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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 
У статті досліджено сучасний стан будівельної галузі України. Наведено обсяги виробленої будівельної продукції за 

видами протягом 2015-2019 років. Виготовлення будівельної продукції протягом 2015-2019 років переважно за всіма 
групами зростає. Не виключенням є і 2019 рік, а скорочення будівельної продукції спостерігається лише за спорудами 
підприємств хімічної промисловості. У структурі обсягів виробленої будівельної продукції за основними видами у 2019 році 
найбільша питома вага припадає на нежитлові будівлі та на комплексні промислові споруди. Досліджено індекси будівельної 
продукції за видами протягом 2015–2019 років, дані свідчать про стабільне зростання індексу, а найбільше зростання до 
попереднього місяця спостерігається за будівлями, а саме нежитловими будівлями. Представлено рентабельності 
(збитковості) операційної та всієї діяльності підприємств, дані свідчать про позитивний фінансовий результат від операційної 
діяльності та всієї діяльності підприємств у 2019 році. Найбільша рентабельність у 2019 році за видом діяльності – знесення 
та підготовчі роботи на будівельному майданчику, хоча у попередні роки  цей вид діяльності був збитковий протягом 2015-
2017 років. Наведено обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах та розраховано їх питому вагу. Зроблено висновки 
щодо перспектив подальшого розвитку галузі. 

Ключові слова: будівельна галузь, обсяги виробництва, показники діяльності, індекси будівельної продукції, 
рентабельність. 
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STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT  

OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE 
 
The article examines the current state of the construction industry of Ukraine. Construction is one of the priority sectors 

of the national economy, without its development it is impossible to provide proper infrastructure, it creates a large number of jobs. 
The article presents the volume of construction output by type during 2015-2019, and draws conclusions about the growth of 
construction output by its main types. The highest growth rates in 2019 are observed for the following types of construction 
products: runways by 1577.9%, bridges, overpasses, tunnels and subways - 104.7%, buildings of electricity companies - 132.4% 
and sports and entertainment facilities - 139.7%. This indicates the demand for construction products and the development of the 
industry as a whole. In the structure of production volumes by main types in 2019, the largest share falls on non-residential 
buildings and complex industrial structures. The indices of construction products by type during 2015–2019 were studied, the given 
data testify to the stable growth of the index, and the largest growth compared to the previous month is observed for buildings, 
namely non-residential buildings. The profitability (loss) of operating and all activities of enterprises is presented, the data indicate a 
positive financial result from operating activities and all activities of enterprises in 2019. The highest profitability in 2019 by type of 
activity - demolition and preparatory work on the construction site, namely operating profitability - 22.6% and profitability of all 
activities - 18.6%, although in previous years this type of activity was unprofitable during 2015-2017 . The volume of manufactured 
construction products by regions is given and their specific weight is calculated. Appropriate conclusions are made. The largest 
share of the volume of construction products produced by region in 2019 falls on the city of Kyiv - 23.03%, Dnipropetrovsk region - 
11.04%, Odessa region - 9.85% and Kharkiv region - 9.18%. Conclusions are made on the prospects for further development of 
the industry. 

Key words: construction industry, production volumes, activity indicators, construction product indices, profitability. 

 

Постановка проблеми. Умови функціонування вітчизняних підприємств ускладнилися введенням 

карантинних обмежень, що призвело до скорочення платоспроможні населення та скорочення попиту на 

продукцію. Найбільше сучасні реалії впливають на будівельну галузь України, що сповільнила темпи 

економічного розвитку. На даний момент досить важко прогнозувати наскільки затяжною виявиться 

економічна криза, і які наслідки вона буде мати для вітчизняних підприємств та української економіки. Не 

зважаючи на загрози та ризики зовнішнього середовища будівельні підприємства змушені шукати резерви 

для розвитку бізнесу та намагатися не скорочувати обсяги виробництва та реалізації продукції.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значна кількість наукових праць дослідників 

присвячена визначенню стану та тенденцій розвитку будівельної галузі, зокрема Н.В. Бібік,: Л.В. Кулікова, 

Д.Л. Левчинський, І.М. Малиш, Т.В. Момот та ін. Однак, динамічність зовнішнього середовища та 

виникнення абсолютно нових загроз розвитку будівельних підприємств, зумовлюють необхідність 

досліджень актуального стану галузі. 

