
80

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

УДК 332.1.477:332.85

Піщик О.В.,
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин,

Хмельницький національний університет

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ

Піщик О.В. Етапи формування стратегії соціального розвитку території у забезпеченні житлом  
населення. У статті проаналізовано стан сучасного житлового будівництва та механізми формування стра-
тегій соціального розвитку. Показано чинні державні програми забезпечення житлом населення. Запропо-
новано розроблення стратегій соціального розвитку територій у забезпеченні житлом населення.
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Пищик А.В. Этапы формирования стратегии социального развития территории в обеспечении 

жильем населения. В статье проанализировано состояние современного жилищного строительства и су-
ществующие механизмы формирования стратегий социального развития. Показаны действующие государ-
ственные программы обеспечения жильем населения. Предложена разработка стратегий социального раз-
вития территорий в обеспечении жильем населения.
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Pischik O.V. Stages of formation of the strategy of social development of the territory in providing hous-

ing for the population. The article analyzes the state of modern housing construction and existing mechanisms for  
the formation of social development strategies. Existing state programs providing housing for the population are shown. 
The development of strategies for social development of territories in providing housing for the population is proposed.
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Постановка проблеми. У сучасних економічних 
умовах України особливо актуальним є розроблення 
наукових засад регіональної політики, адекватних рин-
ковим та національним інтересам, покликаних подо-
лати глибоку деформацію національної економіки, 
сформувати ринкове середовище та підвищити кон-
курентоспроможність. Житлове будівництво в такій 
ситуації є одним із пріоритетних напрямів стратегії 
соціально-економічного розвитку територій.

В Україні за роки незалежності обсяги фінансу-
вання державою житлового будівництва значно скоро-
тилися, що за несформованості інструментів залучення 
позабюджетних коштів та відсутності підготовлених 
комунальною інфраструктурою територій спричинило 
зменшення обсягів введення житла в експлуатацію.

Тому актуальність створення ефективного меха-
нізму забезпечення житлом населення на сучасному 
етапі економічного розвитку України визначається 
великою соціальною значущістю: основним завдан-
ням будь-якої країни є підвищення якості життя.  
Але ефективність управління передусім залежить від 
достатності й оперативності одержаної управлінським 
персоналом інформації та від її адаптації до нових 
умов функціонування. Тому стратегічне планування є 
однією із форм, що доводить свою економічну доціль-
ність та високу соціальну віддачу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
проблем житлового будівництва в структурі націо-
нальної економіки присвячені дослідження О. Амоші, 
П. Бєлєнького, Є. Бойка, З. Варналія, М. Долішнього, 
Я. Жаліла, Н. Мікули, Є. Палиги, І. Школи та ін. Резуль-
тати стратегічних досліджень національної економіки 
представлені у роботах С. Богачова, В. Гейця, Г. Губер-

ної, В. Мунтіяна, І. Осипенка, М. Пашути, О. Поваж-
ного, С. Поважного, Ф. Поклонського, В. Семиноженка, 
Л. Федулової, Г. Черніченка. Питанням розроблення і 
реалізації житлових програм присвячені роботи таких 
авторів, як С. Булгаков, Н. Вікторов, Д. Ісаєнко, С. Казан-
цев, П. Кларк, О. Кучабський, В. Рапопорт, В. Титов, 
Ф. Франчук та ін.

Результати визначених досліджень становлять 
теоретичну та методологічну основу для формування 
стратегії соціального розвитку в умовах забезпечення 
житлом населення.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розгляд теоретичних аспектів стратегій соці-
ального розвитку територій та житлового будівництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Голо-
вним завданням державної політики забезпечення жит-
лом населення є формування необхідних передумов для 
ефективної реалізації можливостей громадян зі ство-
рення комфортного середовища проживання, а також 
підтримка в забезпеченні соціальним житлом тих кате-
горій населення, які не в змозі зробити це самостійно.

