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Крамчанінова М. Д., Паничок М. Ю., Бовт О. А. Механізм соціального інвестування будівельних проектів як чинник 

економічного зростання Луганської області в умовах посткризових трансформацій
Мета статті полягає в обґрунтуванні можливості та доцільності застосування механізму соціального інвестування в реалізації інфраструк-
турних проектів у Луганській області як чинника активізації діяльності регіональних будівельних підприємств у період посткризових трансфор-
мацій. Розглянуто особливості будівельної галузі, за допомогою кореляційного аналізу визначено її вплив на мезоекономічні трансформації. Вста-
новлено, що зміна обсягу валового регіонального продукту Луганщини на 88,76% обумовлена впливом зміни обсягів будівельно-монтажних робіт 
у регіоні. Викладено проблеми сучасного етапу розвитку Луганської області як регіону посткризових трансформацій, окреслено основні проблеми 
та перешкоди на шляху відновлення соціально-економічної системи регіону, у тому числі його будівельної галузі. Зокрема, виявлено низку соці-
альних проблем, до вирішення яких необхідно залучити регіональні будівельні підприємства, наголошено на необхідності відновлення об’єктів 
соціальної та транспортної інфраструктури, будівництва житла для пільгових категорій громадян, внутрішньопереміщених осіб тощо. Наго-
лошено, що на Луганщині в посткризовому періоді дуже гостро постає проблема дефіциту фінансових ресурсів через негативний вплив кризових 
явищ на бюджетний потенціал регіону. Обґрунтовано необхідність впровадження механізму соціального інвестування в практику реалізації 
соціально значущих будівельних проектів в умовах посткризового відновлення економіки регіону. Запропоновано алгоритм прийняття рішень 
щодо реалізації соціально значущих проектів із залученням будівельних підприємств регіону.
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Крамчанинова М. Д., Панычок М. Ю., Бовт Е. А. Механизм социального инвестирования строительных проектов как фактор 
экономического роста Луганской области в условиях посткризисных трансформаций

Цель статьи заключается в обосновании возможности и целесообразности применения механизма социального инвестирования в реализа-
ции инфраструктурных проектов в Луганской области как фактора активизации деятельности региональных строительных предприятий  
в период посткризисных трансформаций. Рассмотрены особенности строительной отрасли, с помощью корреляционного анализа определенно 
её влияние на мезоэкономические трансформации. Установлено, что изменение объема валового регионального продукта Луганской области 
на 88,76% обусловлено влиянием изменения объемов строительно-монтажных работ в регионе. Изложены проблемы современного этапа раз-
вития Луганской области как региона посткризисных трансформаций, очерчены основные проблемы и препятствия на пути восстановления 
социально-экономической системы региона, в том числе его строительной отрасли. В частности, выявлен ряд социальных проблем, к реше-
нию которых необходимо привлечь региональные строительные предприятия, отмечена необходимость восстановления объектов социальной  
и транспортной инфраструктуры, строительства жилья для льготных категорий граждан, внутреннеперемещенных лиц и т. п. Отмечено, 
что в Луганской области в посткризисном периоде очень остро стоит проблема дефицита финансовых ресурсов из-за негативного влияния кри-
зисных явлений на бюджетный потенциал региона. Обоснована необходимость внедрения механизма социального инвестирования в практику 
реализации социально значимых строительных проектов в условиях посткризисного восстановления экономики региона. Предложен алгоритм 
принятия решений по реализации социально значимых проектов с привлечением строительных предприятий региона.
Ключевые слова: посткризисные трансформации, строительные предприятия, акселеративный эффект, социально значимые проекты, финан-
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Kramchaninova M. D., Panychok M. Yu., Bovt Е. A. The Mechanism of Social Investment of the Construction Projects as a Factor of Economic Growth  
of Luhansk Region in the Conditions of Post-Crisis Transformations