Постановка завдання. Сучасні тенденції функціонування галузей економіки обумовлені 

зменшенням темпів їх розвитку у зв’язку із введенням карантинних обмежень та скороченням 

платоспроможного попиту населення. Незважаючи на існуючі виклики, будівельна галузь України 

залишається однією з пріоритетних, оскільки, впливає не лише на економічне зростання країни, а і на 

забезпечення зайнятості населення на рівні регіонів. 

Основні результати дослідження. Будівництво – це одна з пріоритетних галузей національної 

економіки, без її розвитку неможливо забезпечити належну інфраструктуру, вона створює велику кількість 

робочих місць. У галузі будівництва станом на листопад 2019 року налічується 29,6 тис. підприємств, в яких 

працює 268 тис. найманих працівників, та 22,9 тис. фізичних осіб-підприємців, в яких чисельність найманих 
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працівників – 17,1 тис. осіб. Загалом у галузі зайнято 312,3 тис. осіб (3,6 % від загальної кількості зайнятих 

працівників у суб’єктах господарювання за усіма видами економічної діяльності). Для порівняння в країнах ЄС 

цей показник коливається від 4,5 % до 6,5 % [5]. 

Обсяги будівельної продукції за видами наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Обсяги виробленої будівельної продукції за видами протягом 2015-2019 років, млн.грн.* 

Видів продукції 

Роки Темп зміни, %** 

2015 2016 2017 2018 2019 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Будівництво всього 57515,0 73726,9 105682,8 141213,1 181697,9 128,2 143,3 133,6 128,7 

Будівлі 28907,5 38106,4 52809,6 66791,6 83589,3 131,8 138,6 126,5 125,1 

житлові 13908,8 18012,8 23730,0 29344,8 33208,8 129,5 131,7 123,7 113,2 

нежитлові, з них: 14998,7 20093,6 29079,6 37446,8 50380,5 134,0 144,7 128,8 134,5 

будівлі транспорту та засобів 

зв'язку 
– – 392,5 550,5 737,8 – – 140,3 134,0 

будівлі промислові та склади – – – 10363,2 13414,6 – – – 129,4 

Інженерні споруди 28607,5 35620,5 52873,2 74421,5 98108,6 124,5 148,4 140,8 131,8 

транспортні споруди, з них: 7232,9 9819,5 19001,0 27428,3 33532,4 135,8 193,5 144,4 122,3 

автостради, вулиці та дороги 5613,4 7678,3 16395,9 23540,9 27074,8 136,8 213,5 143,6 115,0 

залізниці 715,3 856,0 1091,0 1764,0 1999,3 119,7 127,5 161,7 113,3 

злітно-посадкові смуги 0,6 к/с 46,4 30,7 515,1 – – 66,2 1677,9 

мости, естакади, тунелі та 

метро 
449,6 к/с 833,5 1192,4 2441,4 – – 143,1 204,7 

порти, канали, греблі та інші 

водні споруди 
454,0 693,2 634,2 900,3 1501,8 152,7 91,5 142,0 166,8 

трубопроводи, комунікації та 

лінії електропередачі, з них: 
7443,0 9809,2 12805,3 15950,5 20583,4 131,8 130,5 124,6 129,0 

магістральні трубопроводи, 

комунікації та лінії 

електропередачі 

3738,7 4949,1 6216,6 7520,5 9287,7 132,4 125,6 121,0 123,5 

місцеві трубопроводи та 

комунікації 
3704,3 4860,1 6588,7 8430,0 11295,7 131,2 135,6 127,9 134,0 

комплексні промислові 

споруди 
10436,3 11685,2 16186,7 24291,0 36638,8 112,0 138,5 150,1 150,8 

споруди гірничопромислових 

та добувних підприємств 
7133,2 7995,8 10108,1 13676,9 15501,6 112,1 126,4 135,3 113,3 

