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THE CONCEPT OF FORMING A STRATEGY IN PROVIDING HOUS ING FOR THE 

POPULATION 
 
Стаття містить результати дослідження щодо формування концепції створення стратегії 
забезпечення житлом населення.  Потреба в житлі відноситься до числа первинних життєвих потреб 
людини і є однією з актуальних соціальних проблем. Аналіз відомих підходів до формування стратегії 
показав, що вони повинні бути доповнені інструментами вибору стратегічних пріоритетів та 
враховувати особливості розвитку будівельної галузі. При визначенні пріоритетів слід враховувати, що 
вибраний пріоритет передбачає відмову від іншого, особливо в умовах обмежених ресурсів. Такий підхід 
означає, що пріоритети повинні належати до найважливіших цілей у свілі стратегічного бачення 
місцевого розвитку, бути прозоро вимірюваними та зрозумілими.  
Збільшення обсягів будівництва житла та вдале вирішення проблеми забезпечення населення житлом 
сприятиме як покращенню соціально-економічних показників розвитку країни, поліпшенню 
демографічних показників, так і позитивно відобразиться на добробуті населення. Процес формування 
політики житлового будівництва потребує раціонального використання економічного, людського, 
ресурсного потенціалу, що сприятиме підвищенню рівня життя населення. Сучасне бачення сфери 
забезпечення житлом населення полягає у створенні умов для реалізації права громадян на житло, 
розширення житлового будівництва з використанням різних джерел фінансування, поліпшення 
утримання і схоронності житлового фонду. Досягнення бачення буде здійснюватись за рахунок 
забезпечення динамічного розвитку будівельної індустрії та задоволення попиту населення на якісне 
доступне житло шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового фінансово-інвестиційного 
механізму державної та місцевої підтримки будівництва (придбання) доступного житла.  
Запропонована концепція формування і реалізації стратегії соціального розвитку території  поділяється 
на два блоки – формування і реалізації стратегії, які включають вищеназвані етапи та запропоновано  
завдання і ресурси органам місцевих громад, що ініціюють розробку стратегії для своєї території. 
 
The article contains the results of the study of the formation of the concept of the strategy of providing 
housing for the population. The need for housing is one of the primary human needs of life. This is an 
actual social problem. The analysis of known strategic management approaches has shown that the 
tools for choosing strategic priorities should be used. In addition, the peculiarities of the development 



of the construction industry should be taken into account. Prioritization involves choosing one and 
giving up the other. This is important in limited resources. This approach means that the priorities 
must belong to the most important goals of the strategic vision for the development of the territory. 
Priorities must have metrics to measure and be available. 
The increase in housing construction and a successful solution to the problem of providing housing for the 
population will contribute both to improving the socio-economic indicators of the country's development, to 
improve demographic indicators, and will positively affect the welfare of the population. The process of 
building a housing policy requires the rational use of economic, human, resource potential. This will 
contribute to raising the standard of living of the population. The modern view of the sphere of providing 
housing for the population is the creation of conditions for the implementation of the right of citizens to 
housing, the expansion of housing construction using various sources of financing, improving the content and 
safety of the housing stock. Achievement of the vision will be achieved by ensuring the dynamic development 
of the construction industry and meeting the demand of the population for quality affordable housing. The 
concept is the basis for the development and implementation of a new financial-investment mechanism of 
state and local support for the construction (acquisition) of affordable housing. 
The proposed concept for the formation and implementation of the strategy of social development of 
the territory is divided into two blocks. The first block is the formation of a strategy. The second block 
is the implementation of the strategy. The authors proposed a general concept, defined the objectives, 
resources and key stages of the strategy for their territory. 
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житлова соціальна програма, політика житлового будівництва.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Житлова проблема на сьогодні є однією із найгостріших соціальних проблем. Незадовільний стан 
забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо 
створення сприятливих умов для залучення широких верств населення до житлового будівництва шляхом 
солідарної участі громадян та держави. Потреба в житлі відноситься до числа первинних життєвих потреб людини 
і є однією з актуальних соціальних проблем 

Збільшення обсягів будівництва житла та вдале вирішення проблеми забезпечення населення житлом 
сприятиме як покращенню соціально-економічних показників розвитку країни, поліпшенню демографічних 
показників, так і позитивно відобразиться на добробуті населення. Процес формування політики житлового 
будівництва потребує раціонального використання економічного, людського, ресурсного потенціалу, що 
сприятиме підвищенню рівня життя населення  

