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Група № 11 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 3-4 

Тема: Будівельна промисловість та її структура. Продукція будівельної 

промисловості та її особливості. Контрольна робота № 1. 

Мета:  знайомство із структурою будівельної галузі, її продукцією та специфікою 

виробництва та надання послуг; підведення підсумків вивченого матеріалу; закріплення 

вивченого. 

 

Будівельний комплекс — комплекс галузей, що охоплюють промисловість 

будівельних матеріалів, будівництво, виробництво засобів виробництва для цих галузей та 

пов'язані з ними обслуговуючі підприємства. Промисловість будівельних матеріалів 

виготовляє матеріали, вироби, деталі й конструкції для всіх видів будівництва. Основна її 

продукція — стінові (цегла, бетонні панелі, шлакоблоки), в'яжучі (цемент, вапно, 

будівельний гіпс), покрівельні (черепиця, шифер, толь, рубероїд), оздоблювальні, 

облицювальні, ізоляційні матеріали, будівельне скло, збірний залізобетон і бетон, 

покрівельна кераміка. До неї належать цементна, азбестоцементних виробів, збірних 

залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів, стінових матеріалів, будівельної 

кераміки і т. ін. За економічним призначенням продукція промисловості будівельних 

матеріалів належить до виробництва засобів виробництва і є основою будівництва, 

забезпечує зростання обсягів капітального будівництва. 

Будівництво створює нові й реконструює діючі основні фонди (будівлі та споруди, 

призначені для всіх видів виробничої діяльності людей). Залежно від призначення об'єктів 

будівництво буває промислове, енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, житлове, 

культурно-побутове. 

 

 

Фактори розміщення 

Сучасне розміщення підприємств промисловості будівельних матеріалів склалося 

під впливом двох чинників: сировинного і споживчого. На сировину орієнтуються 

видобувні виробництва. Вони зайняті видобутком і первинною переробкою піску, 



щебеню, гравію. Виробництвом цементу, вапна, гіпсу, стінових матеріалів. До споживача 

тяжіють виробництва залізобетонних конструкцій, будівельного і  віконного скла, шиферу 

тощо. 

 

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% усієї продукції і майже 90% зайнятих у будівельній 

промисловості. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ 

Промисловість будівельних матеріалів є основним постачальником будівництву 

предметів праці, які складають близько половини вартості підрядних робіт і, таким чином, 

значно впливають на 

відтворювальні процеси 

в усіх галузях економіки 

держави в цілому. 

В умовах 

розбалансованої 

економіки, порушення 

зв'язків з матеріально-

технічного постачання 

суттєвою перешкодою 

для підприємств 

будівельних матеріалів 

стала їх залежність від 

поставок палива з Росії, 



Туркменістану, Казахстану. Внаслідок цього, а також погіршення будівельної діяльності, 

падіння платоспроможного попиту, жорстких обмежень у використанні па-ливно-

енергетичних ресурсів і окремих видів сировини, що надходили за період 1991-2005 pp., 

скоротився випуск усіх без винятку видів будівельних матеріалів та виробів.  
Обсяг і структура виробництва будівельних матеріалів залежить від таких основних 

чинників: 

• енергетичної кризи, яка зумовила необхідність проведення структурних змін у 

виробництві, пошуку і запровадження енергозберігаючих технологій, змін у способах 

виробництва;  
• спаду рівня інвестиційно-будівельної активності через дефіцит бюджетів усіх 

рівнів, обмеження коштів у підприємств і населення, що призвело до скорочення 

масштабів і зміни структури інвестицій; 

• інфляційного знецінення коштів, різкого зростання цін і відповідного падіння 

платоспроможності споживачів будівельних матеріалів та змін у кон'юнктурі світового 

ринку; 

• нераціональної структури будівельної продукції, коли за часів СРСР традиційно 

переважали обсяги будівництва промислових об'єктів; 

• порушення господарських зв'язків і традиційних матеріалопотоків у економічному 

просторі колишнього СРСР, створення дефіциту нафтопродуктів, лісоматеріалів, окремих 

видів обладнання та 

комплектуючих; 

• відсутності 

нормальних ринкових 

умов, у т. ч. 

конкурентного 

середовища в сфері 

промисловості 

будівельних матеріалів. 

Слід зазначити і 

те, що підприємства 

будівельного комплексу 

працювали буквально на 

знос, що в умовах 

економічних 

перетворень поставило 

їх на межу розвалу. 

Через технологічну відсталість та монополізм великих державних підприємств 

будівельної індустрії при сьогоднішньому співвідношенні рівнів купівельної 

спроможності і цін будівельний ринок перенаси-чений дорогими будівельними 

матеріалами. Попит на ньому стає все більш вибірковим. З одного боку, він 

переміщується до відносно дешевих нетрадиційних будівельних матеріалів, які мають 

високі споживчі якості (наприклад, вироби з пористого бетону, матеріали із золошлакових 

та інших відходів виробництва), з другого - підвищується попит на престижні і дорогі 

матеріали для індивідуального та офісного будівництва (наприклад, черепиця, 

високоякісні керамічні, фаянсові та столярні вироби, опоряджувальні матеріали, предмети 

та системи автономного життєзабезпечення садиб і будинків). 

Внаслідок цього потенціал попиту на нетрадиційні високоякісні матеріали зростає, 

що впливає на рівень використання потужностей промисловості будівельних матеріалів. 

Для подальшого розвитку підприємств промисловості будівельних матеріалів та 

підвищення конкурентоспроможності потрібно прискорити реалізацію вже розроблених 

планів реструктуризації і перепрофілювання підприємств промисловості будівельних 

матеріалів та будівельної індустрії, у т.ч. комбінатів великопанельного домобудування, а 

також продовжити роботу з впровадження заходів щодо енергозбереження. 

 



Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його  та письмово дати 

відповідь на наступне питання: 

1. Які пріоритетні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів в 

сучасних умовах в Україні? 

 

Завдання для контрольної роботи № 1 (Контрольна робота є обов'язковою до 

виконання для виставлення тематичної оцінки. Роботу виконувати на окремих 

подвійних листках, які необхідно буде здати при виході на очне навчання): 

 

1. Що таке промисловість будівельних матеріалів? 

2. З чим та як пов'язаний розвиток промисловості будівельних матеріалів в Україні? 

3. Навести приклади об'єктів будівництва залежно від їх призначення.  

 

 

Виконані завдання та конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте 

у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

