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зАКОНОДАВЧе зАБезПеЧеННя СиСТеМи ДеРЖАВНОГО РеГУЛЮВАННя 
БУДІВеЛьНОї ГАЛУзІ: АНАЛІз ТА ПеРСПеКТиВи РОзВиТКУ

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку будівельної галузі шляхом формування сприят-
ливих соціально-економічних умов через реалізацію ефективних механізмів державного управління. Буді-
вельна галузь є галуззю-мультиплікатором та може забезпечити розвиток супутніх галузей народного 
господарства, які є постачальниками матеріалів для галузі будівництва, дати поштовх науково-дослід-
ницькій та освітній роботі щодо забезпечення галузі інноваційними технологіями та кваліфікованими 
фахівцями з огляду на її трудомісткість. Будівельна галузь спрямована на вирішення соціальних проблем 
через будівництво житлової нерухомості, розвиток інфраструктури через реалізацію інфраструктур-
них проектів та забезпечення комерційною нерухомістю малого та середнього бізнесу. Отже, пошук 
шляхів ефективного управління на рівні реалізації державної політики розвитку має актуальність та 
практичне значення. Забезпечення ефективної реалізації механізмів державного управління можливе за 
умови раціонального нормативно-правого забезпечення. Отже, у статті проведено аналіз та надано 
рекомендації щодо подальшого розвитку законодавчої системи щодо регламентації процесів та меха-
нізмів державного управління в галузі будівництва.

Ключові слова: будівельна галузь, механізми державного управління, нормативно-правове забез-
печення державного управління.

Yu. Н. Prav. Legislative supply of the state regulation of the construction industry: analysis and 
prospects of development

The article is devoted to the actual problem of the development of the construction industry through 
the formation of favorable socio-economic conditions through the implementation of effective mechanisms of 
public administration. The construction industry is a multiplier industry and can provide the development of 
related branches of the national economy, which are suppliers of materials for the construction industry, give 
an impetus to research and educational work to provide the industry with innovative technologies and qualified 
specialists in view of its complexity. The construction industry is aimed at solving social problems through the 
construction of residential real estate, the development of infrastructure through the implementation of infra-
structure projects and the provision of commercial real estate for small and medium businesses. Consequently, 
the search for ways of effective management at the level of realization of the state policy of development has 
urgency and practical significance. ensuring the effective implementation of public administration mechanisms 
is possible provided that rational regulatory and legal support is provided. Consequently, the article analyzes 
and gives recommendations for the further development of the legislative system regarding the regulation of 
processes and mechanisms of state administration in the field of construction.

Key words: construction industry, mechanisms of public administration, normative and legal support of 
state administration.

Постановка проблеми. Питання економічного зростання лежить у площині організа-
ції ефективної державної політики управління економічним розвитком. Система державного 
управління спрямована на виконання ряду управлінських функцій, зокрема прогнозування, 
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планування, організації, моніторингу, контролю та регулювання основних процесів економіч-
ного розвитку. Організаційна складова частина реалізації управлінських механізмів держав-
ного політики забезпечення розвитку економіки та економічного зростання лежить у площині 
нормативно-правового забезпечення, спрямованого на окреслення прав та обов’язків, сфер 
впливу, меж системи державного управління та визначення окремих повноважень для стейк- 
холдерів: приватних підприємств, громадських організацій, місцевої влади, міжнародних 
партнерів. Ураховуючи систему взаємовідносин, що мають бути врегульовані нормативно-за-
конодавчою базою щодо організації системи реалізації механізмів державного управління до-
цільно провести її аналіз та визначити перспективи подальшого розвитку. Розвиток системи 
нормативно-правового забезпечення господарської діяльності дозволить підвищити конку-
рентоздатність вітчизняних галузей народного господарства, вивести їх на нові ринки збуту, 
забезпечити підвищення якості готової продукції. 