споруди підприємств 

електроенергетики 
1675,8 2137,9 3657,1 7100,3 16500,5 127,6 171,1 194,2 232,4 

споруди підприємств хімічної 

промисловості 
174,6 194,6 240,6 280,9 210,9 111,5 123,6 116,7 75,1 

споруди підприємств 

металургійної промисловості 
1452,7 1356,9 2180,9 3232,9 4425,8 93,4 160,7 148,2 136,9 

інші інженерні споруди, з них: 3495,3 4306,6 4880,2 6751,7 7354,0 123,2 113,3 138,3 108,9 

споруди спортивного та 

розважального призначення 
158,2 248,9 427,8 729,2 1748,0 157,3 171,9 170,5 239,7 

*сформовано автором за даними [3] 

**розраховано автором 

 

За даними табл. 1 виготовлення будівельної продукції протягом 2015-2019 років переважно за всіма 

групами зростає. Не виключенням є і 2019 рік, а скорочення будівельної продукції спостерігається лише за 

спорудами підприємств хімічної промисловості на 24,9%.  

 
Рис. 1. Структуру обсягів виробленої будівельної продукції за основними видами у 2019 році, %* 

*побудовано автором заданими табл. 1 

 

Дані табл. 1 свідчать про зростання виробленої будівельної продукції за основними видами протягом 

2015-2019 років, зокрема відбувається зростання за будівлями у 2016 році в порівнянні з 2015 роком на 31,8%, у 
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2017 році в порівнянні з 2016 роком на 38,6%, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 26,5% та у 2019 році в 

порівнянні з 2018 роком на 25,1% та зростання за інженерними спорудами становить у 2016 році в порівнянні з 

2015 роком на 24,5%, у 2017 році в порівнянні з 2016 роком на 48,4%, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 

40,8% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 31,8%. Найбільші темпи зростання у 2019 році спостерігаються 

за наступними видами будівельної продукції: злітно-посадкові смуги на 1577,9%, мости, естакади, тунелі та 

метро – 104,7%, споруди підприємств електроенергетики – 132,4% та споруди спортивного та розважального 

призначення – 139,7%. Це свідчить про попит на продукцію будівництва та розвиток галузі в цілому. 

Структуру обсягів виробленої будівельної продукції за основними видами у 2019 році наведено на рис. 1. 

У структурі обсягів виробленої будівельної продукції за основними видами у 2019 році найбільша 

питома вага припадає на нежитлові будівлі – 27,73% та на комплексні промислові споруди – 20,16%, дещо більше 

18% становлять транспортні споруди (18,46%) та житлові споруди (18,28%), 11,33% – трубопроводи, комунікації 

та лінії електропередачі, а найменшу питому вагу становлять інші інженерні споруди – 4,05%. 

Індекси будівельної продукції за видами протягом 2015-2019 років наведено у табл. 2. 

Таблиця 2. 

Індекси будівельної продукції за видами протягом 2015-2019 років, %* 

Видів продукції 
Січень-грудень за роками 

2015 2016 2017 2018 2019 

Будівництво 

до попереднього місяця 154,8 154,9 161,6 158,7 148,9 

до відповідного місяця попереднього року 125,9 118,6 125,2 107,3 120,9 

до відповідного періоду попереднього року 87,5 117,5 126,4 108,6 123,6 

Будівлі 

до попереднього місяця 162,5 158,0 164,8 163,3 163,9 

до відповідного місяця попереднього року 124,3 120,9 116,7 103,7 118,4 

до відповідного періоду попереднього року 91,7 120,8 121,5 103,5 119,1 

Будівлі житлові 

до попереднього місяця 117,2 125,3 134,9 127,1 141,8 

до відповідного місяця попереднього року 104,2 120,7 118,4 92,0 114,8 

до відповідного періоду попереднього року 98,9 117,8 116,3 100,9 104,8 

Будівлі нежитлові 

до попереднього місяця 202,2 182,1 186,0 186,3 175,2 

до відповідного місяця попереднього року 137,7 121,1 115,9 109,7 119,9 

до відповідного періоду попереднього року 85,8 123,7 126,1 105,7 130,3 

Інженерні споруди 

до попереднього місяця 147,7 151,8 158,7 155,0 138,5 

до відповідного місяця попереднього року 127,6 116,3 133,9 110,6 123,0 

до відповідного періоду попереднього року 83,7 114,0 131,7 113,6 127,7 

*сформовано автором за даними [1] 

