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тенденЦії інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

ШЛЯХи ПОДОЛАННЯ КРиЗи 
і ЗАБЕЗПЕчЕННЯ іННОВАціЙНОГО РОЗВитКУ 

АРХітЕКтУРНО-БУДіВЕЛьНОї ДіЯЛьНОсті В УКРАїНі
Результати архітектурно-містобудів ної діяльності становлять основну частину на-

ціонального багатства, відображають рівень матеріального добробуту суспільства, його 
науково-технічні досягнення та естетичні уподобання. на основі детального аналізу 
головних складових архітектурно-будівельної діяльності сформульовано пропозиції 
щодо захисту внутрішнього ринку будівництва, заохо чення розробок і збільшення 
обсягів про ектно-конструкторських робіт, подальшого розвитку стандартизації та 
норму вання в будівництві, вдосконалення профільної освіти й підготовки кадрів та 
взаємодії з профільними громадськими організаціями.

Ключові слова: проблеми архітектурно-будівельної галузі, держав-
не регулювання, інвестиційно-фінансове, науково-технічне і проектне 
забезпечення, підготовка кадрів

архітектурно-будівельна діяльність упродовж усієї історії людства 
формує, вдосконалює і підтримує життєве середовище, в якому роз-
вивається світова цивілізація. Результати архітектурно-містобудівної 
діяльності становлять основну частину національного багатства, відоб-
ражають рівень матеріального добробуту суспільства, його науково-
технічні досягнення та естетичні уподобання всіх історичних епох і 
народів. Поряд із цим, така діяльність є масштабним споживачем про-
дукції потужної галузі виробників будівельних конструкцій та матері-
алів, обладнання та інженерно-технічного забезпечення, меблів і сто-
лярних виробів тощо.

Переважна більшість громадян України зацікавлені в зростанні якос-
ті архітектури та прискоренні темпів будівництва як основи підвищення 
добробуту й забезпечення населення власним житлом, а також виробни-
чими, торговими, культурно-розважальними, освітніми та іншими ти-
пами будівель. Глобальна фінансово-економічна криза, що розпочалася 
в 2008 р., вкрай негативно вплинула на архітектурно-будівельну діяль-
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ність: припинилося фінансування наукових, проектних і будівельних 
робіт, відбулося масове звільнення висококваліфікованих працівників, 
зросло безробіття. ця стаття є підсумком виконаної за ініціативою Укра-
їнської академії архітектури (Уаа) роботи щодо з’ясування причин і на-
слідків названих процесів, пошуку ефективних шляхів виходу з кризи 
та визначення основних напрямів інноваційного розвитку галузі1.

Основні складові архітектурно-будівельної діяльності  
та оцінка ситуації
архітектурно-будівельна галузь — це багатофункціональний комп-

лекс, у якому можна виокремити найважливіші функціонально-
типологічні складові (блоки), що мають свої функції, права, повнова-
ження та відповідають за їх виконання: 

— законодавчо-нормативне підґрунтя (органи державного і місцево-
го управління визначають стратегію, пріоритети та програми розвитку 
галузі, забезпечують регулювання та реалізацію загальносуспільних, 
громадських та приватних інтересів громадян, встановлюють закони й 
нормативи та здійснюють контроль за їх застосуванням);

— замовник (інвестор), який замовляє архітектурно-будівельну про-
дукцію і фінансує її створення;

— наука (забезпечує виконання фундаментальних, прикладних 
та експериментальних досліджень, визначає оптимальні напрямки і 
шляхи інноваційного розвитку галузі та здійснює науковий супровід 
архітектурно-будівельної діяльності);

— проектування (розроблення архітектурно-будівельної проектної 
документації та нагляд за її реалізацією);

— будівництво і промисловість будівельних матеріалів (забезпечу-
ють здійснення проектів);

— кадрове забезпечення (підготовка і підвищення кваліфікації 
 кадрів архітектурно-будівельного комплексу);

— громадські професійні об’єднання (об’єднання, спілки, творчі 
 союзи тощо, які сприяють розвитку архітектурно-будівельної діяльнос-
ті та захищають інтереси її учасників). 

будь-які помилки чи збої в роботі однієї чи кількох складових 
архітектурно-будівельної галузі позначаються на її загальній ефектив-
ності й у разі критичного їх накопичення можуть призвести до кризи, 
що вплине на всі суміжні напрями діяльності суспільства.

Глобальна фінансова криза 2008 р. є об’єктивним свідченням та 
яскравим відображенням на практиці недосконалості наявної політич-
ної й фінансово-економічної системи світу, що повною мірою виявилось 
і в архітектурно-будівельній галузі України.

1 При підготовці статті використано пропозиції, зауваження та побажан-
ня з питань вдосконалення розвитку вітчизняної архітектурно-будівельної 
галузі членів Уаа: В.а. абизова, л.Г. бачинської, В.М. бєльчикова, є.В. бон-
даренка, Ф.і. боровика, В.М. Вадімова, В.к. Горбоноса, В.Ф. Гершковича, 
л.Г. Дмитрієва, а.о. економова, л.Я. ісайко, о.В. кащенка, л.М. коваль-
ського, М.Я. ксеневича, В.В. куцевича, і.М. лебедича, т.Ф. Панченко, 
л.В. Прибєги, В.і. Проскурякова, ю.Г. Рєпіна, і.а. соколова, В.П. Уреньова, 
с.а. Фадєєва, В.о. хесіна, ю.Ф. худякова, б.с. черкеса, с.Г. чечельницького 
та ін. 
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Поряд із цим, у нашій державі криза загострилася через припущені 
в період переходу до ринкових відносин стратегічні помилки, зокрема 
в архітектурно-будівельній діяльності. серед них:

— недооцінення ролі науки і як результати — втрата вітчизняного 
інтелектуального потенціалу, що знизило інноваційно-технічний рівень 
розвитку, скорочення наукомісткого вітчизняного продукту і втрата 
висококваліфікованих кадрів;

— ручне, безсистемне керування процесами розвитку, у тому числі й 
архітектурно-будівельною діяльністю, яке призвело до виникнення грубих 
містобудівних помилок, тотальної корупції та збоїв у розвитку галузі;

— нездатність передбачити виникнення передкризових симптомів та 
вчасно відреагувати і вжити необхідних заходів щодо зменшення кризи;

— помилкова орієнтація на масовий імпорт зарубіжної наукомісткої 
продукції (комп’ютерів, автомобілів, побутової техніки, обладнання і 
матеріалів), що призвело до критичної залежності вітчизняного вироб-
ництва від високотехнічних імпортних товарів, втрати масового спожи-
вацького ринку, внаслідок чого постала серйозна загроза перетворення 
української держави на сировинний придаток розвинених країн;

— безконтрольне надання споживчих кредитів на будівництво пе-
редусім житла високого комфорту та предмети його облаштування 
 викликало зростання цін на його придбання і зробило це житло недо-
ступним для переважної більшості громадян.