Галузь будівництва є однією із ключових галузей народного господарства, отже, визна-
чення шляхів розвитку будівництва в Україні є одним із пріоритетних завдань для національ-
ної економіки. Питання пошуку шляхів ефективної реалізації механізмів державного управ-
ління в галузі будівництва є актуальним. Розгляд даного питання вимагає проведення аналізу 
та формування пропозицій щодо розвитку нормативно-правової бази державного управління 
в галузі будівництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Актуальність теми дослідження викликає значну увагу авторів до розроблення даної 
проблематики. У роботі О. Квасніцької було проаналізовано основні тренди та тенденції роз-
витку будівельної галузі, а також проведено теоретико-методичний аналіз основних категорій 
економічної діяльності в галузі будівництва [1]. Дослідження окремих аспектів державного 
регулювання економічної діяльності проводилося С. Чистовим, А. Никифоровим, Т. Куцен-
ко, зокрема, було визначено теоретико-методичне підґрунтя реалізації механізмів державного 
управління з урахуванням вимог національної економіки [2]. О. Амосовим, М. Латиніним, 
Т. Лозинською, І. Дунаєвим було визначено особливості реалізації управлінських функцій під 
час формування державної економічної політики як стратегічного завдання для держави щодо 
забезпечення сталого економічного розвитку [3]. М. Латинін, С. Майстро, В. Бабаєв розглади-
ли систему державного управління з точки зору можливості застосування інноваційних під-
ходів до її розвитку [4]. Проте, незважаючи на увагу авторів до даної тематики, залишається 
актуальним питання побудови ефективної системи нормативно-правого забезпечення держав-
ного управління в галузі будівництва за умови трансформаційних процесів та приведення їх у 
відповідність до світових норм та стандартів. 

формування мети статті. Метою статті є визначення перспектив розвитку нормативно- 
правового забезпечення державного управління в галузі будівництва. Для досягнення мети 
окреслено ряд завдань: 

1) структурувати узагальнені нормативно-правові документи, що регламентують роз-
виток системи державного управління будівництвом;

2) проаналізувати специфічні нормативно-правові документи, що регламентують си-
стему державного управління будівництвом;

3) надати рекомендації щодо вдосконалення системи нормативно-правового забезпе-
чення державного управління з урахуванням специфіки будівельної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Специфічні нормативно-правові акти, що 
регламентують систему державного управління в галузі будівництва можна представити у ви-
гляді наступної таблиці 1.



103ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (20), 2019

Механізми державного управління

Таблиця 1
Нормативно-правове забезпечення 

державного управління будівництвом
Назва  

документа
Ким та коли 

прийнято
Опис організаційного складника реалізації  

державної регуляторної політики

1 2 3

Закон України 
«Про генеральну 
схему плану-
вання території 
України»

18.06.2012 р. 
ВРУ

Визначає «пріоритети та концептуальні вирішення пла-
нування і використання території країни, вдосконален-
ня систем розселення та забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури, формування на-
ціональної екологічної мережі» [5], тобто визначає умови 
забудови території шляхом планування основних показни-
ків на макрорівні.

Закон України 
«Про архітектур-
ну діяльність»

20.05.1999 р. 
ВРУ

Визначає «правові та організаційні засади архітектурної 
діяльності і спрямований на формування сприятливого 
життєвого середовища, досягнення естетичної виразності, 
економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх 
комплексів» [7], тобто регламентує безпосередньо норми, 
правила та стандарти виконання будівельних робіт та ве-
дення архітектурної діяльності.

Закон України 
«Про регулюван-
ня містобудівної 
діяльності»

17.12.2011 р. 
ВРУ

Встановлює «правові та організаційні основи містобудів-
ної діяльності і спрямований на забезпечення сталого роз-
витку територій з урахуванням державних, громадських 
та приватних інтересів» [6], тобто визначає повноваження 
публічного та приватного сектору в галузі містобудування 
для забудови територій.

Закон України 
«Про планування 
і забудову тери-
торій»

20.05.2000 р. 
ВРУ

Встановлює «правові та організаційні основи планування, 
забудови та іншого використання територій і спрямований 
на забезпечення сталого розвитку населених пунктів з ура-
хуванням громадських і приватних інтересів» [8], тобто 
визначає організаційний механізм використання території 
різного призначення з метою ведення будівельної діяльно-
сті з максимально можливою віддачею для забезпечення 
сталого розвитку.

Закон України 
«Про відпові-
дальність за пра-
вопорушення у 
сфері містобудів-
ної діяльності»

14.10.1994 р. 
ВРУ

Встановлює «відповідальність юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців (суб’єктів містобудування) за правопору-
шення у сфері містобудівної діяльності» [9], тобто визначає 
механізми впливу в рамках реалізації державної регулятор-
ної політики в галузі будівництва.

