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Будівельний комплекс посідає особливе місце в економіці держави: він 
створює основні фонди для функціонування всіх без виключення галузей 
економіки, як виробничих так і невиробничих, які забезпечують соціально-
культурні та побутові потреби населення. Особливе місце в будівельному 
комплексі належить житловому будівництву, оскільки забезпечення людини 
гідним житлом є першим необхідним кроком на шляху створення умов для 
розкриття всіх її творчих можливостей, до активного суспільного життя та 
продуктивної праці. Будівництво є початковою та іноді найбільш 
капіталомісткою частиною будь-якого інвестиційного проекту. Отже від 
якості будівельної продукції, термінів її створення залежатиме ефективність 
інвестиційних проектів в інших галузях економіки. 

Як свідчить світовий досвід, забезпечення конкурентоздатності 
продукції, в тому числі і будівельної, на вітчизняному та світовому ринках 
можливе лише за умови інноваційного розвитку, тобто розвитку, 
зумовленого широким впровадженням досягнень науково-технічного 
прогресу як у сфері виробництва, так і в організації, управлінні та економіки 

Розглянемо інноваційну ситуацію у будівельній сфері. Так, наприклад, у 
2010 році науково-технічна та інноваційна діяльність у сфері житлово-
комунального господарства, будівництва та промисловості будівельних 
матеріалів здійснювалась відповідно до положень законів України "Про 
інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про 
стандартизацію", рішень Уряду, а також частин державних цільових програм. 

До державного реєстру включено 7 цільових програм, головним 
державним замовником яких є Міністерство будівництва. Серед цих програм 
найважливішими є: 

• комплексна державна програма енергозбереження України;  
• програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;  
• програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах 

України;  
• програма поводження з твердими побутовими відходами.  
Для реалізації затверджених пріоритетних напрямів розпочато 

розроблення Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в 
будівництві. Зміст цієї програми полягає у визначенні комплексу умов, 
поступова реалізація яких, у відповідності з визначеними у Програмі 
етапами, сприятиме розвитку інноваційної діяльності в будівельному 
комплексі України. 

Збільшення інноваційної активності в будівництві спричинить 
підвищення: 



• якості будівельної продукції, а отже - її конкурентоздатності на 
вітчизняному та світовому ринках;  

• економічної ефективності інвестицій в інші галузі економіки;  
Пожвавлення інноваційної діяльності в будівництві зумовить 

підвищення обсягів будівельної продукції, а отже відповідно й підвищення 
рівня ВВП. 

Інтенсифікація інноваційної діяльності в будівельному комплексі 
сприятиме збільшенню кількості робочих місць, покращенню умов праці, 
зменшенню забруднювання навколишнього середовища, підвищенню рівня 
соціальної захищеності населення України шляхом створення гідних умов 
життя через забезпечення житлом, об'єктами соціальної інфраструктури. 

Щоб посісти гідне місце серед світових лідерів, Україна має знайти свою 
нішу на світовому ринку та забезпечити її конкурентоспроможною 
продукцією. За умови обмеженості фінансових, матеріально-технічних, 
трудових, наукових ресурсів досягти таких результатів можна лише шляхом 
їх концентрації на тих напрямках суспільного виробництва, які можуть 
забезпечити Україні найбільш короткий шлях до світового ринку. 

Такі напрями були визначені Законом України "Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні". Проте, не зважаючи на особливе 
місце будівельного комплексу в економіці держави, в цьому Законі 
будівництво не потрапило до переліку загальнодержавних пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності. 
 
 
 
 
 
 