наслідками кризи в архітектурно-будівельній галузі стали:
— припинення фінансування архітектурно-будівельної діяльності;
— згортання та призупинення і раніше мізерних обсягів науково-

дослідних та пов’язаних із проектуванням і будівництвом об’єктів жит-
тєвого середовища робіт;

— зростання масового безробіття;
— додаткові витрати коштів на підтримку безробітних і консерва-

цію та згортання незавершеного будівництва;
— банкрутство і розпад професійно укомплектованих проектних, 

науково-творчих і виробничих колективів, сформованих упродовж три-
валої діяльності;

— втрата досвідчених фахівців та утворення незворотного часового 
розриву в ланцюгові передачі досвіду професіоналів молодому поколін-
ню спеціалістів як основі перспективного розвитку професій архітекто-
ра, будівельника, конструктора, інженера і науковця;

— зниження і втрата вітчизняного інтелектуального потенціалу від-
крили дорогу для завоювання ринку праці іноземними фахівцями.

особливо небезпечними для архітектурно-будівельної діяльності є 
останні три позиції, які загрожують втратою інтелектуального ресурсу, 
професійного досвіду та майстерності, що є незаперечним аргументом 
для подолання в першу чергу саме цього наслідку кризи і негайного по-
шуку способів фінансування найбільш наукомістких проектно-творчих 
робіт, здатних забезпечувати перспективні напрями розвитку галузі. 
Розпад професіональних, творчих колективів різного спрямування, осо-
бливо протягом останнього часу, надасть інвестору, котрий з’явиться 
через рік-два, законний привід запрошувати іноземні фірми як для 
проектування, так і для будівництва. наслідки очевидні й, на жаль, 
цілком реальні, якщо не буде вжито відповідних заходів для збережен-
ня вітчизняних фахових команд. 
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не менш актуальним напрямом має стати об’єднання й використан-
ня інтелектуальних сил для об’єктивного аналізу причин недоліків та 
помилок, подолання корупційних схем, пошуку і впровадження ефек-
тивних шляхів забезпечення інноваційного розвитку галузі під профе-
сійним керівництвом спеціалістів найвищого рівня.

Роль держави та її органів в архітектурно-будівельній 
діяльності
керівні органи держави визначають загальнодержавну довгостро-

кову стратегію і політику щодо реалізації задекларованих конститу-
цією України прав громадян та створення для них соціально доступно-
го життєвого середовища на справедливих засадах, задоволення їхніх 
духовних і культурних потреб.

Для цього держава через свої управлінські структури має стати за - 
мовником загальнодержавної стратегії розвитку архітектурно-будівель-
ної діяльності, забезпечити розроблення і прийняття необхідних зако-
нів, визначення термінів її реалізації, фінансування фундаментальних 
досліджень і створення умов для залучення приватних інвесторів до 
здійснення прикладних та експериментальних досліджень, програм і 
проектів, які уможливлять інноваційний розвиток галузі.

Держава відповідає за вироблення і реалізацію загальнодержавної 
стратегії формування життєвого середовища своїх громадян, контролює 
виконання і дотримання законів та нормативів, сприяє проведенню і 
впровадженню результатів наукових досліджень, що забезпечують ін-
новаційне спрямування розвитку архітектурно-будівельної діяльності.

Для ефективного подолання кризи необхідно на державному рівні:
— визначити державні пріоритети, стратегічні напрями й етапи фор-

мування та поліпшення життєвого середовища для праці, відпочинку, 
задоволення духовних, матеріальних, культурних потреб громадян; 

— реформувати архітектурно-будівельну діяльність, чітко розмежу-
вавши функції, права, обов’язки та відповідальність усіх її учасників: 
держави, інвесторів, науковців, проектувальників, будівельників, за-
кладів із підготовки кадрів і громадських організацій — щодо реаліза-
ції стратегії створення і вдосконалення життєвого середовища та забез-
печення інших потреб громадян; 

— враховуючи величезне значення архітектурно-будівельної діяль-
ності в поліпшенні життєвого рівня людей, доцільно відновити діяль-
ність Державного комітету з архітектури і містобудування, очолювати 
який має керівник з фаховою архітектурною освітою та практичним 
досвідом професійної, творчої й управлінської діяльності; 

— створити академію архітектури і будівельних наук України як го-
ловний загальнодержавний науково-дослідний, методичний, координа-
ційний і просвітницький центр та згуртувати в ньому фахівців найвищої 
кваліфікації, спрямувавши їхню діяльність на виконання фундаменталь-
них, прикладних і експериментальних досліджень у галузі архітектурних 
і будівельних наук та підготовку кадрів найвищої кваліфікації як базо-
вої основи забезпечення інноваційного розвитку архітектурно-будівельної 
сфери, й встановити відповідальність за її професійний рівень;

— доручити новоствореному науковому центру розробити і переда-
ти на затвердження до Верховної Ради України закон про пріоритети 
держави із соціальних програм, які мають реалізовуватися у процесі 
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архітектурно-будівельної діяльності, щодо розвитку і вдосконалення 
гармонійного життєвого середовища;

— рішуче відмовитися від призначення на професійно спрямовані 
посади службовців, котрі не мають базової фахової освіти та досвіду 
роботи в галузі або скомпрометували себе на іншій роботі; 

— розглянути питання створення вертикалі головних архітекторів 
адміністративних одиниць та їх підпорядкування центральному ор-
ганові виконавчої влади, який має очолювати головний архітектор 
України з обов’язковою фаховою архітектурною освітою, і віднести до 
його повноважень питання, пов’язані із забезпеченням архітектурно-
містобудівного розвитку України, регіонів і населених пунктів відпо-
відною проектною документацією та нормативними документами; 

— розробити і впровадити у практику архітектурно-будівельної діяль-
ності дозвільну систему європейського зразка із включенням усіх скла-
дових, починаючи з розроблення стратегії архітектурно-містобудівного 
розвитку території, виділення земельних ділянок, отримання права та 
визначення умов на проектування (в межах 5—10 конкретних вимог), 
будівництво та введення в експлуатацію об’єктів будівництва, що карди-
нально спростить і прискорить роботу в умовах ринкової економіки і вод-
ночас дасть змогу уникнути зловживань та корупції з боку чиновників; 

— узагальнити досвід сШа, Японії, китаю, німеччини та інших 
розвинених країн, розробити і прийняти закон України про відпові-
дальність за корупційні дії у галузі архітектури і містобудування;

— створити сприятливі умови для залучення в проектування та бу-
дівництво коштів, знятих громадянами з депозитів в кризовий та піс-
лякризовий період;

— внести необхідні зміни до законів України “Про архітектурну діяль-
ність”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про планування і забудову тери-
торій”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про комплексну рекон-
струкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” та інших 
законодавчих і нормативних актів, спрямовані на створення належних умов 
для розвитку архітектурно-будівельної діяльності в післякризовий період;

— до початку функціонування академії архітектури і будівельних 
наук України сформувати творчі групи для опрацювання робочих доку-
ментів з метою вжиття невідкладних антикризових заходів, залучивши 
до роботи фахівців найвищого рівня;

— для стабільного розвитку архітектурної та будівельної науки до-
цільно створити спеціальний фонд її розвитку, розмір відрахувань в 
який становитиме 3% від вартості будівництва.