The article is aimed at substantiating the possibility and expediency of applying the mechanism of social investment in the materialization of infrastructure 
projects in the Luhansk region as a factor in the vitalization of activities of the regional construction enterprises in the period of post-crisis transformation. The 
features of construction industry are considered, its impact on meso-economic transformations is defined with the help of correlation analysis. It is determined 
that the change in the volume of gross regional product of Luhansk region by 88,76% is caused by the impact of changes in the volume of construction and 
installation works in the region. The problems of the modern stage of development of Luhansk region as a region of post-crisis transformation are outlined, 
the main problems and obstacles to the restoration of the socio-economic system of the region, including its construction industry, are specified. In particular, 
a number of social problems is identified, to which regional construction enterprises need to be involved; the need to restore objects of social and transport 
infrastructure, to build housing for preferential categories of citizens, displaced persons etc. is specified. It is noted that in the Luhansk region in the post-crisis 
period there is a very acute problem of scarcity of financial resources because of the negative impact of crisis phenomena on the budgetary potential of the 
region. The need to introduce a mechanism of social investment in the practice of implementation of socially significant construction projects in the conditions 
of post-crisis economic recovery of the region is substantiated. An algorithm for making decisions on the implementation of socially significant projects involving 
construction enterprises in the region is proposed.
Keywords: post-crisis transformations, construction enterprises, accelerator effect, socially significant projects, financing, social investment, ranking.
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Історія функціонування соціально-економічних 
систем різних рівнів довела виключну важливість 
будівельної галузі як рушійної сили позитивних 

перетворень в економіці та соціальній сфері, адже 
саме ця галузь не лише чинить акселеративний вплив 
на суспільне виробництво, а й сприяє підвищенню 
якості життя населення, реалізуючи певний комп-
лекс проектів, у тому числі соціально спрямованих. 
Усе це значно підвищує значущість будівельної галузі 
як стимулятора відродження регіонів посткризових 
трансформацій. Йдеться про області, у межах яких у 
2014–2015 рр. розгорталася політична криза, наслід-
ком якої стало руйнування економічного потенціалу 
регіонів, зокрема про Луганщину. Через політичну 
кризу область тимчасово втратила контроль над час-
тиною територій, де лишилася значна кількість про-
мислових підприємств. Усе це призвело до падіння 
попиту на будівельно-монтажні послуги, зануривши 
галузь у рецесію. Крім того, під час бойових дій було 
пошкоджено об’єкти транспортної та соціальної інф-
раструктури. Відновлення останніх є нагальною про-
блемою для регіонального керівництва. Очевидно, 
що до вирішення цієї проблеми необхідно залучити 
будівельні підприємства регіону, що надасть почат-

ковий імпульс подальшого відродження галузі. Од-
нак це потребує значних фінансових ресурсів, акуму-
лювання яких у регіоні посткризових трансформацій 
є майже неможливим. Отже, за таких умов значно 
зростає важливість пошуку джерел фінансування со-
ціально значущих проектів, реалізація яких надасть 
поштовх відновленню та подальшому розвитку буді-
вельної галузі в означеному регіоні.

Таким чином, метою статті є обґрунтування 
можливості та доцільності застосування механізму 
соціального інвестування в реалізації інфраструктур-
них проектів у Луганській області як чинника акти-
візації діяльності регіональних будівельних підпри-
ємств у період посткризових трансформацій.

Проблема активізації діяльності та забезпечен-
ня розвитку підприємств, галузей і міжгалу-
зевих комплексів на сьогодні достатньо ши-

