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доступного житла;здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом  
здійснення рефінансування уповноважених банків Національним банком 
України або Державною іпотечною установою під заставу облігацій, 
емітованих такою установою під державну гарантію; зменшення податкового 
навантаження на громадян через поширення механізму податкового кредиту на 
видатки, понесені ними для будівництва (придбання) доступного житла; 
використання економічних і теплоефективних проектів житлових будинків  
масового застосування на основі проектів  повторного використання; залучення 
до виконання робіт технопарків, технополісів та зон інвестиційно-
інноваційного розвитку, створених у регіонах; застосування раціональних 
конструктивних та інженерних рішень, запровадження енергоефективних 
інноваційних технологій, у тому числі нанотехнологій; використання місцевої 
сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва. 

- Закон України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним 
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України” від 31 жовтня 2008 р. № 639-VI: для подолання кризових явищ у 
будівництві запропоновано: надати кредити для завершення будівництва із 
залученням іпотечного кредитування та спільного фінансування банківських 
установ і забудовників житла; викуп у забудовників та (або) у фінансових 
установ житла; сплата державою частини вартості житла громадян; викуп 
державою іпотечних кредитів. 

Отже, для подолання кризових явищ у будівельній галузі визначені 
законодавчі акти спрямовані на залучення інвестицій, формування державної 
політики, забезпечення перманентного фінансування будівництва, створення 
умов для добудови об’єктів житлового будівництва, допомога громадянам у 
процесі їх фінансування. Проте, їх недостатньо, особливо враховуючи сучасні 
аспекти кризових явищ, що негативно впливає на розвиток будівельних 
корпоративних підприємств.  
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Згідно з Законом України «Про державно-приватне партнерство» від 

01.07.2010 р. № 2404-VI, державно-приватне партнерство - співробітництво між 
державою Україна,  Автономною  Республікою  Крим,  територіальними 
громадами   в  особі  відповідних  державних  органів  та  органів  місцевого 
самоврядування  (державними  партнерами)  та юридичними особами,  крім 
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державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - 
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі  договору  
в  порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.  

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про державно-приватне 
партнерство»  до   основних   принципів  здійснення  державно-приватного 
партнерства належать:  

• рівність перед законом державних та приватних партнерів;  
• заборона будь-якої дискримінації прав державних чи  приватних 

партнерів;  
• узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою 

отримання взаємної вигоди;  
• незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в 

рамках  державно-приватного партнерства,  цільового призначення та форми  
власності  об'єктів,  що  перебувають   у   державній   або комунальній  
власності  чи  належать  Автономній  Республіці Крим, переданих приватному 
партнеру;  

• визнання державними   та   приватними   партнерами   прав   і 
обов'язків,  передбачених  законодавством  України  та  визначених умовами  
договору,   укладеного   у   рамках   державно-приватного партнерства;       

• справедливий розподіл  між  державним та приватним партнерами 
ризиків,  пов'язаних з виконанням договорів,  укладених  у  рамках державно-
приватного партнерства;  

• визначення приватного  партнера  на конкурсних засадах,  крім 
випадків, встановлених законом.  

Сьогодні актуалізувались об’єктивні обставини для запровадження 
механізмів державно-приватного партнерства. Для реалізації масштабних 
модернізаційних проектів в різних секторах економіки потрібні значні 
інвестиційні ресурси, потужним джерелом яких може стати приватний бізнес. 
Водночас, в умовах післякризового розвитку зростає інтерес бізнесу до 
державної підтримки, яка дозволить знизити ризики приватних інвестицій, 
підвищити надійність інвестиційних проектів для кредитних організацій. 

Загалом слід констатувати, що практичне застосування державно-
приватного партнерства не набуло достатнього розвитку в Україні, прикладів 
успішних інвестиційних проектів на принципах державно-приватного 
партнерства замало. 

Для практичного запровадження основних форм державно-приватного 
партнерства  з метою залучення приватних інвестиційних ресурсів для 
модернізації української економіки необхідне проведення цілеспрямованої 
послідовної державної політики розвитку державно-приватного партнерства. 
Вона має бути спрямована на формування сприятливого економічного та 
управлінського середовища для розроблення й реалізації проектів державно-
приватного партнерства, а саме: 

- удосконалення нормативно-правової бази регулювання відносин 
державно-приватного партнерства; 
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- удосконалення інституційного забезпечення розвитку державно-
приватного партнерства; 

- підвищення гарантій захисту інтересів державних та приватних 
партнерів державно-приватного партнерства у процесі розроблення, 
затвердження та реалізації проектів. 
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Практична реалізація державної регіональної політики безпосередньо 

залежить від інтенсивності процесів пошуку та залучення внутрішніх ресурсів 
розвитку на регіональному і місцевому рівнях. З-поміж апробованих у світі 
механізмів активізації економічного зростання на регіональному і місцевому 
рівнях, здатних сформувати мультиплікативний ефект, провідного значення для 
України набуває державно-приватне партнерство. 

Державно-приватне партнерство (ДПП) являє собою рівноправне та 
взаємовигідне співробітництво між державою, територіальними громадами (в 
особі відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування) та 
приватними інвесторами у межах реалізації проектів, спрямованих на 
вирішення важливих для території соціально-економічних проблем. Зростання 
зацікавленості держави у розвитку ДПП пов’язане з його перевагами щодо 
залучення ресурсів (у першу чергу фінансових та інвестиційних). Поява 
приватного інвестора забезпечує більш ефективне використання фінансового 
ресурсу на стадії реалізації проекту та здатна підвищити дохідність об’єктів у 
ході їх подальшої експлуатації. 

Державно-приватне управління (як невід’ємна складова механізму ДПП) 
є поширеним явищем у світовій практиці господарювання  та вважається більш 
ефективним, ніж суто державне, приклади чого можна знайти у багатьох 
країнах. 

Механізм ДПП формує підґрунтя для спільної відповідальності держави, 
громади і бізнесу за розвиток секторів, що мають пріоритетне значення для 