оперативне впровадження зазначених вище змін і пропозицій спри-
ятиме прискоренню інноваційного розвитку архітектурно-будівельної 
діяльності, допоможе уникнути містобудівних помилок, позбутися ко-
рупції та прискорить формування сприятливих умов для життя, праці 
й моральних взаємин людей.

Замовник та інвестиційно-фінансове забезпечення 
архітектурно-бу  ді вель  ної діяльності
інвестиційно-фінансове забезпечення архітек турно-будівельної ді-

яльності залежить від її спрямування, а саме:
— з державного бюджету надаються кошти на розроблення загаль-

нодержавної стратегії архітектурно-містобудівного та будівельного 
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розвитку країни, будівництво державних і в першу чергу соціально 
важливих об’єктів, доступного житла, виконання програм і проектів 
розвитку архітектури та будівництва, створення і вдосконалення нор-
мативної бази, проведення фундаментальних науково-дослідних і твор-
чих робіт; 

— з місцевих бюджетів — на місцеві програми і проекти розвитку 
регіонів, поселень;

— приватне фінансування залучають для проектування і будівни-
цтва комерційних об’єктів, будівництва житлових, ділових, промис-
лових та інших об’єктів, проведення прикладних і експериментальних 
досліджень в індустрії з виготовлення будівельних матеріалів, ефек-
тивних конструкцій, обладнання тощо.

У кризовий період основним завданням інвестиційно-фінансового 
блоку має бути підтримка тих напрямів діяльності, метою яких є міні-
мізація втрат від припинення фінансування науково-творчих, проект-
них і будівельних робіт, будівельної індустрії, збереження і залучення 
висококваліфікованих фахівців і творчих колективів для розроблення 
антикризових заходів і перспективних напрямів розвитку архітектури 
та будівництва, а саме потрібно:

— використовувати бюджетне та приватне фінансування для роз-
роблення містобудівної документації, насамперед схем розвитку те-
риторій і генеральних планів міст та містобудівних обґрунтувань, що 
прискорить активізацію будівництва; 

— розробити ефективні й економічно вигідні базові проекти інду-
стріального будівництва соціального житла та об’єктів громадського 
обслуговування; 

— впровадити європейську дозвільну систему та адаптувати її до 
вітчизняних умов;

— реформувати архітектурно-будівельну діяльність в напрямку за-
безпечення її інноваційного розвитку, що сприятиме підвищенню якос-
ті та збереженню творчих колективів і висококваліфікованих кадрів та 
створить належні умови для залучення зарубіжних інвестицій і засто-
сування інноваційних технологій;

— сформувати при будівництві житла і системи обслуговування 
сприятливі умови для залучення коштів, знятих із депозитів у період 
кризи, що нині зберігаються у громадян і зазнають девальвації, заціка-
вивши власників вкладати їх у нерухомість (за експертними оцінками, 
розміри цих коштів становлять до 200 млрд у гривнях і понад 80 млрд 
у доларах сШа, а реальний досвід житлобудівного кооперативу “Міськ- 
буд XXI” доводить ефективність використання коштів громадян для 
будівництва доступного житла, що дасть змогу створити додаткові ро-
бочі місця, застосувати місцеві матеріали і вирішити житлову пробле-
му навіть в умовах кризи);

— передбачити у державному бюджеті кошти для модернізації сис-
теми “наука — проектування і будівництво” на інноваційній основі, 
наукового забезпечення і супроводу архітектурно-будівельної діяльнос-
ті, узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду, 
створення вітчизняних інноваційних проектів, високоефективних кон-
струкцій, матеріалів, інженерного обладнання тощо;
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— розробити заходи щодо використання бюджетних і приватних 
джерел та інноваційного і архітектурно-будівельних фондів для роз-
витку архітектурної й будівельної науки, технологій, ефективних ма-
теріалів і конструкцій.

Виконання зазначених рекомендацій щодо використання коштів 
сприятиме прискореному подоланню наслідків кризи, збереженню 
професіональних колективів, зменшенню втрат у галузі архітектурно-
будівельної діяльності та активізації інших сфер розвитку держави і їх 
виходу з кризи.

Науково-технічне і творче забезпечення та супровід 
архітек тур но-будівельної діяльності
Після здобуття Україною незалежності та переходу нашого суспіль-

ства від командно-планової до ринкової економіки докорінно змінилися 
взаємовідносини між учасниками архітектурно-будівельної діяльності, 
що вимагає негайного створення принципово нових, адекватних реаль-
ним умовам організаційних і юридичних основ цієї діяльності, зокре-
ма обґрунтованої законодавчо-правової й нормативної бази, науково-
технічного супроводу і кадрового забезпечення.

більшість колишніх науково-дослідних і проектних організацій, за не-
значним винятком, втративши висококваліфікованих фахівців, вияви-
лися неспроможними забезпечити на належному рівні розвиток вітчиз-
няної архітектурно-містобудівної та будівельної науки і прак тики.

новосформовані творчі майстерні, кооперативи, ательє та інші 
структури за своїм складом і потужністю здатні виконувати тільки 
проектно-пошукові роботи для окремих об’єктів і не можуть вирішува-
ти комплексні наукові архітектурно-будівельні питання.

Відроджені в 1992 р. за підтримки національної академії наук 
України як громадські організації Українська академія архітектури та 
академія будівництва України, незважаючи на їхній значний внесок 
у збереження і консолідацію науково-творчого потенціалу, в умовах 
відсутності матеріально-технічної бази, державного статусу та фінан-
сової підтримки наукових робіт, зазнаючи тиску з боку корумпованого 
чиновництва, обмежені в можливостях вирішення в необхідному обсязі 
комплексу стратегічних проблем розвитку архітектури та будівництва, 
пов’язаних із виконанням фундаментальних, прикладних і експери-
ментальних досліджень, збереженням і підготовкою кадрів найвищої 
кваліфікації, розробленням вітчизняних інноваційних технологій та 
іншими, не менш важливими напрямами діяльності.