Задоволення потреби у житлі залишається однією з основних проблем нашого суспільства, яка не може бути 
вирішена без участі держави, що зумовлює формування державних житлових черг на суспільне житло. Функції соціальної 
політики держави полягають у підвищенні життєвого рівня населення, і житлова політика є першочерговим засобом 
підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. 
Головним при цьому є створення прозорої системи взаємин між владою, забудовником, інвестором та споживачем.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблем. Розробка стратегії забезпечення 
житлом населення входить в низку питань планування та  соціально-економічного розвитку територій, що висвітлені в 
працях таких учених як С. Богачов, Н. Копилова, М. Мельниченко, Ю. П. Шаров та ін.  Але при розробці стратегії 
необхідно використати концепції та інструментарій стратегічного планування, що запропоновані такими вченими як І. 
Ансофф, В. Геєць, М. Зубець, Я. Жаліло, Ф. Котлер, Г. Мінцберг, М. Портер, Дж. Стрикленд, А. Томпсон, А. О. Шубін та 
ін. Питанням розробки і реалізації житлових програм присвячені роботи таких авторів, як А.,О. Бессонова, С. Булгаков, В. 
Букіашвілі, Н. Вікторов, Л. Данчак, Д. Ісаєнко, С. Казанцев, Є. Коваленко, П. Кларк, О. Кучабський, В. Рапопорт, В. Титов, 
С. А. Ушацький, Ф. Франчук та ін. Крім того, необхідно врахувати особливості розвитку будівельної галузі, дослідження 
якої здійснювали В. Анін, Л. Левіт, І. Молчанов, Т. Одаренко, Р. Подольський, О. Шевчук та результати наукових 
досліджень проблем житлової політики, яким  присвячені праці зарубіжних учених, таких як М. Браун, Т. Ганслі та ін. 
Основою дослідження вибрані наукові праці таких вчених як Е. М. Лiбанова [1], С. А. Щербiна [2], В.І. Омельчук [3], C.В. 
Матусяк [4], C.А. Ушацький [5], Л.О. Чорна [6], Г.В. Блакита [7]. 

Метою статті є розробка  загальної концепції  формування стратегій соціального розвитку територій в 
контексті забезпечення житлом населення   

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне бачення сфери забезпечення житлом населення 
полягає у створенні умов для реалізації права громадян на житло, розширення житлового будівництва з 



використанням різних джерел фінансування, поліпшення утримання і схоронності житлового фонду. Досягнення 
бачення буде здійснюватись за рахунок забезпечення динамічного розвитку будівельної індустрії та задоволення 
попиту населення на якісне доступне житло шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового 
фінансово-інвестиційного механізму державної та місцевої підтримки будівництва (придбання) доступного житла.  

У роботі систематизовано напрями житлової політики держави, які потребують відповідного фінансового 
забезпечення, певного кредитування, включаючи й розвиток систем іпотечного кредитування. На основі такої 
систематизації визначено мету і  завдання сучасної соціальної політики у забезпеченні житлом населення  (Рис. 1). 

В основі концепції державної соціальної політики має бути  формування необхідних передумов для 
ефективної реалізації можливостей громадян по створенню комфортного середовища проживання, а також 
підтримка в забезпеченні соціальним житлом тих категорій населення, які не в змозі зробити це самостійно. 

Основні чинники, що мають вплив на розвиток соціальної політики забезпечення житлом можуть бути 
визначені шляхом використання експертних методів та опитування фахівців різних сфер, що входять в коло 
зацікавлених осіб щодо формування ефективної державної житлової політики та розвитку інфраструктури 
території і будівельної галузі.  

Кожен з визначених чинників дозволить визначити основні пріоритети стратегії забезпечення житлом.  
Для їх оцінювання доцільно використати одно факторні та багатофакторні моделіо будуть описувати фактичну 
картину забезпечення житлом населення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Мета і  завдання сучасної соціальної політики у забезпеченні житлом населення 

Мета сучасної соціальної 
політики в забезпеченні житлом 

населення 

Забезпечення 
припливу капіталу в 
країну шляхом 
залучення зовнішніх 
інвестицій та коштів 
від експорту 
високотехнологічної 
продукції 

Створення робочих 
місць на 
підприємствах 
найбільш 
перспективних 
високотехнологічних 
галузей 

Удосконалення 
механізму 
фінансування 
(кредитування) 
молодіжного 
житлового 
будівництва 
 

Розв’язання 
житлових проблем 
молоді, модернізація 
будівельної галузі та 
створення умов для 
поліпшення 
соціально-
економічного 
становища регіону 

Поліпшення 
демографічної 
ситуації в регіоні, 
де реалізується 
механізм соціальної 
політики 
забезпечення 
житлом населення 
 

