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У статті досліджено тенденції інвестиційної привабливості будівельної галузі до та в період панде-
мії COVID 19. Здійснено аналізування динаміки обсягів використаних капітальних інвестицій у будівельну 
галузь України за 2016–2020 рр. Здійснено прогноз надходжень капітальних інвестицій на 2021–2022 рр. 
Досліджено обсяги загальної площі житлових будівель, прийнятих в експлуатацію за 2018–2020 рр., та 
показано динаміку її змін. Проаналізовано річні індекси будівельної продукції за 2015–2020 рр. Розглянуто 
чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на інвестиційний потенціал підпри-
ємств будівельної галузі. Доведено необхідність цифрової трансформації будівельної галузі, що дасть змо-
гу впровадити масштабну цифровізацію процесів у будівництві, мінімізувати паперовий документообіг. 

Ключові слова: будівельна галузь, капітальні інвестиції, обсяги виробництва, індекс будівельної про-
дукції, інновації, пандемія.

В статье исследованы тенденции инвестиционной привлекательности строительной отрасли до и 
в период пандемии COVID 19. Проведен анализ динамики объемов использованных капитальных инвести-
ций в строительную отрасль Украины за 2016–2020 гг. Осуществлен прогноз поступлений капитальных 
инвестиций на 2021–2022 гг. Исследованы объемы общей площади жилых зданий, принятых в эксплуа-
тацию за 2018–2020 гг., и показана динамика ее изменений. Проанализированы годовые индексы строи-
тельной продукции за 2015–2020 гг. Рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 
инвестиционный потенциал предприятий строительной отрасли. Доказана необходимость цифровой 
трансформации строительной отрасли, что позволит внедрить масштабную цифровизацию процессов 
в строительстве, обеспечит минимизацию бумажного документооборота.

Ключевые слова: строительная отрасль, капитальные инвестиции, объемы производства, индекс 
строительной продукции, инновации, пандемия.

The article examines the trends of investment attractiveness of the construction industry: before and during 
the pandemic COVID-19. It is substantiated that the success of the construction market in general depends on its 
provision with investment resources. The dynamics of the volume of used capital investments in the construction 
industry of Ukraine for 2016–2020 was analyzed. It is substantiated that in 2020 419.84 billion UAH of capital invest-
ments were attracted to the economy of Ukraine, which is 28.2% less than in 2019. In total, 37.98 billion UAH was 
attracted to the construction industry, which is 36.4% less than last year. The forecast of capital investment inflows 
for 2021–2022 is made. The study of the total area of residential buildings put into operation for 2018–2020 is made 
and the dynamics of its changes is shown. The annual indices of construction products for 2015–2020 are analyzed. 
The article focuses on investment attractiveness as a factor of economic development of construction entities.  
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The factors of external and internal environment influencing the investment potential of the enterprises of the con-
struction industry are considered. Factors of external influence on investment support of the construction industry 
include: competitive environment, geographical, legislative, economic and environmental factors. The structure of 
internal influence on investment support consists of social, organizational and managerial, production and econom-
ic, technological factors. The impact of the pandemic on the development of the construction industry is substantiat-
ed, its negative impact, which reduced investment income, is proved. The necessity of digital transformation of the 
construction industry is proved, which will allow introducing large-scale digitization of processes in construction, will 
minimize paperwork and the introduction of a wide range of digital services in the construction industry. The purpose 
of this article is to study the trends in investment attractiveness of the construction industry before and during the 
COVID-19 pandemic. In the course of performance of work various general scientific and special methods of re-
search are applied: inductive, deductive, economic analysis and comparison, graphic and abstract-logical methods.

Key words: construction industry, capital investments, production volumes, index of construction products,  
innovation, pandemic.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Пандемія COVID-19 змі-
нила весь світ, і Україна не є винятком. У зв’язку 
з кризовою ситуацією український бізнес у 
2020 р. опинився на межі виживання. Спад еко-
номіки, скорочення купівельної спроможності, 
зміна поведінки громадян, відсутність підтримки  
(або її неефективність) із боку держави при-
звели до скорочення виробництва, банкрутства 
підприємств та навіть зупинки багатьох галузей 
господарства. 