Попередні звернення до тодішніх президентів щодо надання Україн-
ській академії архітектури державного статусу та підтримки в боротьбі з 
беззаконням і грубими порушеннями законодавства залишились без від-
повіді. ситуацію ускладнила глобальна криза, яка розпочалася в 2008 р. 

сьогодні склалася ситуація, коли фондоутворювальна архітектурно-
будівельна діяльність, яка створює умови для життєдіяльності сус-
пільства, залишившись без науково-технічного, творчого, кадрового 
і досконалого законодавчо-нормативного забезпечення, приречена без 
проведення радикальних реформ на деградацію, що загрожує повною 
втратою вітчизняного науково-творчого потенціалу архітектурно-
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будівельної діяльності та ставить останню у цілковиту інтелектуальну 
та економічну залежність від розвинених країн. 

Для розв’язання комплексу проблем ефективного розвитку архі тек-
турно-будівельної діяльності необхідно:

— створити в Україні загальнодержавний науковий центр — ака-
демію архітектури і будівельних наук як вищу галузеву науково-
творчу самоврядну установу, надавши їй повноваження головного 
науково-творчого, методичного і координаційно-інформаційного центру 
архітектурно-будівельної галузі України; 

— залучити до академії висококваліфікованих фахівців, розпо-
рошених по різних організаціях, у т. ч. науковий потенціал Україн-
ської академії архітектури, академії будівництва України та науково-
дослідних підрозділів профільних факультетів вищих навчальних 
закладів;

— підпорядкувати академії архітектури і будівельних наук науково-
дослідні організації, які входили до складу колишньої академії архі-
тектури УРсР;

— передати у розпорядження академії матеріальну базу і нерухо-
мість згаданих організацій з метою цільового використання для роз-
витку архітектурно-будівельної науки;

— організувати науково-дослідні роботи на конкурсній основі, із за-
лученням до науково-творчої діяльності академії для вирішення акту-
альних проблем найкваліфікованіших творчих колективів різних форм 
власності, забезпечивши сприятливі умови для їхньої праці.

Перед академією архітектури і будівельних наук необхідно поста-
вити такі завдання:

— створення ідеології формування довгострокової політики і страте-
гії інноваційного архітектурно-будівельного розвитку України; 

— розроблення науково обґрунтованих заходів щодо створення еко-
логічно чистого біосферно-сумісного середовища, сприятливого для лю-
дини і суспільства; 

— визначення і проведення фундаментальних і найважливіших 
прикладних та експериментальних досліджень як базової основи ін-
новаційного розвитку галузі, розроблення державних і регіональних 
програм за напрямами своєї діяльності;

— формування науково-методичної бази для збереження, відро-
дження і використання архітектурно-історичної спадщини міст і сіл;

— створення, експериментальна апробація і впровадження у прак-
тику проектування і будівництва наукомістких проектів, ефективних 
конструкцій, матеріалів, інженерних технологій та обладнання;

— підготовка нормативно-правових документів з питань архітекту-
ри, містобудування та будівництва;

— створення умов для залучення і забезпечення плідної творчос-
ті, зростання професійної майстерності кадрів найвищої кваліфікації, 
ефективного використання наукових і практичних знань;

— сприяння міжнародному співробітництву в галузі архітектури, 
містобудування та будівництва щодо створення інноваційних конструк-
цій, матеріалів і технологій.
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Діяльність академії архітектури і будівельних наук дасть змогу 
отримати такі результати:

— зберегти і консолідувати залишки науково-творчого потенці-
алу України, оперативно вирішувати на належному професійному 
рівні найактуальніші проблеми забезпечення ефективного розвитку 
архітектурно-будівельної галузі України як одного з головних шляхів 
підвищення умов життя; 

— забезпечити розроблення і моніторинг реалізації стратегічних 
напрямів інноваційного розвитку архітектури, містобудування і бу-
дівництва, що дозволить уникати значних архітектурно-містобудівних 
помилок, здійснювати науковий супровід і сприятиме ефективній ро-
боті будівельного комплексу, покращить нормативно-правове регулю-
вання взаємовідносин між державою та замовниками, інвесторами, 
науково-творчими організаціями, проектантами, будівельниками і спо-
живачами;

— вивести з “тіні” проектну і містобудівну діяльність;
— створити умови для збереження і підготовки кадрів найвищої ква-

ліфікації, наукового супроводу проектування, будівництва, розроблення 
і впровадження ефективних технологій, конструкцій, матеріалів та ін-
шого інноваційно-технологічного забезпечення будівель і споруд.

ефективність діяльності академії як науково-дослідної установи 
щодо вирішення найскладніших проблем архітектурно-будівельної 
галузі, подолання негативних наслідків фінансово-економічної кри-
зи 2008 р. може переконливо підтвердити аналіз здобутків академії 
архітектури УРсР, створеної постановою Рнк сРсР від 4 листопада 
1943 р. № 1207 в період розгортання жорстоких боїв за визволення 
території України від фашистської окупації. У важких умовах віт-
чизняної війни й у післявоєнний період академія архітектури УРсР 
відіграла провідну роль у створенні науково-дослідницьких, проект-
них і виробничих структур із відбудови зруйнованих війною міст і сіл 
України, у розв’язанні фундаментальних теоретичних проблем станов-
лення української архітектури і містобудування, консолідації зусиль 
на вивченні та осмисленні передового досвіду, історичної спадщини і 
формуванні вищої школи підготовки висококваліфікованих кадрів. 

на жаль, у період волюнтаристських реформ, необґрунтованих го-
нінь, “розгромів” генетики, кібернетики й архітектурних “надмірнос-
тей” академію архітектури УРсР було реорганізовано в академію бу-
дівництва УРсР, яка, зосередившись на вирішенні суто будівельних 
проблем, “зійшла з дистанції” та була розпущена. Водночас результати 
діяльності академії архітектури УРсР були настільки значущими, що 
у подальшому навіть усі негаразди в галузі архітектури не дали завмер-
ти архітектурній професії, й служили надійним підґрунтям для творчої 
архітектурно-будівельної діяльності України. 

науково-творчу ефективність академічних установ у вирішенні 
архітектурно-містобудівних та будівельних проблем довели Російська 
академія архітектури і будівельних наук, створена після розпаду сРсР 
за наказом президента бориса єльцина, яка, займаючись нагальними 
питаннями архітектурно-містобудівного розвитку Росії, вже сьогодні 
працює над розв’язанням проблем життєздатності суспільства в умо-
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вах біосферних змін, а також Міжнародна академія архітектури, що 
діє під егідою оон, німецька академія архітектури та інші творчі 
організації.

