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В статті висвітлено питання, пов’язані з генезисом будівельної галузі на прикладі 
радянського періоду до 90-х років ХХ ст. та періоду становлення незалежної України 
до сьогодні.   Зроблено аналіз точок зору сучасних науковців щодо розвитку законодав-
ства, яке регулювало та регулює будівельну діяльність в зазначені періоди. Аналізується 
зміст цих періодів та розкривається специфіка їх генезису. Простежуються основні тен-
денції розвитку будівельного законодавства в сучасний період.
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Постановка проблеми. Дослідження будь-якого правового явища буде повним, якщо 
крім характеристиці існуючого стану цього явища, воно буде розглянуте через призму його 
становлення та розвитку. Дослідження питань в площині їх генезису дозволяє більш точ-
но визначити сутність певної правової реалії, сформулювати уяву про її правову природу, 
особ ливості існування та розвитку в різні історичні періоди певного часу та визначити 
основні тенденції розвитку законодавства в сучасний період. Крім того, такі знання мо-
жуть виступити підґрунтям для реформування законодавства у сфері будівельної діяльнос-
ті. Також, історико-правове дослідження еволюції будівельної галузі дає можливість уза-
гальнити історичні факти, визначити причини виникнення та зміни тенденцій історичного 
розвитку та враховувати їх при визначенні обґрунтованості [1] та ефективності сучасного 
законодавства.

Тому актуальність теми не викликає сумніву і обумовлена певними чинниками. З одно-
го боку, необхідністю створення ефективного механізму державного регулювання буді-
вельною галуззю України, а з іншого, постійної потреби у розвитку теоретичних засад, які 
можуть виступи підґрунтям для розвитку та удосконалення законодавства в сфері будівель-
ної діяльності. 

На підставі вище наведеного, питання, пов’язане із еволюцією будівельної галузі на 
території України у радянський період до 90-х років ХХ ст. та період становлення незалеж-
ної України до сьогодні потребує окремого вивчення.  Так як, на прикладі розгляду періоду 
становлення будівельної галузі в незалежній України виникає унікальна можливість до-
слідити тонку грань перетікання історії в сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що запропонова-
на тема є недостатньо розробленою. Хоча, характеристика певних періодів розвитку бу-
дівельній галузі ставала об’єктом наукового дослідження Н. Гуштика, О.О. Квасніцької, 
Т.О. Коломоєць. Н. Мельника, М.С. Лаврентьева, В.Г. Олюхи, В.В. Ревенко, І.А. Тарасенко, 
В.І. Черепа, О. Янковської та інших авторів. 

Мета статті. У даній статті, ґрунтуючись на теоретичні дослідження й положення за-
конодавства, пропонується дослідити генезис правового регулювання, особливості, сут-
ність, загальні засади та проблеми розвитку будівельної галузі на прикладі радянського 
періоду до 90-х років ХХ ст. та періоду становлення незалежної України до сьогодні; здій-
снити аналіз різних точок зору сучасних науковців щодо розвитку законодавства, яке регу-
лювало та регулює будівельну діяльність в зазначені періоди.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній адміністративно-правовій доктрині про-
понується періодизація вітчизняного адміністративного права, а саме у наукових колах вио-
кремлено основні етапи його становлення: а) часи Київської Русі та Галицько-Волинського 
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князівства; б) литовсько-польська доба; в) козацько-гетьманська доба; г) період з кінця ХІХ 
до 1917 року; д) період Української народної республіки (1917-1920 рр.); е) радянський пе-
ріод до 90-х років ХХ ст.; є) період становлення незалежної України до сьогодні [2, с. 8-9]. 

Розглянемо більш детально, становлення вітчизняного адміністративного права в ра-
дянський період до 90-х років ХХ ст. та в період становлення незалежної України до сьо-
годні.

Аналізуючи радянський період, який фактично сягає 60-х років ХХ ст. можна зазначи-
ти про суттєві кроки реформування адміністративно-правового регулювання будівельної 
галузі, які, перш за все пов’язані з реформуванням органів державної влади. Починаючи 
з 1917 по 1939 роки відбуваються поступові кроки спрямовані на створення спеціалі-
зованих органів державної влади у будівництві: 1917  р. − підвідділ будівельних споруд 
при Вищій раді народного господарства; 1924  р. − Бюро з промислової стандартизації; 
1927 р. − Комітет з будівництва при Вищій раді народного господарства; 1929 р. − Головне 
будівельне управління при Вищій раді народного господарства; 1932 р. − Народний комі-
саріат важкої промисловості. Повноваження зазначених суб’єктів зводиться до розробки 
планів, проектів у будівництві, поступовим впровадження спеціалізації будівельних орга-
нізацій, що у свою чергу вплинуло на створення загальносоюзного наркомату із будівни-
цтва (Наркобуду), у складі якого були організовані загально-будівельні та спеціалізовані 
управління [3, с. 69-76]. 