Криза, викликана пандемією коронавірусу, 
вплинула на будівельний сектор. Березень-кві-
тень 2020 р. відзначилися спадом обсягів реалі-
зації будівельних проєктів. Унаслідок блокади та 
закриття кордонів ланцюги поставок були пору-
шені, а робота фактично зупинилася, що відо-
бражає тенденції світового будівельного ринку. 
У Європейському Союзі восени 2019 р. обсяги 
будівельного сектору впали більше ніж на 4%. 
І хоча галузь почала відновлюватися влітку, 
вона так і не досягла докризового рівня. А нова 
хвиля COVID-19 восени 2020 р. знову вплинула 
на діяльність будівельної галузі. Окрім того, уве-
дення карантину в березні 2020 р. супроводжу-
валося призупиненням на кілька місяців планів 
інвесторів у нерухомість. 

Отже, тема дослідження, пов’язана з тенден-
ціями інвестиційної привабливості будівельної 
галузі до та в період пандемії COVID-19, є акту-
альною та своєчасною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спираються автори. Дослі-
дження теоретико-методологічних основ інвес-
тиційної привабливості підприємств обґрунто-
вано в працях вітчизняних і зарубіжних учених. 
Зокрема, C.Д. Супрун здійснила оцінку ефек-
тивності інвестиційних проєктів підприємств 
[10]; В.М. Гончаров розкрив чинники впливу 
на інвестиційну привабливість підприємства 
[3]; О.Ю. Бочко, О.І. Малецька, Н.Р. Стасюк, 
В.В. Кузяк та Н.С. Струк визначили роль інвес-
тицій у структурі ВВП. 

Частина праць вітчизняних учених розкриває 
проблеми будівельних підприємств. Зокрема, 

Г.В Подвальна [2] обґрунтувала систему управ-
ління персоналом будівельних підприємств.  
На увагу заслуговують також праці, у яких роз-
крито інвестиційні підходи будівельних підпри-
ємств, авторами яких є В.В. Пархоменко [9], 
З.В. Лагутіна [5], Л.Г. Ліпич [6], О.А. Тугай [12], 
А.С. Фесун [13] та багато інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття Попри велику кількість напра-
цювань у напрямі будівельної сфери, інвести-
ційного складника та інвестиційної привабли-
вості будівельної галузі виникає необхідність 
подальших досліджень у цьому напрямі. Їх 
необхідність зумовлена часовими змінами та 
впливом пандемії на інвестиційну привабли-
вість будівельної галузі. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виявлення тенденцій 
інвестиційної привабливості будівельної галузі 
до та в період пандемії COVID-19. У процесі 
виконання роботи застосовано різні загаль-
нонаукові та спеціальні методи дослідження, 
зокрема індуктивний і дедуктивний викорис-
тано під час дослідження динаміки капітальних 
інвестиції в Україні за 2015–2020 рр. За допо-
могою економічного аналізу та порівняння здій-
снено аналізування загальної площі житлових 
будівель, прийнятих в експлуатацію. Графіч-
ний метод використано для наочного відобра-
ження прогнозу капітальних інвестиції в Україні 
за 2021–2022 рр. Для теоретичних узагальнень 
і формування висновків використано абстрак-
тно-логічний метод. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Будівництво – галузь, зростання 
якої свідчить про економічний і соціальний роз-
виток країни. Вона взаємопов’язана з іншими 
галузями економіки, забезпечує основними 
фондами всі галузі економіки та надає певні 
послуги з їх утримання в майбутньому.

Із розвитком будівельної галузі розвива-
ються виробництво будівельних матеріалів та 
супутнього обладнання, машинобудування, 
металургія та металообробка, нафтохімія, 
деревообробна та фарфорова промисловість, 
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транспорт, енергетика та ін. Будівництво також 
підтримує розвиток малого та середнього під-
приємництва.

Важливим завданням будівельної галузі 
є якість усіх необхідних ресурсів: людських, 
енергетичних, інформаційних, технологічних та 
фінансових. Отже, успіх будівельного ринку в 
цілому залежить від його забезпечення інвести-
ційними ресурсами.

Протягом 2015–2020 рр. спостерігається 
зростання капітальних інвестицій до 2019 р.  
Із 2019 р. до 2020 р. обсяг капітальних інвести-
цій скоротився, що є наслідком світової панде-
мії (рис. 1).