ідею створення української академії архітектури і будівельних 
наук підтримують національна академія наук України, Міжнародна 
академія архітектури, Російська академія архітектури і будівельних 
наук, академія мистецтв України, національна спілка архітекторів 
України, спілка урбаністів України, Український фонд культури та 
інші організації.

Проектне забезпечення архітектурно-будівельної  
діяльності
Про ектування — це процес створення й розроблення містобудівних, 

планувальних, функціональних, конструктивно-технічних, інженер-
них, екологічних, економічних, естетичних, із забудови території та ін-
ших проектів, їх узгодження, затвердження та здійснення авторського 
кон тролю за виконанням проектних рішень під час будівництва.

Проектна діяльність складається з розроблення містобудівної доку-
ментації та розроблення проектної документації будівель і споруд.

Розроблення містобудівної документації охоплює широку палітру 
проектів планування територій, а саме: Генеральну схему планування 
території України, схеми планування територій областей та районів, 
проекти містобудівного розвитку транскордонних регіонів, планування 
територій зон впливу міжнародних транскордонних коридорів, гене-
ральні плани міст і сіл та детальне планування їх окремих частин і 
містобудівні обґрунтування розміщення об’єктів містобудування.

Для прискорення адаптації законодавчо-правової основи проекту-
вання до ринкових умов в архітектурно-будівельній діяльності необ-
хідно розробити і затвердити державну програму архітектурно-місто-
будівного та будівельного розвитку України і регіональні програми 
забезпечення громадян доступним житлом на період 2011—2020 рр. 
Зокрема, в напрямку містобудівного розвитку міст і сіл:

— активізувати оновлення генеральних планів населених пунктів, 
детальних планів окремих територій та містобудівних обґрунтувань роз-
міщення об’єктів містобудування на потенційних земельних ділянках 
у населених пунктах України для будівництва на 2—5 років із визна-
ченням умов та обмежень для забудови;

— внести зміни до містобудівного законодавства стосовно встанов-
лення пріоритетності містобудівної документації у вирішенні питань 
регулювання розвитку населених пунктів;

— прискорити ухвалення рішень щодо встановлення меж населених 
пунктів з метою впорядкування перспективного розвитку та використання 
територій, законодавчо врегулювати використання та забудову територій, 
що вивільняються від об’єктів спеціального призначення, для задоволен-
ня міських потреб, з урахуванням вимог містобудівної документації;

— розробити місцеві правила забудови територій з високим комер-
ційним потенціалом для обласних центрів, міст києва і севастополя, ін-
ших історичних міст і містобудівні обґрунтування розміщення об’єктів 
містобудування, а також схеми планування територій — зон впливу 
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великих міст України та обласних центрів з метою врегулювання вза-
ємно узгодженого розвитку;

— привести Державні будівельні норми у відповідність до європей-
ських стандартів, що покращить умови залучення коштів приватних 
осіб та з-за кордону;

— забезпечити прискорене впровадження європейської дозвільної 
системи, яка сприятиме скороченню термінів отримання умов для про-
ектування, строків розроблення, узгодження, будівництва, здачі в екс-
плуатацію об’єктів та зменшенню корупції;

— сформувати регіональні аналітично-прогнозні архітектурно-
містобудівні та проектні структури для розроблення і впровадження 
короткострокових перспективних планів розвитку населених пунктів, 
узгоджених з місцевою владою і громадою, та здійснення нагляду за їх 
реалізацією і внесення коректив і доповнень для наступного етапу впо-
рядкованого розвитку населених пунктів.

Для забезпечення задекларованих конституцією прав людини на 
житло, виходячи з того, що кожна соціальна група населення України 
має бачити реальні перспективи свого майбутнього добробуту, і в першу 
чергу ті, що стосуються розв’язання житлової проблеми, необхідно:

— вивчити і статистично підтвердити соціальну диференціацію на-
селення за рівнем доходів і забезпеченістю відповідним житлом, визна-
чити шляхи (напрями) надання доступного житла оптимального ком-
форту в найближчі терміни (5—10 років), часові параметри, розміри 
бюджетного фінансування і засоби реалізації прав людини на житло;

— розробити програми забезпечення громадян житлом включно із 
системою будівель і споруд, які формують життєве середовище (дитячі 
дошкільні заклади, школи, лікарні, система побутового обслуговуван-
ня, виробничі приміщення й об’єкти, заклади відпочинку, а також бла-
гоустрій територій, озеленення, транспортне сполучення тощо);

— державний та місцеві бюджети (а можливо, й бюджети органі-
зацій і фірм, у яких працюють громадяни, котрі не мають житла або 
мешкають в умовах мінімального комфорту) мають гарантувати вико-
нання програм забезпечення громадян доступним житлом;

— для успішної реалізації та контролю за виконанням програм на-
дати всім зацікавленим сторонам достовірну інформацію щодо термінів, 
кількісних і якісних характеристик забезпечення громадян житлом;

— для комплексного розв’язання проблем акумуляції коштів, ви-
ділення земельних ділянок, розроблення проектної документації, 
здійснення будівництва та експлуатації доцільно створити виконавчі 
структури типу нВМ (спорудження дешевого житла), ніМ (будинки з 
малометражними помешканнями), нВМа (житло покращеної якості), 
скориставшись досвідом будівництва житла в києві та інших містах. 
Держава має забезпечувати суворий нагляд за їхньою діяльністю, аби 
уникнути ситуацій, подібних до афери з “еліта-центром”;

— невідкладно розробити правові й нормативні документи з періо-
дом дії до 10 років, які дозволять будівництво і реконструкцію житла 
допустимого рівня комфорту з обмеженим терміном експлуатації та 
можливістю його реконструкції в житло підвищеного комфорту в пер-
спективі (перепланування без порушення носійних елементів у кварти-
ри підвищеного комфорту, підвищеної поверховості тощо);
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— провести узагальнення світової практики та виконати науково-
дослідні й експериментальні роботи щодо визначення ефективних 
напрямів проектування, експлуатації, модернізації, реконструкції 
наявного житла (п’ятиповерхівок 50—60-х років) та інших шляхів опе-
ративного забезпечення громадян житлом.

Проектування, будівництво й експлуатація сучасних громадських 
будівель і споруд тісно пов’язані із застосуванням нових технологій, 
конструкцій, матеріалів, а також електронного обладнання та інших 
здобутків науки і техніки, залученням до проектування широкого кола 
фахівців і спеціалізованих фірм, які представляють різні напрями 
науково-технічних досягнень світового рівня.