Закон України 
«Про комплексну 
реконструкцію 
кварталів (мікро-
районів) застарі-
лого житлового 
фонду»

22.12.2006 р. 
ВРУ

Визначає «правові, економічні, соціальні та організаційні 
засади проведення комплексної реконструкції кварталів 
(мікрорайонів) із заміною застарілого житлового та нежит-
лового фондів» [10], тобто визначає механізми вирішення 
актуальної проблеми оновлення застарілого фонду нерухо-
мості шляхом реалізації державних програм будівництва.
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1 2 3

Указ Президента 
України «Про 
план першочер-
гових заходів у 
сфері інвестицій-
ної діяльності»

10.04.2006 р. 
Президент 

України

Забезпечення «сприятливих умов для активізації та роз-
витку інвестиційної діяльності, усунення перешкод у її 
здійсненні», створення сприятливих умов для інвестицій-
ного розвитку [11], тобто забезпечення умов для створення 
сприятливого інвестиційного клімату, в тому числі за раху-
нок розвитку будівництва як галузі-мультиплікатора інвес-
тиційної активності економічної системи.

Указ Президента 
України «Про 
заходи щодо 
вдосконалення 
державного регу-
лювання у сфері 
будівництва 
житла та стабі-
лізації ситуації 
на первинному 
ринку житла»

03.03.2006 р. 
Президент 

України

Забезпечує «вдосконалення державного регулювання у 
сфері будівництва житла, гарантування захисту прав гро-
мадян у процесі інвестування будівництва житла, стабі-
лізації ситуації на первинному ринку житла» [12], тобто 
забезпечення ефективної регуляторної політики державно-
го управління в галузі будівництва щодо зведення нового 
житла та умов його реалізації.

Постанова КМУ 
«Положення 
про державний 
архітектурно- 
будівельний 
контроль»

25.03.1993 р. 
КМУ

Забезпечення «організаційно-технічних і правових заходів, 
спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, 
державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог 
і технічних умов, а також положень затвердженої містобу-
дівної документації та проектів конкретних об’єктів, міс-
цевих правил забудови населених пунктів усіма суб’єктами 
містобудівної діяльності незалежно від форм власності під 
час забудови територій і населених пунктів, розміщення, 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів 
житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, 
реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної 
та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних 
матеріалів, виробів і конструкцій» [13], тобто безпосеред-
ньо реалізація регулівного механізму державного управ-
ління будівництвом.

Постанова КМУ 
«Положення про 
Міністерство 
регіонального 
розпитку та 
будівництва 
України»

18.01.2012 р. 
КМУ

Визначення повноважень у сфері реалізації державної ре-
гуляторної політики управління будівництвом профільним 
Міністерством [14]

Постанова 
КМУ «Про 
затвердження 
Положення про 
Державну архі-
тектурно-буді-
вельну інспекцію 
України»

15.03.2018 р. 
КМУ

Реалізація «державної політики з питань державного ар-
хітектурно-будівельного контролю та нагляду» [15], тобто 
визначається організаційний механізм реалізації регуля-
торної державної політики в галузі будівництва централь-
ним органом виконавчої влади.

Продовження таблиці 1
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1 2 3

Постанова КМУ 
«Про містобудів-
ний кадастр»

25.05.2011 р. 
КМУ

Визначає «структуру містобудівного кадастру, порядок 
його створення, ведення та надання інформації з містобу-
дівного кадастру» [16], тобто визначає технічну складову 
частину планування управління земельними ресурсами та 
створює умови для забезпечення автоматизованої системи 
державного управління земельними ресурсами для реаліза-
ції ефективного механізму забудови територій.

Постанова КМУ 
«Про затвер-
дження Порядку 
проведення 
архітектурних 
та містобудівних 
конкурсів»

25.11.1999 р. 
КМУ

Встановлюються «єдині вимоги до організації і проведення 
архітектурних та містобудівних конкурсів для виявлення 
кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних 
та економічних проектних пропозицій, ідей, концепцій 
щодо об’єктів архітектури та містобудування і визначен-
ня виконавців проектно-кошторисної та містобудівної до-
кументації» [17], тобто забезпечення державної політики 
щодо підвищення ефективності будівельної галузі, забез-
печення високої якості створення будівельної продукції.

Постанова КМУ 
«Про затвер-
дження Порядку 
державного 
фінансування 
капітального 
будівництва»

27.12.2001 р. 
КМУ

Визначає «механізм фінансування капітального будівниц-
тва за рахунок коштів державного бюджету з метою забез-
печення цільового та ефективного використання держав-
них коштів» [18], тобто визначає механізми державного 
регулювання фінансової діяльності в галузі будівництва.

Постанова КМУ 
«Порядок при-
йняття в експлуа-
тацію закінчених 
будівництвом 
об’єктів»

22.09.2004 р. 
КМУ

Визначає «механізм прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів» [19], тобто безпосередньо регла-
ментує норми та правила будівництва та стандарти готової 
будівельної продукції як елемент регуляторної політики 
держави.