роко висвітлена в працях як вітчизняних, так і закор-
донних вчених. Зокрема, О. В. Ареф’єва та О. В. Ко - 
ренков [4], розглядаючи особливості управління по-
тенціалом розвитку промислових підприємств, ви-
окремили рушійні сили та чинники сталого розвитку 
підприємств промисловості та описали їх вплив на 
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діяльність мікрорівневих суб’єктів господарювання. 
Більш глибокі дослідження з даної теми провів А. Я. Бер- 
суцький [5], описавши моделі прийняття рішень 
щодо створення умов сталого розвитку галузевих 
підприємств. Т. В. Божидарнік [6] виклала концепцію 
стратегічного розвитку промислових підприємств 
в умовах соціально-економічних трансформацій, 
описавши також фінансові стратегії розвитку під-
приємств. Стратегічний аспект розвитку будівель-
них підприємств з огляду на забезпечення його умов 
у довготривалій перспективі розглянуто у працях  
А. П. Виштунц [7], де також висвітлено традицій-
ні механізми фінансування будівельних проектів.  
Я. С. Ткаченко [8] у своїх дослідженнях зосередилася 
саме на фінансовому механізмі державно-приватного 
партнерства при реалізації інфраструктурних про-
ектів у будівництві, проте дослідження сфокусовано 
виключно на пошуку специфічних ознак інфраструк-
тури та їх гармонізації з європейським і міжнародним 
підходами. Н. М. Щепкіна та М. Д. Крамчанінова [9] 
представили будівельний проект у вигляді окремих 
бізнес-процесів, що надало можливість розробити 
алгоритм їх ухвалення та реалізації. 

Отже, попри достатню висвітленість даної про-
блеми в наукових джерелах, питання фінансування 
соціально значущих будівельних проектів для забез-
печення посткризових трансформацій у регіоні нара-
зі лишається поза увагою науковців. Це ще раз під-
тверджує актуальність теми дослідження.

Як відомо, будівельна галузь є доволі специфіч-
ним сектором економіки, вирізняючись пев-
ними особливостями, зокрема: 

 циклічністю попиту на будівельно-монтажні 
роботи, що зумовлюється тривалим терміном 
експлуатації об’єктів будівництва; 

 високою капіталомісткістю виробничо-тех-
нологічного процесу; 

 наявністю значного часового лагу між почат-
ковими витратами та кінцевим результатам 
діяльності; 

 високою промисловою та соціальною значу-
щістю результатів діяльності будівельної га-
лузі; 

 потребою у значних обсягах фінансових ре-
сурсів на реалізацію будівельних проектів 
тощо. 

Саме ці специфічні риси й обумовлюють значний 
вплив стану галузі на соціально-економічний 
розвиток країни або регіону. Динаміку обсягів 

будівельно-монтажних робіт і валового регіональ-
ного продукту Луганської області за 2012–2018 рр.  
наведено на рис. 1.

Рис. 1 наочно ілюструє високий ступінь вза-
ємозалежності та взаємообумовленості економічних 
трансформацій у будівельній галузі та в регіоні в ціло-
му. Щільність зв’язку між економічною динамікою в 
будівельній галузі та в регіоні аналітично характери-
зується значенням коефіцієнта кореляції Спірмена, 
який розраховується за формулою [5]:

1 1
2 2

1 1

( ) ( ) ,
( ) ( )

X X Y Y

X X Y Y

− ⋅ −
ρ =

− ⋅ −

∑
∑

            

(1)

де X – обсяг будівельно-монтажних робіт за рока-
ми аналізованого періоду; Y – валовий регіональний 
продукт Луганської області.

Другий ступінь значення отриманого коефіці-
єнта кореляції, тобто коефіцієнт детермінації, визна-
чає силу впливу будівельної галузі на мезоекономічну 
динаміку. Результати розрахунку наведених показни-
ків наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Показники-характеристики щільності зв’язку та сили 
впливу будівельної галузі на мезоекономічну динаміку 

Луганської області

Показник Значення

Коефіцієнт кореляції Спірмена 0,942133

Коефіцієнт детермінації 0,887615

Джерело: розраховано авторами.
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Рис. 1. Динаміка обсягів будівельно-монтажних робіт і ВРП Луганської області за період 2012–2018 рр.
Джерело: побудовано авторами за [9; 10].
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З табл. 1 видно, що між ВРП та обсягом буді-
вельно-монтажних робіт у регіоні існує дуже сильний 
зв’язок, тобто можна стверджувати, що зміна обсягів 
валового регіонального продукту Луганської області 
на 88,76% обумовлена зміною ділової активності бу-
дівельних підприємств. Отже, будівельна галузь має 
значний акселеративний ефект на економіку регіону. 
Аналіз стану розвитку галузі показав, що протягом 
2013–2014 рр. відбулося зниження ділової активнос-
ті основних реципієнтів інвестицій – економічних 
суб’єктів регіону, а також стрімке падіння попиту на 
житло внаслідок активізації міграційних процесів че-
рез загострення макроекономічної та політичної кри-
зи в регіоні (на регіональному ринку житла пропозиція 
значно перевищила попит). Крім того, у 2014 р. було 
втрачено контроль над частиною території Луганської 
області, що також негативно вплинуло на обсяги капі-
тальних інвестицій у матеріальні активи досліджува-
ного регіону. Це спричинило скорочення обсягів буді-
вельно-монтажних робіт у регіоні, що вкрай негативно 
позначилося і на обсягах ВРП. Найбільш кризовим був 
2015 р., а з 2016 р. почалося відродження галузі на тлі 
певної позитивної мезоекономічної динаміки.