спираючись на досвід наукових досліджень і результати їх впро-
вадження, українські вчені, архітектори й конструктори могли б ви-
йти на міжнародний рівень як із науковими розробками архітектурно-
містобудівних принципів формування міського простору, так і з 
сучасними конструкціями великопрогонових систем, висячих залізо-
бетонних оболонок, мембранних і висячих оболонок із м’яких матеріа-
лів, оболонок, що монтуються без підтримувальних конструкцій, тощо. 
однак ці досягнення та їх розвиток вимагають наукових теоретичних і 
експериментальних досліджень, які могли б здійснюватись в академії 
архітектури і будівельних наук.

Продовження пошуків у згаданих напрямах могло б привести до 
отримання конкурентоспроможних результатів при створенні громад-
ських центрів принципово нового типу із застосуванням у будівництві 
великопрогонових систем покриття, каркасів висотних будинків, мос-
тових переходів та інших споруд, що відкриє нові шляхи архітектурно-
містобудівного та будівельного розвитку України.

Для збереження, реставрації, реконструкції та охорони об’єктів 
історико-культурної та архітектурно-містобудівної спадщини потрібно 
здійснити такі заходи:

— виконати Загальнодержавну програму збереження та викорис-
тання об’єктів культурної спадщини на 2004—2010 роки, затверджену 
Законом України від 20 квітня 2004 р. № 1692-IV, із доповненнями до 
програми, введеними після її затвердження;

— створити єдиний орган — Державний комітет з охорони культур-
ної спадщини при кабінеті Міністрів України;

— створити при Державному комітеті з охорони культурної спад-
щини єдину науково-методичну раду для контролю за містобудівними 
(історико-архітектурні опорні плани та проекти охоронних зон), проект-
ними (паспортизація пам’ятників та проекти реставрації), реставрацій-
ними роботами та реконструкцією пам’ятників державного значення;

— для проведення містобудівних, проектних, реставраційних робіт 
та здійснення ремонту й реконструкції на пам’ятниках національного і 
державного значення необхідно визначати генпідрядника з дозволу зга-
даного вище Державного комітету і тільки з-поміж досвідчених фахів-
ців з реставраційної справи, які мають документально підтверджений 
багаторічний досвід, або спеціалістів інституту “УкрнДіпроектрестав-
рація” та компанії “Укрреставрація”;

— відродити 10%-ві відрахування на розвиток виробництва, про-
ведення реставраційних прикладних робіт та підготовку професійних 



37Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

кадрів з реставрації як окремих об’єктів, так і об’єктів архітектурно-
містобудівного характеру.

економічна ефективність, надійність, довговічність, експлуатаційні 
якості, архітектурні доцільність та виразність будь-якого архітектур-
ного об’єкта залежать від використаних для його вирішення конструк-
тивної основи і матеріалів.

В останні десятиліття архітектурно-будівельна діяльність за кор-
доном розвивалася бурхливими темпами. створено нові конструкції, 
матеріали і технологічні напрями, побудовано сотні об’єктів, у яких 
втілено принципово нові конструктивні системи і підходи до вирішен-
ня містобудівних і архітектурних завдань.

У цей же час в Україні у зв’язку з недооціненням важливості нових 
знань у розвитку архітектури, припиненням фінансування науково-
дослідної діяльності не тільки не розробляють нові, а й навіть не реалі-
зують вже наявні інноваційні проекти і конструкційні рішення.

неодноразові звернення до президентів країни і пропозиції нада-
ти необхідні повноваження Українській академії архітектури, в якій 
зосереджені талановиті й досвідчені архітектори, конструктори та ін-
женери, незважаючи на підтримку нан України, Міжнародної акаде-
мії архітектури та інших авторитетних органів, було проігноровано. 
У результаті Україна втрачає не тільки можливості подальшого ефек-
тивного розвитку архітектурно-містобудівної та будівельної науки, а 
й ексклюзивні напрацювання, на які свого часу було оформлено пра-
ва на винаходи та досягнення, відзначені високими державними пре-
міями, медалями та дипломами, а також кадровий потенціал разом 
із накопиченими знаннями і здобутками. У 2008 р. було ліквідовано 
нДі теорії та історії архітектури і містобудування, на черзі — найпо-
пулярніший за своїми новаціями та масштабами масового будівництва 
“київЗнДіеП”, флагман радянської архітектурно-будівельної науки з 
найбільшою в сРсР експериментальною базою та могутнім інтелекту-
альним потенціалом, який доживає останні дні (чисельність персоналу 
“київЗнДіеП” скоротилася з понад 2,2 тис. до 80 працівників).

іншим показовим прикладом варварського знищення досягнень і на-
працювань вітчизняної архітектурно-конструктивної галузі є ігнорування 
розроблених Українською академією архітектури, Ват “київЗнДіеП” та 
фахівцями “Проектстальконструкції” пропозицій щодо реконструкції 
стадіону “олімпійський” (створення ефективного великопрогонового 
покриття над трибунами, в якому використані оригінальні вітчизняні 
конструкції, що дуже дієво й екологічно вирішують питання виготов-
лення та монтажу без підтримувальних риштувань, тобто апробована 
й засвідчена авторськими правами конструктивна система). столиця 
України не встигла отямитися від забудови площі перед стадіоном, де-
монтаж якої коштував державі понад 200 млн євро, як за рішенням 
непрофесійного або корумпованого керівництва споруджується нове 
“чудо”, вартість якого перевищує вітчизняний проект уп’ятеро!

Для виходу зі становища, що склалося, і збереження залишків ін-
телектуального потенціалу архітектурно-будівельної діяльності про по-
нуємо:

— вивчити, узагальнити й використати вітчизняний досвід ство-
рення і впровадження ефективних конструктивних систем у галузі 
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великопрогонових покриттів, каркасних систем і великопанельного 
будівництва;

— розробити концепцію використання в архітектурно-будівельній 
діяльності високоефективних конструкцій зі сталі, алюмінієвих спла-
вів, тонколистових мембран, м’яких і жорстких композитних матеріа-
лів і пластмас;

— відновити теоретичні дослідження методів розрахунків нових 
просторових конструктивних систем, зокрема стрижневих каркасів, 
мембранних систем, тентових, пневматичних та інших оболонок, які за-
стосовуються у створенні великопрольотних оболонок, каркасів висот- 
них будинків, збірно-розбірних і таких, що трансформуються (розсув-
них) і пересуваються, систем архітектурно-будівельного призначення;

— розпочати, спираючись на міжнародний досвід, розроблення 
ефективних архітектурно-конструктивних рішень висотних будівель і 
споруд;

— удосконалити теоретичну, розрахункову та практичну базу ство-
рення нових конструктивних систем;

— провести цикл науково-експериментальних досліджень щодо роз-
роблення і впровадження у практику ефективних носійних і огороджу-
вальних конструкцій на базі вітчизняної сировинної бази із викорис-
танням новітніх технологій і композитних матеріалів;

— розробити композитні огороджувальні конструкції із застосуван-
ням пористих теплозахисних матеріалів;

— створити програму переорієнтації експорту із постачання сиро-
вини на користь конструктивних елементів архітектурних систем для 
застосування в зарубіжній архітектурно-будівельній практиці;

— узагальнити досвід великопанельного будівництва житлових бу-
динків із упровадженням ефективних архітектурно-планувальних рі-
шень та застосуванням прогресивних напрацювань, пов’язаних зі ство-
ренням нових конструктивних систем, матеріалів і технологій;

— використати вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки і пере-
підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів професійної тех-
нічної освіти. 

