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Група № 11 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 5-6 

Тема: Особливості сучасної інфраструктури будівництва. Основні напрями 

прискорення науково-технічного прогресу в галузі будівництва. 

Мета:  охарактеризувати особливості інфраструктури будівництв в сучасних умовах; 

вивчити основні напрями впровадження науково-технічного прогресу в будівельній галузі. 

 

 

У процесі будівельного виробництва (зведення) будь-якого об'єкта беруть участь: 

замовник - проектувальник - підрядник - спеціалізовані будівельні організації. Крім цих 

безпосередніх учасників будівельного процесу, у створенні будівельної продукції беруть 

участь десятки заводів - виробників технологічного обладнання, будівельних машин і 

матеріалів, банки та інші суб'єкти економіки, чий капітал так чи інакше бере участь у 

будівництві. У зв'язку з великою кількістю учасників і різноманіттям виробничих зв'язків 

виникає необхідність вироблення єдиної 

економічної політики в справі досягнення 

єдиної мети - завершення будівництва в задані 

терміни з мінімальними витратами, а не 

дотриманні тільки власних інтересів. 

З метою ж виконання основного 

завдання капітального будівництва необхідно 

створення умов, що забезпечують нормальну 

діяльність будівельної системи в цілому, тобто 

створення відповідної інфраструктури - 

сукупності галузей і видів діяльності, що 

обслуговують будівельне виробництво. 

Інфраструктура - складова частина 

народного господарства, що має допоміжний характері і забезпечує умови для 

функціонування основної діяльності будівельного комплексу. 

Основу будівельної системи складають будівельні організації з їх потужностями, 

відповідної матеріально-технічною базою різного призначення. 

Для безперебійного функціонування всієї системи необхідні комунікації, транспорт, 

зв'язок, лінії електропередачі та інші енергопередавальні системи, засоби життєзабезпечення 

працівників будівництва (житлово-комунальне господарство, торгове забезпечення, установи 

медицини, культури, відпочинку і т.д.). Нерозвиненість інфраструктури, особливо в 

необжитих і віддалених районах, викликає істотне збільшення витрат, облік яких необхідний 

при визначенні кошторисної вартості будівництва. 

Найбільш важливими складовими створення та активізації спеціалізованої 

ринкової інфраструктури є: 

-створення умов привабливості інвестиційної та будівельної діяльності в конкретному 

регіоні; 

-виявлення і характеристика інвестиційного та будівельного потенціалу конкретного регіону; 

-створення конкретних форм ринкової інфраструктури, спрямованих на підтримку 

інвестиційно-будівельної діяльності: банки, біржі, інвестиційні фонди, консалтингові, 

страхові організації, рекламні агентства, мережі комунікацій. 

Реалізація першого умови забезпечується органами представницької і виконавчої 

влади територій у вигляді податкових послаблень, відводів ділянок землі під деякі 



споруджувані об'єкти безкоштовно або на 

пільгових умовах, створення з використанням 

власних фінансових ресурсів відповідної 

інфраструктури (дороги, газопостачання, 

електрифікація, телефонізація, тепло- і 

водопостачання).  

Інфраструктуру ринку будівельного комплексу 

утворюють: 

-банки (державні, зовнішньоекономічні, 

інвестиційні, акціонерні, комерційні, іпотечні та 

ін.); 

-біржі (товарно-сировинні, трудових ресурсів, 

фондові); 

-брокерські контори і фірми; 

-інституціональні інвестори  (пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні суспільства і 

фірми відкритого та закритого типу, приватні та комерційні каси, іпотечні фірми і т.д.); 

-іноземні інвестори; 

-інженерні-консультаційні центри; 

-аудиторські фірми; 

Крім зазначених показників ринкової інфраструктури, регіональна влада повинні 

сприяти розвитку кредитних організацій, організації торгів фінансових, проектних та 

будівельних послуг, забезпечення інформаційної бази (банку даних ринкової інформації). 

Особливе значення має бути приділено розвитку маркетингу. Без належної реклами 

привабливості окремих інвестиційних проектів не може бути забезпечена бажана 

концентрація капіталу для їх здійснення. 

В даний час дуже широке поширення в окремих країнах отримали різні 

посередницькі та торговельні організації. У ряді випадків великі торгові організації 

виконують корпоративні функції. 

За оцінками зарубіжних фахівців, нові форми ринкової інфраструктури ще далекі від 

досконалості, але необхідне початок вже покладено. 

 

 

Сучасні напрямки науково-технічної революції в будівництві 

 

Сучасна науково-технічна революція базується на досягненнях науки і техніки. Вона 

характеризується використанням нових джерел енергії, широким застосуванням електроніки, 

розробкою та впровадженням принципово нових технологічних процесів, прогресивних 

матеріалів із раніше заданими властивостями. 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) - особлива галузь 

досліджувань прикладних наук і практики. Вони використовують наукові досягнення для 

створення нових технологічних процесів, конструкцій, промислових і будівельних 

матеріалів.  
Науково-технічний прогрес (у будь-якій його формі) відіграє визначну роль у 

розвитку й інтенсифікації промислового та будівельного виробництва. Він охоплює всі ланки 

процесу, що включає фундаментальні, теоретичні, прикладні дослідження, конструкторсько-

технологічні розробки, створення зразків нової техніки, її 

освоєння та виробництво. Відбувається оновлення 

матеріально-технічної бази галузей народного 

господарства, підвищується продуктивність праці та 

ефективність виробництва. 