З урахуванням вищевикладеного цілком можна 
стверджувати, що активізація господарської 
діяльності будівельних підприємств може ви-

ступити «точкою зростання» економіки Луганської 
області. В умовах падіння платоспроможного попиту 
відродження галузі може розпочатися з відтворення 
майна суб’єктів соціальної інфраструктури регіону 
(відновлення будівництва житла та об’єктів соціаль-
ної інфраструктури, ремонт дитячих закладів, шкіл, 
лікарняних приміщень тощо). Першочергове вико-
нання будівельно-ремонтних робіт у соціальній сфері 
регіональної економіки є мотивованим, адже: 
 поперше, на практиці враховуватиметься ви-

щеописаний ефект акселерації, сутність якого 
в узагальненому вигляді, як відомо, полягає в 
тому, що зміна в попиті на готову продукцію, 
у тому числі на споживчі товари, послуги ви-
кликає більш різкі зміни у величині капіталу, 
необхідного для їх виробництва. Збільшення 
попиту на послуги соціальної сфери, у нашому 
випадку, може викликати прискорене зрос-
тання капіталовкладень у ресурсний потенці-
ал будівельних підприємств;

 подруге, у період загальноекономічної рецесії 
актуалізується необхідність вирішення соці-
альних проблем з тим, щоб зберегти трудовий 
потенціал регіону;

 потретє, в умовах особливої політичної си-
туації в Луганській області загострюються со-
ціальні проблеми, які потребують залучення 
та використання будівельних підприємств.

До таких соціальних проблем слід віднести:  
а) складність отримання власного житла молодими 

родинами (через відсутність коштів); б) здебільшого 
незадовільний стан будівель шкіл та дитячих садків 
(через обмеженість або відсутність бюджетного фі-
нансування та недостатні фінансові можливості бла-
годійних фондів); в) занедбаність будівель лікарень, 
що призводить до їх невідповідності існуючим нор-
мативам (знов таки через недостатність бюджетного 
фінансування); г) недостатність службового житлово-
го фонду для забезпечення пільгових категорій грома-
дян, зокрема працівників житлово-комунального гос-
подарства, поліції тощо; д) наявність значного обсягу 
недобудов, стан яких протягом часу погіршується.

При цьому недостатня увага до вирішення цих 
проблем призводить до їх загострення, що 
негативно впливає на стан трудових ресурсів 

регіону. Так, житлові проблеми змушують молоді ро-
дини від’їжджати на заробітки або навіть на постійне 
проживання до інших країн. Ураховуючи той факт, що 
традиційно до таких вчинків вдаються найбільш кон-
курентоспроможні на ринку праці особи (висококва-
ліфіковані, з вищою освітою), то вплив міграційних 
процесів на стан трудових ресурсів галузі та регіону 
можна вважати катастрофічним. Крім того, така си-
туація негативно вплине на демографічну ситуацію 
в регіоні, що в майбутньому призведе до скорочення 
економічно активного населення і трудових ресурсів.