Понад 30% енергоресурсів, що споживає суспільство, припадає на 
об’єкти життєвого середовища людини, значна їх частина використову-
ється для утеплення будівель. є два напрями зниження енерговитрат — 
застосування теплоощадних комунікацій і ефективних енергоносіїв.

нині головним видом палива для побуту й опалення є природний 
газ. ціна на нього поступово зростає, тому актуальними стають за-
стосування інших енергоносіїв та енергозбереження, зокрема викорис-
тання побічного продукту виробництва електроенергії електростанція-
ми — тепла, яке тепер скидається до водоймищ, відходить в атмосферу 
і є еквівалентним тепловій енергії при спалюванні 70 млрд м3 природ-
ного газу. Використання тільки 30% цього тепла, що зараз викидаєть-
ся в повітря, може забезпечити тепловою енергією майже всі потреби 
житлово-комунального господарства України. 

Пропонуються такі заходи енергозбереження:
— для здійснення масштабної теплофікації в Україні необхідно у 

процесі реконструкції та модифікації наявних електричних станцій 
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встановити теплофікаційні турбіни і прокласти надійно ізольовані те-
плопроводи до великих міст у межах 100 км;

— забезпечити використання теплоти каналізаційних стоків для 
гарячого водопостачання, що дасть змогу вдвічі скоротити потреби в 
тепловій енергії;

— перейти від газових плит до електричних, що уможливить збере-
ження близько 10 млрд м3 природного газу на рік;

— утеплити наявні будинки, які споживають у 2—3 рази більше 
тепла, відповідними матеріалами та обладнати сучасними приладами 
автоматичного регулювання, що може скоротити обсяг споживання 
газу на 6—7 млрд м3 на рік. термін окупності інвестицій на утеплення 
будинків становитиме близько п’яти років;

— здійснити перехід районних котелень і тец, що працюють у сис-
темі централізованого теплопостачання міст і селищ, на спалювання 
замість імпортного газу вугілля, сміття, сухостою лісів, відходів дере-
вини, інших біомас та дешевої нафти;

— вивчати, вдосконалювати і застосовувати для опалення природні 
джерела енергії — сонця, вітру, припливів, гейзерів, біопалива з грибів 
і водоростей тощо.

Здійснення наведених заходів дасть змогу зменшити обсяги заку-
півлі імпортного газу, а дешевий природний газ українського вироб-
ництва використовуватиметься промисловістю з метою підтримання її 
конкурентоспроможності.

До речі, принципово новий крок у вирішенні проблеми теплопоста-
чання життєвого середовища зробили американські фахівці, створив-
ши так званий “Приватний реактор” (“Hyperion Power Module”). Реак-
тор працює на низькозбагаченому урані й за 1 год здатен генерувати  
27 МВт електроенергії (цього вистачить для енергозабезпечення 140 
десятиповерхових будинків) вартістю близько 10 центів за кіловат-
годину. Вага міні-реактора 15 т, радіус 1,5 м, висота 2 м, він має ци-
ліндричний корпус із нержавіючої сталі й бетонну оболонку.

Реактор закопують у землю, а на поверхні зводиться невелика бу-
дівля для парової турбіни, яка перетворює теплову енергію на елек-
тричну. кожні 5—10 років відпрацьоване паливо замінюється, а ядер-
ні відходи мають розмір футбольного м’яча. Реактор використовує 
у 10—20 разів менше уранового палива, ніж реактор великої аес. 
Він не має рухомих частин, тому аварія, подібна до чорнобильської, 
неможлива. Перший такий агрегат буде змонтовано в Румунії, а з 
2013 р. планується розпочати масове виробництво на трьох заводах 
і виготовити 4 тис. реакторів за 10 років. аналогічний міні-реактор 
створено також у Японії.

Перспективним джерелом альтернативного палива вчені також вва-
жають використання грибків-ендофітів, здатних виробляти комплексне 
паливо. У сШа діють понад 1930 автоматичних заправних станцій, де 
у баки машин заливають пальне е85, яке дешевше за бензин і виготов-
ляється з морських водоростей. світове виробництво біопалива щороку 
зростає майже на 50%!

отже, світ іде семимильними кроками вперед у пошуку ефективних 
засобів життєзабезпечення, і в цьому напрямку доцільно рухатися й 
Україні.
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Пропозиції щодо розвитку будівельного комплексу
1. Потрібно розробити заходи захисту внутрішнього ринку Укра-

їни у зв’язку з посиленням конкурентної боротьби після виходу на 
вітчизняний будівельний ринок іноземних потужних корпорацій та 
компаній.

2. Підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних будівельни-
ків сприятиме вирішення проблемних питань науково-технічного роз-
витку будівництва через розроблення:

— нових конструктивних систем житлових та громадських будин-
ків (висотних для зведення у складних інженерно-геологічних та сей-
смічних умовах, а також у щільній міській забудові);

— нових технологічних рішень улаштування ґрунтових основ та 
фундаментів будинків і споруд;

— методів освоєння ділянок, раніше малопридатних для забудови 
через небезпеку зсувів, складні інженерно-геологічні умови та ін.;

— проектів масового застосування для зведення доступного та со-
ціального житла з використанням виробничих потужностей домобудів-
них комбінатів, місцевих матеріалів та досвіду.

основним напрямом розв’язання проблем будівництва є проведен-
ня конкурсних розробок та збільшення обсягів науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт через заохочення та залучення ко-
штів будівельних корпорацій, компаній та приватних осіб.

3. В Україні активно створюється система нормативної бази будівель-
ної галузі з урахуванням міжнародних і європейських норм переважно 
за рахунок бюджетних коштів та власних коштів розробників норма-
тивних документів. Використання результатів науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт сприяє активізації діяльності зі стан-
дартизації та розроблення проектних рішень масового застосування, 
що можна розглядати як один із напрямів нормування у будівництві.

Джерелами розвитку стандартизації та нормування можуть бути за-
лучення коштів та заохочення будівельних корпорацій та компаній до 
створення власних стандартів.