Поряд з цим, у зазначений проміжок часу відбуваються суттєві зміни у будівельному 
нормуванні. У 1929 – 1930 роках був виданий новий за формою і змістом нормативний 
збірник «Свод производственных строительных норм», на основі якого в 1931 році було 
введено в дію «Единые нормы выработки и расценки на строительную работу» [4, с. 19]. 
Зазначений норматив у будівництві узагальнював продуктивність праці, прямий показник 
рівня продуктивності праці, кількість продукції, яку виробив один працівник за одиницю 
часу праці та вартість оплати праці. Відповідно до визначених нормативів здійснювався 
контроль уповноважених органів державної влади за організацією та оплатою праці у бу-
дівельній галузі.

Зазначений стрімкий розвиток будівельної галузі у роки Великої Вітчизняної війни 
був переформатований на пріоритетний розвиток будівництва у військовій промисловості, 
укрупнення стратегічних об’єктів тощо. Після визволення території України від тимчасо-
вої окупації, для відбудови зруйнованих міст в УРСР було створено Міністерство житлово-
цивільного будівництва УРСР, Інститут цивільних інженерів [5, с. 158], введено посади 
обласних уповноважених Державного плану по будівництву. Зазначені кроки були спря-
мовані на створення цілісної державної структури повноваження, якої були спрямовані на 
відновлення цивільного житлового фонду, як важливішого заходу держави, підготовку до-
свідчених кадрів у будівельній галузі. Це було обумовлено тим, що 10 млн. людей залиши-
лися без даху, тільки у Києві в 1945 році майже 50 тис. чоловік жило у землянках [6, с. 117]. 

Подальший стрімкий розвиток адміністративно-правового регулювання будівель-
ної галузі, становлення її як самостійної галузі, вплинуло на спеціалізацію повноважень 
органів державної влади у досліджуваному напрямі, а саме: розукрупнення Наркобуду у 
три міністерства (1949 р.), децентралізації повноважень міністерств у створені великих 
територіальних будівельно-монтажних управлінь (1955 р.) [3, c. 70-73], створення ор-
ганів державного архітектурно-будівельного контролю (Держбудконтролю) при Радах 
Міністрів союзних і автономних республік, виконкомах обласних, крайових і міських Рад. 
Повноважень останній були спрямовані на: видачу дозволів на виробництво будівельних 
робіт, перевірку забудови великих міст і населених пунктів міського типу, а також виконан-
ня контрольних функцій за якістю будівництва об’єктів житлово-цивільного призначення 
незалежно від їх відомчої підпорядкованості [7, с. 47]. Поряд з цим, на республікансько-
му рівні система органів виконавчої влади у сфері містобудування, архітектури, будівни-
цтва, промисловості будівельних матеріалів та охорони і реставрації пам’яток архітектури 
і містобудування складалася з: Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР 
(1944-1956); Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах будівництва і архітек-
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тури (1956-1958, з 1957 – у складі Міністерства будівництва УРСР); Державного коміте-
ту Ради Міністрів УРСР у справах будівництва (Держбуд УРСР) (1958, з 1968 – союзно-
республіканський орган) [8].

Не зважаючи на існування визначеної сукупності органів державної влади у буді-
вельній галузі, функціями державного контролю були наділені тільки органи державного 
архітектурно-будівельного контролю, створені при Радах Міністрів союзних і автономних 
республік, виконкомах обласних, крайових і міських Рад. До їх компетенції було відне-
сено наступну сукупність повноважень управлінського та публічно-сервісного спрямуван-
ня: видача дозволів на виробництво будівельних робіт, перевірка забудови великих міст 
і населених пунктів міського типу, а також виконання контрольних функцій за якістю 
будівництва об’єктів житлово-цивільного призначення незалежно від їх відомчої підпо-
рядкованості. У 1962 році будівельні організації були перетворені в головні територіальні 
управління з будівництва, які перебували в підпорядкуванні міністерств будівництва рес-
публік [9, с. 103].

Поряд з вище зазначеними органами державної влади у будівельній галузі, на основі 
Указу від 21 лютого 1967  р. «Про створення будівельних міністерств СРСР» була засно-
вана система відповідних союзно-республіканських міністерств СРСР, які охоплювали під-
приємства важкої індустрії, промислового виробництва, сільського будівництва, які були 
переведені на подвійне підпорядкування – Радам Міністрів союзних республік і союзно-
республіканським міністерствам СРСР [6, с. 47].

