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Будівельний комплекс складається з таких основних блоків:
виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне
машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі
будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить значна. В
Україні ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже
10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві.
Будівельний комплекс тісно пов'язаний з усіма галузями господарства.
За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих
фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. У
будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20%
прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної
промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних
матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали,
конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту.
Транспортні витрати в собівартості будівництва становлять біля 25%.
Найбільші центри промисловості будівельних матеріалів - Київ, Харків,
Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.
Комплексотворні функції промисловості будівельних матеріалів
незначні через слабкий зв'язок її з іншими галузями виробництва щодо
сировини і збуту готової продукції. У господарському комплексі
економічного району вона виконує роль обслуговуючої галузі, тому
сконцентрована здебільшого у великих містах. Так, у Києві є майже 40
заводів будівельних матеріалів.
Промисловість будівельних матеріалів відзначається складністю
галузевої структури. Найважливішими підгалузями є виробництво стінових,
рулонних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, азбестоцементних труб
і шиферу, видобуток і переробка нерудних будівельних матеріалів, цементна
промисловість, виробництво будівельної кераміки. На них припадає понад
80° о усієї продукції І майже 90% зайнятих у будівельній промисловості.
За призначенням будівництво поділяють на промислове (заводи,
фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водосховища, канали), енергетичне
(електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні
шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження ферм, елеваторів).
Промисловість будівельних матеріалів розвивається під впливом двох
чинників - сировинного і споживчого, тому розміщення її залежить від
переважання хоча б одного з них. Залежно від потреб будівництва і стадій
технологічного процесу виділяють підприємства і виробництва, що
орієнтуються на сировинні райони, наприклад, видобуток і первинна обробка
сировини (піску, гравію, щебеню, бутового каменю тощо), виробництво

в'яжучих (цементу, вапна, гіпсу) і стінових матеріалів, а також ті, що тяжіють
до споживача (виробництво залізобетонних конструкцій, шиферу,
будівельного і віконного скла тощо).
У перспективі передбачаються реконструкція технічної бази
промисловості будівельних матеріалів, подальші механізація та
автоматизація технологічних процесів, розширення випуску нових
будівельних матеріалів, ефективних збірних будівельних елементів, легких та
економічних великомірних конструкцій і виробів поліпшеної якості, а також
комплексне використання сировини, ширше впровадження матеріалів
супутнього видобутку, вторинної сировини, підвищення якості виробів для
будівництва. Географія галузі розширюватиметься з урахуванням подальшого комплексного розвитку економічних районів та областей України,
забез-печення повного виконання обсягів будівельно-монтажних робіт.

