представників владних органів «при умові відновлення іпотечно-
го кредитування, у 2010 році буде введено в експлуатацію житла
на 10 % більше, ніж у минулому році (у 2009 році було введено в
експлуатацію житла більше 6 млн. квадратних метрів) або це 67
% від рівня 2008 року (тоді було введено в експлуатацію трохи
більше 10 млн квадратних метрів)» [6].

До кола завдань державних органів варто віднести і прийняття
Містобудівного кодексу, як виключного переліку норм та правил
для будівельної галузі. Прийняття містобудівного кодексу дозво-
лить знизити адміністративний тиск на будівельні компанії та га-
рмонізувати державні, громадські та приватні інтереси.

Реалізація вказаних пропозицій сприятиме посиленню конку-
рентної боротьби між суб’єктами господарювання за інвестиційні
ресурси, зростанню обсягів виконаних будівельних робіт та фор-
муванню фінансової стійкості підприємств будівельної галузі.
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