 

Дані табл. 2 свідчать про стабільне зростання індексу будівельної продукції у 2011-2019 роки до 

попереднього місяця та до відповідного місяця попереднього року за всіма групами продукції. Найбільше 

зростання до попереднього місяця спостерігається за будівлями, а саме нежитловими будівлями, так індекси за 

цією групою до попереднього місяця становлять у 2015 році – 202,2%, у 2016 році – 182,3%, у 2017 році – 

186,0%, у 2018 році – 186,3% та у 2019 році – 175,2%.  

Найменше зростання спостерігається за житловими будівлями, окрім останнього 2019 року, так індекси 

за цією групою до попереднього місяця становить у 2015 році – 117,2%, у 2016 році – 125,3%, у 2017 році – 

134,9%, у 2018 році – 127,1% та у 2019 році – 141,8%. Що ж стосується зростання індексів будівельної продукції 

до відповідного місяця попереднього року, то найбільше зростання спостерігається за інженерними спорудами, і 

становить у 2015 році – 127,6%, у 2016 році – 116,3%, у 2017 році – 133,9%, у 2018 році – 110,6% та у 2019 році – 

123,0%. 

Рентабельність операційної та всієї діяльності будівельних підприємств за 2015-2019 роки представлена 

у табл. 3. 

Дані табл. 3 свідчать про позитивний фінансовий результат від операційної діяльності та всієї діяльності 

підприємств у 2019 році. Найбільша рентабельність у 2019 році за видом діяльності – знесення та підготовчі 

роботи на будівельному майданчику, а саме операційна рентабельність – 22,6% та рентабельність всієї діяльності 

– 18,6%, хоча у попередні роки  цей вид діяльності був збитковий протягом 2015-2017 років. 

За жодним іншим видом продукції рентабельність не була вище 10% у 2019 році. Позитивний 

фінансовий результат протягом аналізованого періоду був по будівництву комунікацій; по електромонтажним, 

водопровідним та іншим будівельно-монтажним роботам; по роботам із завершення будівництва та по 

покрівельним роботам.  

Рівень рентабельності операційної діяльності по будівництву комунікацій становив у 2015 році – 5,4%, у 

2016 році – 10,2%, у 2017 році – 7,4%, у 2018 році – 9,0% та у 2019 році – 6,4%, рівень рентабельності всієї 

діяльності становив у 2015 році – 4,2%, у 2016 році – 7,6%, у 2017 році – 5,7%, у 2018 році – 6,2% та у 2019 році – 

4,5%. Рівень рентабельності операційної діяльності по електромонтажним, водопровідним та іншим будівельно-

монтажним роботам становив у 2015 році – 4,3%, у 2016 році – 4,8%, у 2017 році – 4,2%, у 2018 році – 5,3% та у 

2019 році – 22,6%, рівень рентабельності всієї діяльності становив у 2015 році – 2,9%, у 2016 році – 3,5%, у 2017 
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році – 2,9%, у 2018 році – 3,7% та у 2019 році – 5,6%. Рівень рентабельності операційної діяльності по роботам із 

завершення будівництва становив у 2015 році – 2,6%, у 2016 році – 3,9%, у 2017 році – 1,3%, у 2018 році – 4,8% та 

у 2019 році – 3,9%, рівень рентабельності всієї діяльності становив у 2015 році – 1,6%, у 2016 році – 2,4%, у 2017 

році – 0,5%, у 2018 році – 3,1% та у 2019 році – 2,9%. Рівень рентабельності операційної діяльності по 

покрівельним роботам становив у 2015 році – 7,3%, у 2016 році – 3,5%, у 2017 році – 2,4%, у 2018 році – 4,2% та у 

2019 році – 44%, рівень рентабельності всієї діяльності становив у 2015 році – 2,8%, у 2016 році – 2,7%, у 2017 

році – 1,2%, у 2018 році – 1,7%, та у 2019 році – 3,1%. 