Поряд зі спеціалізованими міністерствами у будівельній галузі відбувається створення 
та подальша реорганізація органів державної влади у галузі сертифікації та стандартизації. 
Координаційна діяльність зазначених суб’єктів базується на спільному впроваджені буді-
вельних стандартів у важкій індустрії, промисловому виробництві, сільському будівництві 
тощо, де за органом державної влади у галузі сертифікації та стандартизації закріплюють-
ся повноваження по сертифікації всієї продукції, а за будівельним міністерством − чітко 
визначеної.

Не узагальнюючи подальшу реорганізацію та оптимізацію зазначених органів держав-
ної влади, слід відмітити галузевий розвиток будівельної галузі у промисловості, сільсько-
му господарстві, електроенергетики та електрифікації, важкої індустрії, монтажних та спе-
ціальних будівельних робіт, нафтової та газової промисловості, автомобільних доріг тощо, 
який здійснювався паралельно із містобудуванням та архітектурою.

Поряд з реформуванням органів державної влади у радянський період влада викорис-
товувала механізми державної підтримки розвитку будівельної галузі. У якості відповід-
них інструментів використовувалося:

– кредитування − відповідно до указу Президії Верховної Ради СРСР, а 7 ве-
ресня 1948 р. – постанови Ради Міністрів УРСР про індивідуальне житлове 
будівництво, кожен мав право на одержання кредиту від держави для будів-
ництва будинків на суму в 10 тис. крб. терміном на 7 років;

– звільнення від сплати податків зі споруд та земельної ренти осіб, які само-
стійно здійснювали будівництво або відновлення будівельних об’єктів;

– започатковувалося типове проектування житлових будинків з визначен-
ням стандартів будівництва, яке доводилося через засоби масової інформа-
ції [10, с. 144-148];

– безповоротне фінансування капітального будівництва державних підприємств 
промисловості, транспорту, зв’язку (Постанова ЦВК і СНК СРСР «О безвоз-
мездном финансировании капитального строительства государственных 
предприятий» від 09 березня 1934 р.) [11, с. 375];

Починаючи з 1985 року відбувається оптимізація системи органів державної влади у 
будівельній галузі у напрямі з’єднання міністерств у відповідних галузях і створення на їх 
основі укрупненого спеціалізованого центрального органу виконавчої влади − Державного 
комітету Української РСР у справах будівництва, функціонування якого здійснювалося 
протягом 1986-1991 років.
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Таким чином, радянський період характеризується: розробкою та прийняттям вагомої 
кількості нормативно-правових актів у будівельній галузі; державних стандартів, будівель-
них норм і правил; стрімке відновлення будівельної галузі, через державне стимулювання 
будівництва різними організаційно-правовими засобами; удосконаленням системи орга-
нів державної влади у будівельній галузі, через створення спеціалізованих міністерств на 
загальносоюзному, республіканському та союзно-республіканському рівні у відповідних 
сферах будівництва; виокремленні органів державної влади на здійснення контрольно-
наглядовими та публічно-сервісними повноваженнями у будівельній галузі. 

Зазначений період можна визначити як становлення адміністративно-правового ре-
гулювання у будівельній галузі (формування будівельного законодавства, системи орга-
нів державної влади, запровадження адміністративної відповідальності з 1922 року до 
90-х  років ХХ ст.).

Поряд з позитивними сторонами розвитку будівельної галузі у радянський пе ріод, 
окремі науковці визначають ряд недоліків: пріоритетне місце відводилося відновлен-
ню військово-промислового комплексу, у зв’язку з цим, нові населені пункти створю-
валися штучно на плановій основі; розвиток промислових міст відбувався на основі 
адміністративно-правових методів, які забезпечували існування єдиного промислового 
ланцюга [9, с. 106-112]. Як приклад, узгоджувалися процедури по будівництву заводу, фа-
брики тощо, а вже потім планувалася інша інфраструктура та розвиток житлового фонду, 
тобто отримання дозволу на будівництво, залежало від загального планування забудови на-
селеного пункту. Поряд з цим, виникали суттєві протиріччя пов’язані з існуванням значної 
кількості будівельних міністерств, які під час відновлення промислового комплексу, який 
був у їх підпорядкуванні, лобіювали інтереси міністерства під час планування забудови 
населеного пункту.

На початку періоду становлення незалежної України у 90-х рр. ХХ ст. відбувається 
занепад економіки, який відобразився на падінні ВВП, росту інфляції, девальвації націо-
нальної одиниці та фінансової кризи, що негативно позначилося на реформах у будівельній 
галузі, які потребували впровадженню Європейських вимог та стандартів будівництва.