Сприяння 
розвитку 
молодіжного 
підприємництва 

Завдання 

Створення у 
різних регіонах 
України 
соціотехнополісів 
з власною 
інфраструктурою 
із залученням 
інвестиції з різних 
джерел 
 

Впровадження 
нових технологій 
будівництва 
житла 

Створення 
необхідних умов 
для концентрації 
фінансових 
ресурсів 

Застосування та 
апробація нових 
підходів до 
прийняття 
архітектурно-
планувальних 
завдань під час 
проектування 
соціотехнополісів 



 
В результаті будуть одержані індекси пріоритетності для формування цільових напрямів стратегії.  
Розробка стратегій соціального розвитку територій у сфері забезпечення житлом складається із семи 

етапів, що передбачають усвідомлення місії, вивчення стану зовнішнього середовища, оцінку сильних та слабкий 
сторін регіону, формування системи стратегічних цілей розвитку регіону, розробку стратегічних альтернатив 
соціального розвитку регіону та їх вибір, підготовка кінцевого варіанту стратегічного плану розвитку регіону та 
розробка тактичних середньострокових планів, контроль за реалізацією (Рис. 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Етапи розробки стратегії забезпечення житлом населення 
 
При визначенні пріоритетів слід враховувати, що вибраний пріоритет передбачає відмову від іншого, 

особливо в умовах обмежених ресурсів. Такий підхід означає, що пріоритети повинні належати до найважливіших 
цілей у свілі стратегічного бачення місцевого розвитку, бути прозоро вимірюваними та зрозумілими. За 
результатами визначення пріоритетів  повинно бути сформовано дерево-цілей та визначені основні програми  та 
механізми реалізації цільових напрямів розвитку соціальної політики забезпечення житлом. 

Запропонована концепція формування і реалізації стратегії соціального розвитку території  поділяється на 
два блоки – формування і реалізації стратегії, які включають вищеназвані етапи та запропоновано  завдання і 
ресурси органам місцевих громад, що ініціюють розробку стратегії для своєї території. 

Одним з подальших питань дослідження є визначення джерел фінансування за кожним етапом, програмою 
та проектом у стратегіях соціального розвитку територій та територіальних громад. 

Визначене дерево цілей формування соціальної політики дозволяє структурувати стратегію за 
пріоритетами та цілями з подальшим моделюванням сценаріїв та побудови механізмів реалізації цільових 
стратегічних програм. Моніторинг реалізації стратегії має проводитись як за якісними, так і за кількісними 
показниками. В ході моніторингу можуть використовуватись різні методи та безліч формальних процедур, процес 
впровадження моніторингу має певні етапи. В Україні вже неодноразово робились спроби запровадити систему 
оцінювання стану розвитку територій, тому існує безліч програм і групувань показників, що аналізуються.  

Запропонована концепція формування стратегії забезпечення житлом населення полягає у створенні 
максимально сприятливих умов життя для соціально-вразливих прошарків населення; з метою вирішення питання 
забезпечення житлом громадян, які мають право на отримання доступного житла.  

Висновки. В результаті нами визначено загальне бачення стратегії забезпечення житлом населення, стадії 
та етапи її розробки на основі визначення цільових пріоритетів. Визначені основні напрями соціальної політики 
щодо підтримки програм реалізації стратегії забезпечення житлом, зокрема: іпотечного кредитування, доступного 
житла, молодіжного кредитування, соціального житла, податкового регулювання, стимулювання будівництва 

Етапи розробки 

Розробка цілей та критеріїв розвитку 
територій в сфері забезпечення житлом 
населення  

Оптимізація доходів і витрат бюджету за 
критерієм якості життя населення в 
сфері забезпечення житлом 

Розрахунок 
потреби в 
ресурсах і 
інвестиціях 

Аналіз зовнішнього і внутрішнього  
середовища територій 

Варіанти розвитку територій 

Стратегічні ідеї та шляхи розвитку 
територій 

1 

2 
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7 

оптимістичний 

реалістичний 

песимістичний 

Прогноз соціального розвитку 
територій  

Розробка цільових комплексних програм 
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житла підприємствами та  підтримки індивідуального житлового будівництва. Сучасне бачення сфери 
забезпечення житлом населення полягає у створенні умов для реалізації права громадян на житло, розширення 
житлового будівництва з використанням різних джерел фінансування, поліпшення утримання і схоронності 
житлового фонду. Реалізація запропонованої концепції стратегічного бачення може бути здійснена за рахунок 
забезпечення динамічного розвитку будівельної індустрії, задоволення попиту населення на якісне доступне житло 
шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної та 
місцевої підтримки будівництва (придбання) доступного житла.    
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