Таблиця 3 

Рентабельність операційної та всієї діяльності будівельних підприємств за 2015–2019 роки, %* 

Вид продукції 

Дані за роками 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Рівень рентабельності (збитковості) 

операційної діяльності підприємств 

Рівень рентабельності (збитковості) всієї 

діяльності підприємств 

Організація будівництва будівель -27,3 -12,7 1,7 3,5 6,2 -27,6 -20,9 -5,8 3,9 5,1 

Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
-8,7 -1,0 0,7 1,5 4,0 -14,5 -5,5 -3,6 -0,3 2,5 

Будівництво доріг і залізниць -0,1 1,6 1,7 2,5 1,7 -3,7 -1,5 0,4 1,1 0,9 

Будівництво комунікацій 5,4 10,2 7,4 9,0 6,4 4,2 7,6 5,7 6,2 4,5 

Знесення та підготовчі роботи на 

будівельному майданчику 
-13,5 -3,5 -13,6 5,3 22,6 -30,9 -20,9 -15,8 3,9 18,6 

Електромонтажні, водопровідні та інші 

будівельно-монтажні роботи 
4,3 4,8 4,2 5,3 7,3 2,9 3,5 2,9 3,7 5,6 

Роботи із завершення будівництва 2,6 3,9 1,3 4,8 3,9 1,6 2,4 0,5 3,1 2,9 

Покрівельні роботи 7,3 3,5 2,4 4,2 4,4 2,8 2,7 1,2 1,7 3,1 

*сформовано автором за даними [4] 

 

Що ж стосується обсягів виробленої будівельної продукції по регіонах, то вони представлені у табл. 4. 

Протягом аналізованого періоду динаміка обсягів реалізованої продукції за регіонами є позитивною, за 

виключенням Рівненської області у 2016 році в порівнянні з 2015 роком та Луганської області у 2017 році в 

порівнянні з 2016 роком. Що ж стосується Хмельницької області, то протягом 2015-2019 років обсяг виробленої 

будівельної продукції зростає у 2016 році в порівнянні з 2015 роком на 17,6%, у 2017 році в порівнянні з 2016 

роком на 46,0%, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 48,0%, а найменше зростання спостерігається у 2019 

році в порівнянні 2018 роком на 13,4%. 

Таблиця 4 

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах, млн.грн.* 

Регіони 

Січень-грудень за роками Темп зміни, %** 

2015 2016 2017 2018 2019 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Україна 57515,0 73726,9 105682,8 141213,1 181697,9 128,2 143,3 133,6 128,7 