Ситуація у житловому будівництві України протягом 
останнього десятиліття характеризувалася стабільним 
зростанням усіх основних показників виробничої діяль-
ності. Однак при цьому навіть у найбільш успішні роки 
обсяги введення в експлуатацію житла становили лише 
половину від аналогічного показника 1987 року [1].

У соціальній сфері двома основними напрямами 
державної житлової політики виступають програми 
надання соціального та доступного житла [2]. 

Соціальне житло відповідно до Закону України 
«Про житловий фонд соціального призначення» – 
житло із житлового фонду соціального призначення, 
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що безоплатно надається громадя-
нам України, які потребують соці-
ального захисту, відповідно до 
черги на підставі договору найму 
на певний строк [3]. Соціальне 
житло не підлягає піднайму, бро-
нюванню, приватизації, продажу, 
даруванню, викупу та заставі. 
Правом на отримання соціаль-
ного житла користуються грома-
дяни, середньомісячний сукупний 
дохід яких за попередній рік із 
розрахунку на одну особу в сумі 
менший від величини опосеред-
кованої вартості найму житла в 
цьому населеному пункті та про-
житкового мінімуму, встановле-
ного законодавством. 

Важливим елементом системи 
соціальної безпеки держави є також державна про-
грама будівництва (придбання) доступного житла як 
недорогого за ціновими параметрами житла, що буду-
ється за державної підтримки. Державна підтримка 
відповідно до закону може надаватися громадянам у 
вигляді пільгового іпотечного житлового кредиту або 
компенсації 30% вартості житла, що будується.

З огляду на світову практику розроблення стратегій 
розвитку житлового будівництва можна дійти висно-
вку, що житлові програми розвинених країн, спрямо-
вані на підтримку житлового будівництва, загалом про-
йшли чотири етапи (рис. 1).

Аналіз процесу формування соціальної політики 
зарубіжних економічних систем дає змогу виділити 
чотири стратегії: формування національного інновацій-
ного середовища на основі співробітництва держави, 
бізнесу і суспільства; імітацію (копіювання) інновацій, 
що полягає в моніторингу світових розробок та їх удо-
сконаленні; копіювання і залучення інновацій [5].

Досліджуючи теоретичні засади формування соці-
альної політики, слід зауважити, що вона містить комп-
лекс заходів державного та недержавного характеру, 
спрямованих на виявлення, задоволення й узгодження 
потреб та інтересів як громадян, соціальних груп, так і 
територіальних громад [6]. Основною метою соціальної 
політики є створення умов для розвитку та оптималь-
ного функціонування соціальних відносин, всебічного 
розкриття творчого потенціалу людини, її сутнісних 
сил, досягнення в суспільстві суспільної злагоди і ста-
більності та забезпечення високої якості життя.

Таким чином, мета формування стратегій соціаль-
ного розвитку територій у забезпеченні житлом насе-
лення – створення умов для переходу до розвитку 
житлової сфери, що забезпечить доступність житла 
для громадян на засадах ринкової економіки, розвиток 
житлового будівництва та поліпшення житлових умов 
громадян України.

Автором [7] виділяються такі пріоритетні завдання, як:
Пріоритетне завдання 1. Забезпечення відповід-

ності обсягів будівництва житла потребам населення 
та підвищення рівня забезпеченості громадян ком-
фортним житлом. 

Пріоритетне завдання 2. Сприяння доступності 
житла для всіх категорій громадян України на ринко-
вих засадах.

 

 

 

 

 

 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІV етап 

Брак квартир, будівництво «здорового» житла, 
що відповідає санітарним нормам 

Брак кімнат, тіснота квартир. Будівництво 
житла більшої площі, недорогого житла 

Недостатня комфортність житла. Будівництво 
більш дорогого, якісного житла й інфраструк-
тури; знос старих будинків 

Брак фінансових коштів, суспільних фондів. 
Розшарування суспільства. Будівництво усіх 
видів житла – на певний сегмент споживачів 

Рис. 1. Етапи еволюції напрямів державного регулювання  
житлового будівництва [4]