4. бажано розробити доповнення до Закону України “Про науко-
ву і науково-технічну діяльність” щодо діяльності відомчих наукових 
установ (віднесення робіт зі стандартизації та нормування до науко-
вої діяльності, заохочення взаємодії академічної й галузевої науки та 
співпраці із закладами Мон та ін.).

Освіта і підготовка кадрів
кадрова політика в архітектурно-місто будівній сфері потребує сут-

тєвого вдосконалення. сучасна Україна значно поступається європей-
ським країнам за показником кількості архітекторів у загальній чи-
сельності населення. спеціалісти в галузі архітектури і містобудування 
сконцентровані у великих містах, тому багато штатних посад у про-
фільних установах на регіональному рівні обіймають фахівці без архі-
тектурної освіти.

основними проблемами вітчизняної архітектурної освіти є:
— відсутність узгодженої законодавчо-нормативної бази у форму-

ванні загальної стратегії архітектурної освіти, визначення кваліфіка-
цій за рівнями підготовки, сфер діяльності фахівців;
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— часта заміна на рівні деталей концепцій професійної освіти;
— незавершеність становлення системи неперервної освіти через не-

узгодженість її складових (освітньо-кваліфікаційних і освітніх рівнів);
— відсутність системи моніторингу ринку праці в сучасних умо вах;
— недосконалість системи підвищення кваліфікації викладачів, 

системи перепідготовки архітекторів;
— відсутність мережі підвищення кваліфікації, підготовки і пере-

підготовки кадрів за профілями архітектурно-містобудівної та буді-
вельної діяльності;

— архаїчність програм підготовки фахівців у частині інформацій-
них, інноваційних технологій.

З метою стабілізації та збереження архітектурно-містобудівної сфе-
ри та її кадрового потенціалу в сучасних умовах потрібно внести відпо-
відні зміни до законодавчих і нормативних документів, таких як Закон 
України “Про архітектурну діяльність”, Державний класифікатор про-
фесій, класифікатор видів економічної діяльності, Перелік напрямів 
підготовки. необхідно сконцентрувати зусилля на підготовці фахівців 
з актуальних напрямів і спеціалізацій, пов’язаних з інноваційними 
технологіями, що можуть дати економічний ефект (інформаційні, енер-
гозберігальні технології в архітектурі).

на структурно-організаційному рівні потрібно:
1) оптимізувати мережу вищих навчальних закладів, які здійснюють 

підготовку архітекторів, шляхом укрупнення закладів освіти, що існу-
ють, і створення на їх основі регіональних центрів архітектурної освіти, 
котрі включають усі рівні освіти (і—іV), аспірантуру, магістратуру, під-
вищення кваліфікації, перепідготовку (при цьому недоцільно відкривати 
підготовку архітекторів у непрофільних вищих навчальних закладах);

2) провести ранжування вищих навчальних закладів щодо спромож-
ності здійснювати освітню діяльність певного рівня (підготовку бака-
лаврів і підготовку магістрів), і підготовку магістрів слід сконцентрува-
ти в університетах за наявності відповідної науково-технічної і кадрової 
бази;

3) здійснити моніторинг сучасного ринку праці з метою визначення 
потреби у фахівцях певного рівня підготовки і спеціалізацій за умов 
ринкової економіки;

4) провести сертифікацію фахівців у галузі архітектури;
5) заборонити заповнення робочих місць архітекторів (штатного роз-

пису організацій) особами без відповідної архітектурної освіти;
6) забезпечити правовий захист молодих спеціалістів;
7) збільшити частку студентів, що навчаються за цільовими догово-

рами для певних організацій, адміністративних органів певних терито-
рій, сільської місцевості;

8) відновити систему кредитування навчання;
9) створити систему перекваліфікації в галузі архітектурної діяль-

ності;
10) розширити сферу діяльності архітекторів шляхом розроблення 

переліку консалтингових послуг у різних сферах (банківській, торгівлі, 
операцій з нерухомістю тощо);
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11) забезпечити симетричні (паритетні) права роботи іноземців-ар хі-
текторів на території України й українських архітекторів на територі-
ях іноземних держав;

12) узгодити нормативну проектну базу України з європейською;
13) з метою підтримки талановитих випускників ВнЗ архітектурно-

будівельного комплексу, підвищення рівня підготовки науково-творчої 
генерації, висококваліфікованого поповнення Української академії ар-
хітектури (а після реорганізації — академії архітектури і будівель-
них наук) запровадити при архітектурних інститутах і факультетах під 
творчим керівництвом академії асистентуру-стажування з терміном 
навчання до трьох років;

14) збільшити набір до аспірантури архітектурного та будівельного 
напрямів;

15) з метою вдосконалення архітектурної освіти розширити наявну 
номенклатуру спеціалізації в підготовці архітектурних кадрів, зокре-
ма започаткувати підготовку за спеціальностями “архітектурознавство 
(теорія та історія архітектурно-містобудівної спадщини)”, “охорона та 
реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини” і “ланд-
шафтна архітектура” та ввести їх у класифікатор;

16) організувати на комерційній основі загальноукраїнський центр 
підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів за про-
філями архітектурно-містобудівної та будівельної діяльності. 

національна спілка архітекторів України, спілка урбаністів, спілка 
будівельників та інші громадські об’єднання мають здійснювати контроль 
за ефективним розвитком вітчизняної архітектури та будівництва, за-
хист прав суб’єктів архітектурно-містобудівної й будівельної діяльності 
та виконувати інші функції, передбачені законодавством України щодо 
громадських організацій і об’єднань. 
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В.Г. Штолько. Пути преодоления кри зиса и обеспечения инновационного раз ви тия 
архитектурно-строительной дея тельности в Украине.

Результаты архитектурно-градострои тельной деятельности формируют основ ную 
часть национального богатства, отражают уровень материального благосостояния об-
щества, его научно-технические достижения и эстетические предпочтения. на основе 
подробного анализа главных составляющих архитектурно-строи тельной деятельнос-
ти сформулированы предложения относительно защиты внутреннего рынка строи-
тельства, поощрения разработок и увеличения объемов проектно-конструкторских 
работ, дальнейшего развития стандартизации и нор мирования в строительстве, 
усовершен ствования профильного образования и подготовки кадров и взаимодей-
ствия с профильными общественными организа циями.

V.G. Shtolko. The ways to overcome crisis and to provide innovations in architecture 
and building industry.

Results of architecture and building activity form the main part of national 
values, reflect the level of wealth of society, scientific and technological achieve-
ments and esthetic preferences. At the basis of thorough analyses of main aspects of 
architecture and building activity the next needs are specified: need for protection 
of domestic building market, stimulation of developments and increasing part of 
project designing works, further development of standardization and norm-making 
for building, improving of profile education, professional promotion and cooperation 
with profile public organizations. 