Науково-технічна революція (НТР) - це певна 

фаза науково-технічного прогресу, коли відбувається зміна 

технологічних засобів виробництва, створюються основні 



фонди, а також нові форми управління ними, засновані на нових науково розроблених 

принципах. 

Головні напрямки науково-технічної революції у будівельному виробництві: 

- розробка системних принципів організації будівельного виробництва з метою посилення 

організаційно-технологічної єдності суміжних галузей будівельного циклу; 

- розробка індустріально-будівельних систем, у тому числі архітектурно-технологічних, які 

забезпечують зведення об'єктів із виготовлених у заводських умовах матеріалів, виробів і 

конструкцій, а у подальшому - і конструктивних частин будинків і споруд; 

- комплексна механізація та автоматизація будівельного виробництва, при яких здійснюється 

широке впровадження взаємопов'язаних і взаємозамінних систем машин, механізмів, 

апаратів, приладів, обладнання на всіх дільницях виробництва, операціях і видах будівельно-

монтажних робіт; 

- автоматизовані системи управління будівельним виробництвом і його проектування 

(малолюдні та безлюдні виробництва); 

- широке проведення досліджень у галузі перспективних технологій і засобів механізації 

процесів, що виконуються на будівельному майданчику та на підприємствах будівельної 

індустрії; 

- наукове забезпечення дальшого розвитку комплектноблочного методу будівництва об'єктів 

основного та допоміжного призначення, інженерного забезпечення баз будівельної індустрії, 

будівельних організацій; 

- створення системи високопродуктивних транспортно-монтажних засобів, машин і 

механізмів для доставки та монтажу невеликих і 

великих блоків тощо; 

- розробка й будівництво високоефективних 

екологічних споруд і технічних засобів (очисні 

споруди, пиловловлюючі пристрої та ін.); 

- формування та розвиток ринкових відносин у 

інвестиційній діяльності; розробка теорії й 

моделей ринків інвестиційних ресурсів і 

будівельної продукції, їх значення у системі 

міждержавного та внутрішнього ринку; 

- формування системи державного регулювання 

інвестиційної та будівельної діяльності; 

- розробка та здійснення програми збалансованого інвестиційного попиту і пропозицій, 

прискорення інвестиційного циклу, скорочення незавершеного будівництва та фронту 

будівельно-монтажних робіт; 

- створення нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і підвищення якості тих, що 

вже застосовуються; 

- різке скорочення строків практичного впровадження наукових відкриттів і винаходів; 

- інформаційне забезпечення. 

Етапи планування інновацій у будівельній організації в умовах ринку: 

- генерація ідей та їх відбір; 

- оцінка нових видів будинків і споруд за загальними маркетинговими та архітектурно-

виробничими характеристиками; 

- оцінка споживачів концепції нових будинків і споруд; 

- економічний аналіз (можливий попит, рівень видатків виробництва, розмір прибутку, обсяг 

капітальних вкладень); 

- проектування будинків і споруд; 

- пробний маркетинг; 

- комерційна реалізація (зокрема житлових будинків).  

Шляхи прискорення науково-технічних досягнень у виробництві завдяки: 

- фінансуванню витрат на технічні заходи (поточні видатки будівельної організації, фонд 

розвитку виробництва, держбюджет, державний інноваційний фонд); 

- ціноутворенню на нову будівельну продукцію; 



- розподілу прибутку; 

- підвищенню якості будівельних робіт; 

- іноземним інвестиціям (ліцензії, інжиніринг, консалтинг, лізинг); 

- кредитуванню технічного вдосконалення будівництва будинків і споруд. 

Методи матеріального заохочення за розробку технічних новинок: 

- система оплати праці: встановлення надбавки спеціалістам, які керують науково-

технічними службами, а також до окладу для спеціалістів при освоєнні складних технологій і 

нових видів будівництва будинків і споруд; 

- державні, конкурсні премії; 

- виплата авторських винагороджень за відкриття, створення та впровадження нової техніки; 

- преміювання за науково-технічні дослідження з спеціальних фондів (згідно контракту). 

Таким чином, науково-технічний прогрес являє собою безперервний процес 

відкриття нових знань і застосування їх у будівельній галузі, що дозволяє по-новому 

поєднувати й комбінувати наявні ресурси в інтересах збільшення випуску будівельної 

продукції високої якості та споживчих властивостей. 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його  та письмово дати 

відповідь на наступні питання: 

1.   Які приклади впроваджених інновацій у сфері будівництва Ви можете навести? 

2. Чому на Вашу думку важлива екологічність у впровадженні інновацій в 

будівництво? 

 

 

 

 

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