Занедбаність будівель лікарень у першу чергу 
та безпосередньо погіршує якість трудових ресурсів 
за критерієм стану здоров’я. Незадовільний стан бу-
дівель шкіл та дитячих садків здійснює аналогічний 
вплив, адже призводить: 
 поперше, до зростання захворюваності серед 

дітей через встановлення некомфортного мі-
кроклімату в будівлях (підвищена вологість, 
знижена температура повітря); 

 подруге, до перешкод в перебігу навчально-
виховного процесу (наприклад, покрівлі, які 
течуть, призводять до псування технічних за-
собів навчального процесу, не дозволяють по-
вною мірою використати потенціал навчаль-
них лабораторій тощо, що, своєю чергою, 
негативно впливає на якість викладання),  
і, як наслідок, ведуть до погіршення результа-
тивності освітніх послуг, що в майбутньому 
знизить якість трудових ресурсів галузі та ре-
гіону як за станом здоров’я, так і за освітою. 

Недостатність службового житлового фонду 
для забезпечення пільгових категорій громадян акти-
візує внутрішні міграційні процеси, адже громадяни, 
які мають право на отримання службового житла, не 
можуть його своєчасно отримати та змушені звільня-
тися з роботи. Це спричиняє високу плинність пер-
соналу, руйнуючи трудовий потенціал у таких важ-
ливих сферах, як житлово-комунальне господарство, 
органи внутрішніх справ тощо. Ураховуючи соціальну 
значущість цих сфер діяльності, можна стверджува-
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ти, що руйнація їх трудового потенціалу відчутно по-
гіршить якість життя населення. 

Разом із тим слід зауважити, що на території ре-
гіону, зокрема в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, 
Рубіжне, існує значний обсяг незаселеного житлово-
го фонду, який потребує реконструкційних і віднов-
лювальних робіт. Мобілізація цього фонду надала б 
можливість розширити наявний житловий фонд, що 
утримується на балансі виконавчих комітетів, зокре-
ма зі статусом службового житла. До того ж, наявність 
значного обсягу недобудов, стан яких погіршується, є 
наочним прикладом нераціонального використання 
як приватних, так і державних інвестиційних ресурсів.

Як відомо, проблемами реконструкції соціаль-
ної інфраструктури опікуються органи місцевої вла-
ди (це знаходиться в площині її повноважень). Про-
те якісне та своєчасне розв’язання цих проблем, на 
нашу думку, неможливо без упровадження механізму 
соціального інвестування [6; 7], що передбачає ефек-
тивну співпрацю органів місцевої влади з директора-
ми будівельних підприємств, адже залучення коштів 
Державного фонду регіонального розвитку можливо 
лише на умовах співфінансування. Тому вищевказа-
ні управлінські структури мають вжити спільних за-
ходів для подолання кризових явищ у будівництві, з 
огляду на необхідність стримування від’ємного аксе-
леративного ефекту від падіння обсягів робіт у буді-
вельній галузі, та запобігти прискореній рецесії всієї 
регіональної економіки.

Слід зазначити, що фінансово-інвестиційні ре-
сурси місцевих органів влади як основних за-
мовників будівельно-монтажних робіт є недо-

статніми для вирішення вищеозначених проблем, тож 
за таких умов необхідно залучення потенціалу фінан-
сового сектора, передусім банківських установ. Так, 
законодавчі зміни в межах проваджуваної реформи 
децентралізації забезпечили органам місцевого са-
моврядування можливість здійснювати запозичення 
та отримувати позики відповідно до вимог, встанов-
лених Бюджетним кодексом України [1]. Крім того, 
органи місцевого самоврядування можуть виступати 
гарантами кредитів підприємств, установ та органі-
зацій, що належать до комунальної власності відпо-
відних територіальних громад, здійснювати розмі-
щення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
на депозитах [2]. Граничний розмір банківських кре-
дитів, які отримуватимуть міські ради для вирішення 
окреслених нагальних соціальних проблем, будуть 
визначати кредитні комісії банків відповідно до бю-
джетних можливостей муніципальних утворень.  
У рамках цих обмежень надзвичайно важливим є ви-
явлення соціальних пріоритетів, тобто встановлення 
черговості вирішення вищеописаних соціальних про-
блем. Алгоритм прийняття рішень щодо вибору та ін-
вестування соціально значущих проектів будівельних 
підприємств наведено на рис. 2.