Вінницька 1537,8 2415,9 3106,5 5595,8 10280,5 157,1 128,6 180,1 183,7 

Волинська 1089,3 1312,0 1483,1 1832,5 2328,6 120,4 113,0 123,6 127,1 

Дніпропетровська 5745,6 6267,3 9712,7 14981,5 20057,5 109,1 155,0 154,2 133,9 

Донецька 2340,2 2683,3 3199,3 5416,9 6994,6 114,7 119,2 169,3 129,1 

Житомирська 640,4 962,9 1541,2 2040,8 2706,7 150,4 160,1 132,4 132,6 

Закарпатська 620,5 801,3 1357,3 1749,6 2217,9 129,1 169,4 128,9 126,8 

Запорізька 1595,2 1717,2 2582,2 3851,7 3850,3 107,6 150,4 149,2 100,0 

Івано-Франківська 1324,5 1499,5 2296,4 3311,4 3695,7 113,2 153,1 144,2 111,6 

Київська 2875,3 4168,0 5793,9 7401,2 10317,3 145,0 139,0 127,7 139,4 

Кіровоградська 674,4 821,1 1554,5 1634,3 2047,0 121,8 189,3 105,1 125,3 

Луганська 544,4 694,2 584,8 635,8 663,6 127,5 84,2 108,7 104,4 

Львівська 3669,2 4894,4 6230,3 8550,4 10972,2 133,4 127,3 137,2 128,3 

Миколаївська 1558,7 1976,0 2623,0 2795,1 4346,1 126,8 132,7 106,6 155,5 

Одеська 4554,5 6653,9 11244,7 15473,7 17893,6 146,1 169,0 137,6 115,6 

Полтавська 4249,3 4247,2 5702,2 6949,5 7584,5 100,0 134,3 121,9 109,1 

Рівненська 1332,0 1203,0 1564,1 2519,3 3315,4 90,3 130,0 161,1 131,6 

Сумська 881,2 1126,1 1259,6 1426,5 1553,7 127,8 111,9 113,3 108,9 

Тернопільська 946,6 1344,0 1572,4 1806,1 2415,8 142,0 117,0 114,9 133,8 

Харківська 5054,5 7242,1 10053,4 12555,4 14856,4 143,3 138,8 124,9 118,3 

Херсонська 532,7 656,9 1008,9 1220,9 1833,0 123,3 153,6 121,0 150,1 

Хмельницька 1336,2 1571,1 2293,4 3393,5 3846,6 117,6 146,0 148,0 113,4 

Черкаська 825,0 1044,8 1295,1 1966,7 2071,7 126,6 124,0 151,9 105,3 

Чернівецька 941,3 1015,3 1271,0 1447,6 2112,5 107,9 125,2 113,9 145,9 

Чернігівська 573,0 635,0 948,7 1195,9 1888,1 110,8 149,4 126,1 157,9 

м. Київ 12073,2 16774,4 25404,1 31461,0 41848,6 138,9 151,4 123,8 133,0 

*сформовано автором за даними [2] 

**розраховано автором 

 

Питому вагу виробленої будівельної продукції по регіонах наведено у табл. 5. 

Найбільша питома вага вагу обсягів виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році припадає 

на м. Київ – 23,03%, Дніпропетровську область – 11,04%, Одеську область – 9,85% та Харківську область – 
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9,18%. Не вели обсяги виробленої будівельної продукції припадають на Луганську область – 0,37%, Сумську 

область – 0,86%, Херсонську область – 1,01% та Чернігівську область – 1,04% 

Таблиця 5 

Питома вага виробленої будівельної продукції по регіонах, %* 
Регіони Січень-грудень за роками 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вінницька 2,67 3,28 2,94 3,96 5,66 

Волинська 1,89 1,78 1,4 1,30 1,28 

Дніпропетровська 9,99 8,50 9,19 10,61 11,04 

Донецька 4,07 3,64 3,03 3,84 3,85 

Житомирська 1,11 1,31 1,46 1,45 1,49 

Закарпатська 1,08 1,09 1,28 1,24 1,22 

Запорізька 2,77 2,33 2,44 2,73 2,12 

Івано-Франківська 2,3 2,03 2,17 2,34 2,03 

Київська 5,0 5,65 5,48 5,24 5,68 

Кіровоградська 1,17 1,11 1,47 1,16 1,13 

Луганська 0,95 0,94 0,55 0,45 0,37 

Львівська 6,38 6,64 5,90 6,05 6,04 

Миколаївська 2,71 2,68 2,48 1,98 2,39 

Одеська 7,92 9,03 10,64 10,96 9,85 

Полтавська 7,39 5,76 5,4 4,92 4,17 

Рівненська 2,32 1,63 1,48 1,78 1,82 

Сумська 1,53 1,53 1,19 1,01 0,86 

Тернопільська 1,65 1,82 1,49 1,28 1,33 

Харківська 8,79 9,82 9,51 8,89 8,18 

Херсонська 0,93 0,89 0,95 0,86 1,01 

Хмельницька 2,32 2,13 2,17 2,40 2,12 

Черкаська 1,43 1,42 1,23 1,39 1,14 

Чернівецька 1,64 1,38 1,2 1,03 1,16 

Чернігівська 1,0 0,86 0,9 0,85 1,04 

м. Київ 20,99 22,75 24,04 22,28 23,03 

*розраховано автором за даними таблиці 4 

 

Висновки. У статті проаналізовано тенденції розвитку будівельної галузі України. Наведенні данні 

свідчать про значний потенціал та важливість будівельної галузі. Однак, існуючі процеси спричинені 

COVІD-19 зумовили зниження попиту на продукцію будівництва та зменшення обсягів її реалізації. Слід 

зазначити, що існуючі тенденції зберігаються і у 2020 році, та потребують певних рішень на рівні держави з 

метою підтримки будівельної галузі. 
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