У межах вирішення кожного із завдань обґрунто-
вано ключові пріоритети, напрями, механізми дер-
жавного регулювання. Для першого завдання – забез-
печення відповідності обсягів будівництва житла 
потребам населення та підвищення рівня забезпе-
ченості громадян комфортним житлом – ключовим 
пріоритетом є розширення житлового будівництва. 
Напрями державного регулювання: інноваційний роз-
виток будівельного комплексу; збалансований розви-
ток містобудування населених пунктів, зокрема малих 
і середніх; організація територіального планування та 
ефективне використання земельних ресурсів. Меха-
нізми державного регулювання: комплексне освоєння 
територій та розвиток раніше забудованих територій, 
забезпечення земельних ділянок під житлове будівни-
цтво інженерно-комунальною інфраструктурою та роз-
виток індивідуального будівництва. 

Для другого завдання – сприяння доступності 
житла для всіх категорій громадян України на ринко-
вих засадах – ключовим пріоритетом є удосконалення 
механізмів інвестування житлового будівництва та 
удосконалення форм державної підтримки. Напрями 
державного регулювання: забезпечення доступності 
кредитів; формування фонду соціального житла; раці-
ональне сегментування ринку житла для досягнення 
житлової забезпеченості всіх категорій громадян відпо-
відно до їх платіжної спроможності тощо. Механізми 
державного регулювання: запровадження житлових 
будівельних заощаджень та вдосконалення існуючих 
форм державної підтримки. 

Загалом формування стратегії соціального розви-
тку є процесом, який проходить певні етапи. 

На першому етапі здійснюють аналіз середовища, 
прогнозують його майбутній розвиток, виявляють 
можливості і загрози, сильні і слабкі сторони, оціню-
ють конкурентоспроможність і прогнозують її зміни. 
На другому етапі або паралельно визначають місію, 
мету і цілі соціальної політики розвитку територій.  
На третьому етапі здійснюють стратегічний аналіз, 
який полягає в порівнянні мети і цілей з результатами 
аналізу середовища, виявленні й усуненні розривів між 
ними і, головне, у виробленні альтернативних страте-
гій – варіантів стратегічного розвитку. На четвертому 
етапі моделюються варіативні сценарії розвитку подій 
(оптимістичний, песимістичний та найбільш вірогід-
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ний) і досліджується вплив кожного на сформульовані 
альтернативні стратегії. На п'ятому етапі здійсню-
ється вибір найбільш прийнятної стратегії з альтер-
нативних. На шостому – готується кінцевий варіант 
стратегічного плану соціального розвитку територій.  
На сьомому етапі на базі стратегічного плану роз-
робляються тактичні середньострокові плани.  
На восьмому етапі розробляються оперативні плани 
та проекти, і на цьому процес стратегічного плану-
вання завершується. Розпочинається процес реаліза-
ції стратегічного плану, тобто процес стратегічного 
управління. Він передбачає не лише організацію реа-
лізації стратегії, але й її практичну оцінку, контроль 
за виконанням.

Процес прийняття стратегічних фінансових рішень 
(формування та реалізації фінансових стратегій) може 
здійснюватися за етапами, наведеними на рис. 3.

Рис. 2. Модель формування і реалізації стратегії розвитку територій [8]

Основною метою стратегії соціального розвитку 
територій є пошук нових напрямів діяльності (або роз-
ширення вже існуючих), які б дали змогу добитися 
конкурентних переваг і максимізувати власну вартість 
у довгостроковому періоді.

Для розроблення стратегій соціального розви-
тку застосовують різні, але загалом схожі методоло-
гії, запозичуючи одна в одної схеми їхньої побудови.  
Деякі стратегії відрізняються ретельним науковим 
обґрунтуванням та методичною послідовністю. Про-
цес розроблення може тривати від 4 до 12 або більше 
місяців залежно від застосованих методик та від 
набору використаних інструментів. Головні вимоги до 
документів стратегічного характеру – практичність, 
презентабельність, зручність застосування у повсяк-
денній діяльності місцевих органів влади, ділових кіл 
міста та потенційних інвесторів [10].
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2-й етап. Вибір головної фінансової стратегії  
(в умовах кризи – антикризової) 