Взагалі для того часу притаманне використання законодавчих актів переважно соці-
алістичної епохи. Саме тому, справедливо стверджувати, що таким чином радянське за-
конодавство за інерцією отримало право на життя вже іншій державі. Радянські законо-
давчі акти, на той час, не виглядали чимось чужорідними у нормативно-правовій системі 
України, оскільки традиції єдиної держави були ще дуже сильними [12].

Для будівельної галузі України характерною була така ситуація, яка характеризувала-
ся: зниженням обсягів бюджетного фінансування будівництва; відсутністю ринкових ме-
ханізмів, і форм кредитування будівництва; розпадом великих регіональних будівельних 
об’єднань [13, с. 204-205], а також безсистемним реформуванням органів державної влади, 
що потягнуло за собою прорахунки у формуванні цілісної державної політики розвитку 
будівельної галузі.

У результаті чого, прослідковується розгалуженість системи стандартизації, невпо-
рядкованість та суперечність законодавства у будівельній галузі. Проаналізуємо більш 
детально зазначені недоліки реформування та становлення будівельної галузі, як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання у період становлення незалежності України.

Нормативне забезпечення будівельної галузі України створювалося в умовах переходу 
до ринкової економіки, нестабільної економічної та фінансової ситуації та на основі роз-
галуженої системи стандартизації колишнього СРСР.

Україна успадкувала практично всі напрацювання та потенціал колишнього СРСР у 
галузі нормування та стандартизації і змушена була вирішувати питання щодо актуаліза-
ції нормативної бази головним чином за рахунок введення на своїй території документів, 
розроблених Міждержавною науково-технічною комісією зі стандартизації, застосовувати 
державні стандарти (ГОСТ), державні будівельні норми (СНиП), галузеві стандарти (ГС), 
технічні умови (ТУ) колишнього СРСР.
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 року № 2 [14] був 
затверджений порядок застосування та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до 
них інших нормативних документів колишнього СРСР. Цією постановою дозволялось за-
стосовувати галузеві стандарти, технічні умови до їх заміни національними нормативними 
документами. Як приклад, термін дії ТУ колишнього СРСР на продукцію будівельного 
призначення був установлений до 01.01. 2007 року. Технічні умови колишнього СРСР мо-
гли використовуватись усіма органами державної влади та суб’єктами господарювання не-
залежно від форми власності та видів діяльності.

Наказом Мінбуду № 439 від 28.12. 2006  р. відповідно до прикінцевих положень Закону 
України «Про стандартизацію» (п. 3 та 5) у зв’язку із втратою чинності постанови КМУ 
від 3 січня 2002  р. № 2 (Постанова КМУ від 20.08. 2005 р. № 788) [16] «Про порядок 
та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів 
колишнього СРСР», враховуючи аналіз стану нормативної бази у будівництві, з 1 січня 
2008  р. скасовано чинність галузевих стандартів та прирівняних до них інших норматив-
них документів колишнього СРСР (ОСТ, РД, ТУ).

Проте, ще цілий рік ці нормативні документи були чинні і виробники мали можливість 
їх переглянути. Базовим інститутам необхідно було забезпечити прийняття за необхідності 
відповідних нормативних документів. Таким чином, на території України було припинено 
дію 353 ТУ колишнього СРСР. І за цей час майже не було звернень з проханням подовжити 
термін дії ТУ. Це свідчить про переобтяжливість нормативної бази України нормативними 
документами, які реально не використовуються виробниками.

Таким чином, існуюча система стандартизації не відповідає вимогам міжнародних ор-
ганізацій стандартизації, що зумовлено зокрема застосуванням значної кількості норма-
тивних документів колишнього СРСР, недостатньою активністю суб’єктів господарюван-
ня у фінансуванні і розробленні національних стандартів, недостатнім рівнем підготовки 
проектів нормативних документів, значним відставанням у виконанні завдань, визначених 
програмою інтеграції України до Європейського Союзу (щодо гармонізації національних 
стандартів із міжнародними та європейськими).

Аналіз нормативної бази України свідчить, що суттєва частина чинних в Україні нор-
мативних документів у галузі будівництва морально застаріла і підлягає перегляду з на-
ступним внесенням змін щодо змісту або скасування.

У зв’язку зі змінами соціально-економічної ситуації, розвитком будівельної науки за 
часи незалежності в Україні значно збільшується кількість імпортних будівельних мате-
ріалів та виробів, розширюється асортимент та підвищується якість вітчизняної будівель-
ної продукції, вимоги до яких повністю або частково відсутні в національних стандартах 
України.

