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Справи з технологічними iнновацiями у нашій країні складаються не 

найкращим чином. За рейтингом Global Innovation Index 2010 Україна 
посідає 61 місце серед 132 країн. Ледь не єдиним осередком iнновацiйної 
дiяльностi в Українi вважаються технопарки. Але жоден iз технопаркiв не 
виділяє будівництво серед головних прiоритетiв своєї дiяльностi. Ну, i 
нарешті слід зазначити, що у законі «Про прiоритетнi напрями iнновацiйної 
дiяльностi в Українi» про будiвельну галузь навiть не згадується зовсім. 

Cвітовий досвід підкреслює, що інновації та розвиток сучасної 
наукової складової у будiвельнiй галузi є актуальним i вкрай важливим. Тодi 
залишається питання: чому нашим будiвельникам так важко похвалитися 
ноу-хау у своїй роботi? Відповідь така: реальнi ринковi умови не спонукають 
їх до впровадження новiтнiх технологiй. Не можна казати, що що сучаснi 
новобудови не вiдрiзняються вiд споруд часiв Хрущова. Нинi застосовують 
матерiали з кращими характеристиками, збiльшується кiлькiсть поверхiв (що 
вимагає нових пiдходiв до водопостачання, опалення, безпеки та iн.). Однак 
все це зазвичай нагадує просте вдосконалення, анiж якiсь принципово новi 
винаходи. 

Очевидно, що попит на справжнi iнновацiї є тодi, коли бiзнес не має 
простiших шляхiв для зростання. Враховуючи докризовi шаленi темпи 
зростання ринку нерухомостi у нашiй країнi, стає очевидним, що займатися 
якимись винаходами та їхнiм впровадженням у житловому будiвництвi 
просто безглуздо. Адже, як вiдомо, новiтнi технологiї завжди дорожчi за 
традицiйнi i при цьому бiльш ризикованi. Вiтчизнянi споживачi не 
зацiкавленi у ще одному аргументi для подорожчання нерухомостi: у 
передових країнах застосовують iншi технологiї, але у них є бiльше 
фiнансових можливостей впровадження цих ноу-хау. Наш типовий споживач 
буде неспроможний заплатити за все, що буде в цiй оселi. Тому треба 
триматися золотої середини. 

Певною мiрою консерватизм будiвельної галузi може сприяти прогресу 
в мiстобудуваннi. Iнновацiйнiсть у будiвництвi справедливо асоцiюється iз 
збiльшенням поверховостi споруд. Але це не iдеальний i не 
безальтернативний напрям розвитку. Оптимальними як для компанiй, так i 
для покупцiв є споруди у 4-6 поверхiв. Житло при цьому виходить 
дешевшим, нiж у висотках. Адже щоб забезпечити водопостачання, тепло, 
пожежну безпеку та iншi потреби у багатоповерхiвках, доводиться 
застосовувати дорожчi технологiї, нiж у низькоповерхових будiвлях. При 
цьому в обох випадках вдасться поселити майже однакову кiлькiсть людей. 
Бо за нинiшнiми нормативами територiя навколо «свiчки» має вiдводитися 
для iнфраструктурних об’єктiв — медичних закладiв, шкiл, дитсадкiв, 



крамниць та iн. I нарештi, не дивина, що життя у невеликому сучасному 
будинку буде бiльш комфортним, нiж на 20-му поверсi. Така забудова 
можлива лише на значнiй територiї, примiром, окремого мiкрорайону. У 
великих містах ж сьогоднi вiдбувається переважно точкова забудова. 
Важливо те, що напрямок будiвельних iнновацiй (чи навiть сама потреба у 
них) може суттєво вiдрiзнятися в залежностi вiд того, чи мiсто 
розбудовується у висоту, чи в ширину. 

Ще один аспект визначення інноваційних точок зростання у будельній 
галузі – це пiдвищення екологiчностi та енергоефективностi експлуатацiї 
житла. Адже ситуацiя з енергоносiями потребує iнвестицiй, якi дозволять 
заощаджувати на енергiї.  
 
 