3-й етап. Формування портфеля фінансових стратегій  
(вибір із можливих стратегічних альтернатив) 

4-й етап. Створення умов та розроблення заходів  
практичної реалізації фінансових стратегій 

 

5-й етап. Складання програми стратегічного фінансового розвитку 
 

1-й етап. Стратегічний аналіз фінансового стану 

Рис. 3. Етапи формування та реалізації фінансових стратегій [9]

Окреслена низка принципів роз-
роблення стратегій житлового будів-
ництва та сформована В.І. Воськало 
методика розроблення стратегії жит-
лового будівництва, представлена на 
рис. 4.

Головне – визначитись із ресур-
сами, які можна виділити для під-
тримки процесу: яке управління чи 
відділ буде займатися супроводжен-
ням процесу. Органи влади можуть 
виділяти бюджетне фінансування на 
розроблення місцевих стратегій розви-
тку та залучати до цих робіт як наукові 
установи, так і експертні організації. 
Залежно від можливостей місцевого 
бюджету необхідно буде визначитися 
з обсягом проведення досліджень 
для підготовки аналітичного звіту та 
спланувати кількість виїзних заходів 
та зустрічей. Іншими словами, визна-
чити той рівень деталізації документу, якого місцевому 
органу влади (його керівному складу) буде достатньо для 
планування діяльності та прийняття рішень [10]. 

Висновки. Загальна ситуація у житловому будів-
ництві демонструє загалом позитивну динаміку, проте 
для повного відновлення будівельної галузі необ-
хідно забезпечити надходження інвестицій, поновити 
попит на ринку житла, сформувати будівельний заділ.  
Таким чином, під стійким функціонування галузі жит-
лового будівництва пропонується розуміти такий стан, 
за якого забезпечується збереження позитивних тен-
денцій у часі. Проявом стійкого функціонування буде 

Етапи розроблення стратегії

1. Загальна характеристика територіальної громади чи соціальної верстви населення, для якого розробляється 
стратегія (етнічна, соціально-економічна тощо).

2. Діагностика житлових умов населення та виявлення потреб у новому житловому будівництві.

3. Діагностика майнового стану та фінансових можливостей населення щодо реалізації житлового будівництва.

4. Виявлення побажань і вимог населення до новозбудованого житла. 

5. Аналіз динаміки показників житлового будівництва.

– виявлення ретроспективних тенденцій житлового будівництва.

– оцінка ресурсного потенціалу здійснення нового житлового будівництва.

6. Вивчення обмежувальних (лімітуючих) та сприятливих (інтенсифікуючих) факторів житлового будівництва  
за його видами.

7. Ідентифікація проблем геттоізації та оазисизації житлового будівництва, здійсненого протягом останніх десяти років. 

8. Аналіз реалізації попередньо розроблених програмних та стратегічних документів житлового будівництва.

9. Формування ідеї, основних пріоритетних напрямів і стратегічних параметрів нового житлового будівництва.

10. Розроблення концептуальної моделі стратегії житлового будівництва на основі отриманих підсумкових оцінок  
та національної стратегії житлового будівництва.

11. Визначення стратегічних завдань і заходів, необхідних для реалізації стратегії.

12. Організація моніторингу реалізації стратегії.

Рис. 4. Етапи розроблення стратегій забезпечення населення житлом
Джерело: розроблено за [11]

зростання значень показників, для яких нарощування є 
позитивною тенденцією, та зменшення значень показ-
ників, що позитивно характеризуються лише за скоро-
чення результатів [12].

Отже, реалізація стратегії соціального розвитку 
територій і забезпечення житлом населення, яка перед-
бачає істотне вдосконалення регулятивних функцій 
держави та державну фінансову підтримку, поряд із 
саморегулюванням в умовах ринку є необхідною умо-
вою переходу до стійкого функціонування і розвитку 
житлової сфери, яка забезпечить доступність житла 
для різних категорій громадян [7].
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