За 2020 р. в економіку України було залучено 
419,84 млрд грн капітальних інвестицій, що на 

28,2% менше, ніж за 2019 р. У будівництво було 
залучено 37,98 млрд грн, що на 36,4% менше, 
ніж минулого року. Подальші показники біль-
шою мірою залежать від коронавірусної ситу-
ації. Динаміку загальних капітальних інвести-
цій загалом та зокрема у будівельну сферу за 
2018–2020 рр. показано на рис. 2. 

Прогнозні показники доводять скорочення 
обсягів капітальних інвестицій на майбутні два 
роки. Розраховано, що R2 = 0,8607, а це свід-
чить про модель прийнятної якості, що підтвер-
джує її адекватність. 

Важливим елементом розвитку будівництва 
в Україні є обсяг житлових будівель. Воно має 
особливе соціальне значення, оскільки є склад-
ником, який визначає рівень та якість життя 

Рис. 1. Динаміка кількості капітальних інвестиції в Україні за 2015–2020 рр.
Джерело: побудовано на підставі [8]

 

Рис. 2. Прогнозні показники надходжень капітальних інвестицій за 2021– 2022 рр., млн грн
Джерело: побудовано на підставі [8]
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населення. На рис. 3 можемо спостерігати 
вагоме зменшення площі будівель, які були при-
йняті в експлуатацію в Україні в 2020 р., порів-
няно з 2019 р. 

Одним із показників розвитку будівництва та 
його підгалузей є індекс будівельної продукції, 
який вимірює зміни у щомісячних обсягах дода-
ної вартості. Величина внеску будівельних під-
приємств у створення валового внутрішнього 
продукту безпосередньо визначається обся-
гом робіт, виконаних працівниками, зайнятими 
у цій галузі, та кількістю відпрацьованих ними 
людино-годин. За 2015–2020 рр. цей показ-
ник зріс на 41,2%. Проте у 2020 р. порівняно з 
2019 р. спостерігається падіння даного показ-
ника на 16,67% (рис. 4).

Витрати на об’єкт будівництва безпосередньо 
пов’язані з технологіями організації будівництва 
та технічним рішенням. Інноваційні техноло-
гії дають змогу знизити собівартість виробни-

цтва і, відповідно, кінцеву вартість будівельної  
продукції. 

Інвестиційна привабливість у будівельній 
галузі залежить від існуючого зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Чинники зовніш-
нього та внутрішнього середовища, що вплива-
ють на інвестиційний потенціал суб'єктів госпо-
дарювання будівельної галузі, систематизовано 
в табл. 1 

Отже, до чинників зовнішнього впливу на 
інвестиційне забезпечення суб'єкта господарю-
вання будівельної галузі належать: конкурентне 
середовище, географічні, законодавчі, еконо-
мічні та екологічні чинники. Структуру чинників 
внутрішнього впливу на інвестиційне забез-
печення становлять соціальні, організаційно-
управлінські, виробничо-економічні, техноло-
гічні чинники. 

Інвестиційний чинник є домінуючим під час 
формування траєкторії економічного розвитку 

Рис. 3. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, 
2018–2020 рр.

Джерело: побудовано на підставі [8]

Рис. 4. Індекси будівельної продукції за 2015–2020 рр.
Джерело: побудовано на підставі [8]
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будівельних підприємств та визначає можли-
вість переходу на якісно новий рівень розвитку, 
що, своєю чергою, потребує свідомого та ціле-
спрямованого управління інноваційним розви-
тком на підприємстві. 

Важливо відзначити також вплив COVID-19 на 
рівень інвестиційної привабливості будівельної 
галузі, який забезпечує погіршення ситуації в 
галузі. Коронакриза змусила ринок нерухомості 
сфокусуватися на архітектурі, де нині затребува-
ний комплексний підхід. Нові виклики отримують 
архітектори-консультанти, які супроводжують 
проєкт і на етапі побудови концепції, і на етапі 
повностадійного проєктування.

Пандемія змінила споживчу поведінку пере-
важної більшості людей у напрямі більш відпо-
відального споживання. Це призведе до звички 
накопичувати заощадження для більш дорого-
вартісних покупок, зокрема нерухомості.