Згідно з діючою системою стандартизації умовою застосування в будівництві буді-
вельних виробів є розроблення нормативних документів – національних стандартів або 
технічних умов на конкретну продукцію. Строки їх розроблення, погодження та затвер-
дження складають у середньому до трьох років. У сучасних умовах конкуренції це створює 
технічні бар’єри для застосування в будівництві нових, прогресивних будівельних виробів.

В Україні необхідність розроблення технічних умов на конкретні види продукції обу-
мовлена недостатньою кількістю національних стандартів, наявністю стандартів, вимоги 
яких застаріли.

Тому, серед основних напрямків подальшого розвитку національного будівельного за-
конодавства варто виділити його систематизацію, шляхом побудови Будівельного кодексу 
України.

Висновки. Дослідження історії національного будівельного права є важливим напрям-
ком сучасної науки. Науковий інтерес до питання, щодо становлення та розвитку і прора-
хунків будівельного законодавства, зумовлений необхідністю проекцій досягнень минулих 
поколінь на сучасний стан будівельних правовідносин з метою комплексного аналізу і ви-
рішення гострих проблем сьогодення.
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Основою формування нового законодавства в сфері будівельної діяльності повинні 
стати законодавчі пропозиції наукових шкіл та законодавчі ініціативи органів публічної 
влади сформовані за основними напрямами науково-технічної діяльності в сферах будів-
ництва, містобудування, архітектури, промисловості, будівельних матеріалів, що дозво-
лить забезпечити сталий розвиток будівельного комплексу адаптованого до європейських 
вимог та стандартів.
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К ВОПРОсУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ стРОИтЕЛЬНОЙ ОтРАсЛИ 
НА  тЕРРИтОРИИ УКРАИНЫ

Резюме
В статье освещены вопросы, связанные с генезисом строительной отрасли на при-

мере советского периода до 90-х годов и периода становления независимой Украины 
по сегодняшний день. Сделан анализ различных точек зрения современных ученых 
связанных с развитием законодательства, которое регулировало и регулирует строи-
тельную деятельность в указанные периоды. Анализируется содержание этих периодов 
и раскрывается специфика их генезиса.

Прослеживаются основные тенденции развития строительного законодательства в 
современный период. 

Основная идея статьи состоит в том, что исследование истории национального 
строительного права является важным направлением современной науки. Научный ин-
терес к  вопросу связанному со становлением и развитием, промахами строительного 
законодательства, обусловленный необходимостью проекций достижений прошлых по-
колений на  современное состояние строительных правоотношений с целью комплек-
сного анализа и решения острых проблем современности. Основой формирования ново-
го законодательства в сфере строительной деятельности должны стать законодательные 
предложения научных школ и законодательные инициативы органов публичной влас-
ти сформированные по основным направлениям научно-технической деятельности в 
сферах строительства, градостроения, архитектуры, промышленности, строительных 
материалов, что позволит обеспечить устойчивое развитие строительного комплекса 
адаптированного к европейским требованиям и стандартам.

Ключевые слова: строительная отрасль, эволюция,  советский  период, законода-
тельство, строительная деятельность.
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Summary
The article highlights the issues associated with the genesis of the construction industry 

on the example of the Soviet era to the 90s. and the period of formation of independent 
Ukraine today. The analysis of the points of view of modern scholars associated with the 
development of laws that regulate the construction activity in the periods is indicated. We 
analyze the contents of these periods, and reveal the specifics of their genesis.

The article highlights the issues associated with the genesis of the construction industry 
on the example of the Soviet era to the 90s and the period of formation of independent 
Ukraine today. The analysis of different points of view of modern scholars associated with 
the development of laws that regulate the construction activity in the periods indicated is 
provided. We analyze the content of these periods, and reveal the specifics of their genesis.

We traced the main trends of development of construction law in the modern period.
The main idea of the article is to study the history of national construction law as an 

important area of modern science. Scientific interest lies in the issue associated with the 
formation and development, construction law penalties due to the need for projections of 
achievements of past generations to the present state of building relationships for the purpose 
of comprehensive analysis and solving the acute problems of the present. The basis for the 
formation of the new legislation in the field of construction activities must be legislative 
proposals of scientific schools and legislative public authorities initiatives forming the main 
areas of scientific and technological activities in the fields of construction, urban planning, 
architecture, industry, building materials, which will ensure the sustainable development of 
the building complex adapted to European requirements and standards.

Key words: construction industry, the evolution of the Soviet period, legislation, building 
activity.