Відповідно до рис. 2 основним критерієм ран-
жування має бути тяжкість негативних наслідків для 
будівельної галузі та регіону: найвищий ранг має на-
даватись тим проблемам, за якими зволікання з ви-
рішенням найбільш негативно вплине на стан під-
приємств і регіону в цілому. Далі має бути визначено 
загальний обсяг необхідних зовнішніх запозичень, із 
зазначенням якого надаватиметься кредитна заявка 
до банку. Кредитна комісія банку опрацьовуватиме 
заявку та надаватиме відповідь щодо можливого об-
сягу кредиту відповідно до бюджетних можливостей 
органів місцевої влади. Ці кошти мають бути розподі-
лені між проектами відповідно до результатів їх ран-
жування; при цьому розподіл має бути здійснений на 
нараді з відповідним документальним оформленням. 
Визначившись з проектами, міська влада відповід-
ним чином має провести тендер на виконання буді-
вельно-монтажних робіт; з переможцями тендеру 
укладатиметься відповідна угода, додатком до якої 
буде план-графік виконання робіт за проектами. Далі 
банк здійснюватиме (відповідно до графіка) фінан-
сування проектів, а міська влада у традиційний спо-
сіб контролюватиме виконання проектних робіт і, за 
необхідності, вживатиме коригуючі заходи.

Варто наголосити, що банківські кредити на 
соціальні потреби мають надаватися на пільгових 
умовах (ставка за ними не має перевищувати ставку 
рефінансування НБУ). При цьому держава має заохо-
чувати участь банків у вирішенні соціальних проблем 
міст та регіонів шляхом урахування обсягу пільгово-
го кредитування регіональних і муніципальних со-
ціальних проектів при наданні комерційним банкам 
стабілізаційних кредитів НБУ.

ВИСНОВКИ
Будівельна галузь має виняткове значення в 

умовах посткризових трансформацій, виступаючи 
локомотивом позитивних мезоекономічних зрушень. 
Активізувати господарську діяльність будівельних 
підприємств Луганської області доцільно шляхом 
відтворення майна суб’єктів соціальної інфраструк-
тури, ураховуючи значний обсяг у даному регіоні 
соціальних проблем, які потребують активного за-
лучення підприємств будівельної галузі. Проте це 
актуалізує питання пошуку джерел фінансування со-
ціально значущих проектів. Найбільш ефективним і 
доступним методом фінансування виступає механізм 
соціального інвестування, що передбачає ефективну 
співпрацю органів місцевої влади з директорами бу-
дівельних підприємств. Саме це дозволить вирішити 
найбільш болючі для Луганської області соціальні 
проблеми, здебільшого зумовлені кризовими яви-
щами 2014–2015 рр., сформувавши також підвалини 
економічного зростання регіону.                  
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 Подання завідуючими віддалами економічного розвитку та інвестицій
міськвиконкомів до нарад відомостей про соціальні проблеми, що

постають перед муніципальними утвореннями та потребують залучення
до їх вирішення будівельних підприємств (із зазначенням вартості

проектів, тобто необхідного обсягу фінансування)

Розгляд і ранжування описаних проблем на нарадах; визначення
проблем, що потребують першочергового вирішення (оформлюється

відповідним рішенням)

Визначення необхідного обсягу зовнішнього фінансування для вирішення
проблем, що потребують першочергового вирішення

Подання кредитної заявки до банків та отримання їх відповіді щодо
граничного обсягу фінансування (кредиту) відповідно до бюджетних

можливостей муніципальних утворень

Розподіл кредитних ресурсів за проектами на нараді (оформлюється
рішенням)

Проведення тендера (у звичайний спосіб відповідно до чинного
законодавства) на виконання будівельно-монтажних робіт за проектами

Документальне оформлення господарських відносин з підрядним
будівельним підприємством (у традиційний спосіб, зі складанням 

плану-графіка виконання робіт за проектами) та здійснення фінансування
проектів

Контроль виконання договірних умов і, за необхідності, вжиття
необхідних коригуючих заходів

Рис. 2. Пропонований алгоритм прийняття рішень щодо реалізації соціально значущих проектів із залученням 
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