Постанова КМУ 
«Загальні умови 
укладення та 
виконання до-
говорів підряду 
в капітальному 
будівництві»

19.01.2012 р. 
КМУ

Визначає «порядок укладення та виконання договорів пі-
дряду на проведення робіт із нового будівництва, рекон-
струкції будівель і споруд та технічного переоснащен-
ня діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, 
пов’язаних із капітальним будівництвом об’єктів» [20], 
тобто регламентуються договірні відносини у галузі будів-
ництва в системі «замовник-інвестор-підрядник-субпід-
рядник-виконавець-держава».

«Типове по-
ложення про 
архітектурно-мі-
стобудівні ради», 
затверджене На-
казом Міністер-
ства регіональ-
ного розвитку, 
будівництва та 
ЖКГ України

07.07.2011 р. 
Міністерство 
регіонально-
го розвитку, 
будівництва 

та ЖКГ 
України

Визначає «порядок роботи архітектурно-містобудівних рад 
при уповноважених органах містобудування та архітекту-
ри, що утворюються за рішенням місцевої державної адмі-
ністрації або виконавчого комітету міської ради, і постійно 
діє при уповноваженому органі містобудування та архітек-
тури» [21], тобто безпосередньо реалізується організацій-
ний механізм забезпечення регуляторної політики держави 
в галузі будівництва шляхом створення колегіальних орга-
нів із наділенням їх повноваженнями щодо виконання дер-
жавної політики.

Державні буді-
вельні норми 14.01.2016 р. забезпечення технічного регулювання процесів будівниц-

тва [22].

Закінчення таблиці 1
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Законодавча база системи державного управління в економіці представлена такими 
нормативно-правовими документами, як: Конституція України, Цивільний Кодекс України, 
Земельний кодекс України, Господарський кодекс України, Кодекс України про адміністратив-
ні правопорушення, Закони України «Про Про державні цільові програми», Закони України 
«Про місцеві державні адміністрації», Закони України «Про державну службу», Закон України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку», 
Закон України «Про інвестиційну діяльність».

Таким чином, проаналізувавши нормативно-правову базу державного управління в га-
лузі будівництва, можна визначити перспективи її розвитку:

– адаптація системи законодавчого забезпечення державного управління в галузі бу-
дівництва до норм міжнародного права;

– проведення стандартизації норм реалізації будівельних проектів та якості будівель-
ної продукції відповідно до світових стандартів якості;

– трансформація законодавчої бази щодо виведення невластивих для державного 
управління функцій до громадського контролю та фахових приватних структур, зокрема щодо 
можливостей забезпечення технічного аудиту, консалтингу, інжинірингу.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, в результаті проведеного аналізу було визначено основні нормативно-правові докумен-
ти, що регламентують систему державного управління. Виокремлено нормативно-правову 
базу, яка містить основи системи державного управління саме в галузі будівництва, визначено 
нормативно-правове підґрунтя реалізації механізмів державного управління будівельним сек-
тором. На основі проведеного аналізу розроблено пропозиції щодо подальшого дослідження 
перспективних напрямів розвитку нормативно-правового забезпечення державного управлін-
ня будівництвом.
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щодо формування цінностей у студентської молоді. Обґрунтовано особливості державного регулювання 
процесу фізичного виховання навчально-виховними процесами у закладах вищої освіти України. 

Ключові слова: державне регулювання, студентство, вищі заклади освіти, інтеграція, сучасні 
підходи, освітній простір, фізичне виховання.
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State regulation of the development of mass sports is a process of influence of the state on this type of 
activity with the help of a complex of mechanisms for ensuring its effective functioning. Mechanisms of state 
regulation for the development of mass sports are a system of administrative, legal, economic, organizational 
and informational methods and means of influencing the relationship between objects of the system of mass 
sports and subjects of management. An important task of the following article is find out sources of funding for 
the development of mass sports and the analysis of foreign experience.

One of the important problems of the development of society is the problem of finding a reasonable rela-
tionship between the public and private sectors of the economy, between state, regional and corporate economic 
policies. In countries with a centralized economy, the influence of the state, as a rule, has a manifestation in the 
form of policy plans, state allocation of resources. The state is the main center of management in the activities 
of economic units.

In countries with a market economy, the degree of the state interference and its authorities in the eco-
nomic activity of household entities is significantly lower and has mainly indirect character. The state influences 
socio-economic development through legislative restrictions, the taxation system, other financial instruments 
and regulations, investments, subsidies, privileges, crediting, and the implementation of social programs. 

Functioning and effective development of mass sports in the conditions of a market economy involves 
a constant search for additional sources of financing, innovative means of leading a competitive struggle, and 
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