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ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

 

Поняття «публічна політика» визначає діяльність державних 

інституцій, інститутів громадянського суспільства та приватного 

сектора, яка спрямована на реалізацію особистих та суспільних 

інтересів мешканців простору, на яку така політика поширюється. Отже, 

у процесі реалізації публічної політики, на відміну від «державної 

політики», акцент робиться на системній взаємодії інститутів держави, 

інститутів приватного сектора та інститутів громадянського 

суспільства, локальних спільнот у ній. У контексті реалізації публічної 

політики передбачається активна участь державних інституцій. Беручи 

до уваги зазначене, державна політика реалізується через розробку, 

ухвалення та практичне впровадження державної стратегії 

національного та регіонального розвитку.  

Відповідно аналіз ефективності публічної політики жодною мірою 

не може ґрунтуватися на формальній оцінці нормативних регуляторів, а 

повинен виходити з урахування ступеня задоволення інтересів 

суспільства в цілому та локальних спільнот. Акцент тут робиться на 

тому, що головними у цих процесах є її політичні та неполітичні, 

інституалізовані та неінституалізовані актори, переплетіння інтересів 

яких і формує предметне поле публічної політики. 

Закріплення коду спілкування між акторами не лише на 

концептуальному, але й на нормативному рівні у подальшому створить 

умови для ефективної реалізації публічної політики у сфері 

будівництва. Безперечно, ключовим предметом цієї  політики є 

задоволення потреб громадян у житлі, при цьому вона повинна 

ґрунтуватись на принципах доцільності, ефективності, прозорості та 

врахування громадської думки [1,  с.10].  
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У всякому разі, для реалізації публічної політики необхідні цілком 

конкретні способи, до яких, серед інших, належать: створення 

нормативно-правової бази; підтримка інститутів, спрямованих на 

реалізацію державної політики у сфері будівництва; адміністративні 

(дозволи, стандарти, обмеження, ліміти, штрафи, заборони); 

економічні(податки, державні інвестиції, субсидії, [1,с.3]. 

Однією із форм забезпечення населення житлом є кредитування. 

На сьогодні в Україні діє Державна програма забезпечення молоді 

житлом на 2013 - 2023 роки, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 [2]. Однак, починаючи з 

2015 року і по теперішній час з державного бюджету України видатки за 

«Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим 

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла» не передбачалися, фінансування 

пільгового кредитування молоді здійснюється лише місцевими 

бюджетами за місцевими житловими програмами[3]. 

Зазначимо, що з 2021 року почала впроваджуватися державна 

програма «Доступна іпотека 7%», яка була  розроблена Мінфіном з 

метою зменшення вартості іпотечних кредитів для широкого кола 

громадян України.  

Отже, впровадження програм розвитку іпотечного кредитування є 

одним з найбільш перспективних методів вирішення житлової 

проблеми. Проте за даними аналітиків станом на 2021 рік з понад 70 

діючих банків, лише 10% бере активну участь у залученні нових 

позичальників[5,с.6]. 

Підсумовуючи сказане, слід заззначити необхідність зміни самої 

концепції взаємодії публічного, приватного та громадського сегментів у 

реалізації публічної політики, спрямованої на задоволення громадян у 

житлі. Тільки за зміни самого коду участі основних акторів, які беруть 

участь в реалізації цієї політики, можна досягти  повноцінного 

забезпечення населення житлом. 
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