Велике значення для розвитку будівельної 
галузі має цифровізація, яка націлена на авто-
матизацію процесів та створення умов для якіс-
ного нагляду і контролю над будівництвом в 
Україні. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. За 
результатами проведених досліджень установ-
лено позитивну динаміку зростання капітальних 
інвестицій до 2019 р. Із 2019 р. до 2020 р. обсяг 
капітальних інвестицій скоротився, що зумов-
лено останніми тенденціями поширення панде-
мії COVID-19. 

Інвестиційна привабливість будівельної 
галузі визначається внутрішніми і зовнішніми 
чинниками, що дає можливість підприємству 
ефективно керувати (за можливості) ними з 
метою розвитку. 

Із метою розвитку будівельної галузі в період 
пандемії COVID-19 пропонуємо акцентувати 
увагу на цифровізації цієї галузі. Пропонуємо 
використання VIM-технологій, що вже широко 
використовується в будівництві закордонних 
держав. Їх використання дає змогу фізично від-
творювати об’єкти перед будівництвом і може 
стежити за процесами їхнього життєвого циклу – 
від проєктування до будівництва, експлуатації 
та демонтажу. Такий підхід дає змогу підвищити 
безпеку та надійність будівель і споруд, забезпе-

Таблиця 1
Чинники зовнішнього та внутрішнього середовища,  

що впливають на інвестиційний потенціал суб'єктів господарювання будівельної галузі
Чинники Коротка характеристика

Зовнішнього впливу
Конкурентне 
середовище 

Характеризує кількість підприємств на ринку, їх можливість виробляти 
конкурентоспроможну продукцію та утримувати конкурентні позиції на ринку

Географічний
Характеризує діяльність підприємства щодо розміщення його відносно основних 
шляхів сполучення, комунікацій, близькість до сировинної бази, оцінює вплив 
зайнятості та рівень безробіття в регіоні, вартість оренди землі 

Законодавчі Визначаються дією норм загальних та галузевих законодавчих актів, які впливають 
на діяльність підприємства, що притаманні захищати права інвесторів

Економічні Визначають рівень доходів громадян країни на особу, їхню фінансову стабільність

Екологічні
Показують відповідність основним екологічним законодавчим та нормативним актам, 
санітарно-гігієнічним нормам із метою зменшення негативного впливу на довкілля 
у вигляді викидів відходів виробництва

Внутрішнього впливу 

Соціальні
Характеризують рівень залучення співробітників організації – це кількісне значення 
загальних позитивних або негативних емоцій усіх співробітників компанії з погляду 
їхніх умов праці, взаємин із колегами, поглядів на компанію у цілому та її важливості 
для компанії. Цей показник впливає на рівень працездатності кожного працівника

Організаційно-
управлінські

Визначають питому вагу співробітників, які задіяні в інноваційній діяльності від їхньої 
загальної кількості. Питома вага висококваліфікованих кадрів показує, яка кількість 
працівників від загальної кількості має додаткову освіту, наукові ступені чи свідоцтва 
про підвищення кваліфікації

Виробничо-
економічні 

Характеризують питому вагу нематеріальних активів у загальній вартості 
основного капіталу; визначення рівня виконання замовлення на введення об'єктів 
в експлуатацію; продуктивність праці на одного працівника; обсяг виконання 
замовлення згідно з договором (контрактом); фінансова стабільність; 
рівень рентабельності; застосування ефективних методів організації 
та технології будівельного виробництва; забезпечення будівельними матеріалами 
та конструкціями

Технологічні
Характеризують рівень автоматизації будівельних процесів; визначають якість 
будівельних робіт; дотримання правил охорони праці; якість проєктно-кошторисної 
документації; частку висококваліфікованого персоналу

Джерело: побудовано на підставі [1; 14; 7; 11]
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чити оперативне управління процесом будівни-
цтва та контроль якості будівельних робіт, значно 
зменшити ймовірність помилок проєкту, змен-
шити витрати на будівництво та оптимізувати 
витрати під час експлуатації. Програма забезпе-

чує отримання доступу до будь-якої інформації 
про об’єкт, уведення якісного контролю робіт на 
всіх етапах, уникнення колізій у проєктах, істотне 
скорочення вартості будівництва, а також раціо-
нальніше використання ресурсів. 
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