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Сальникова т. В. Розвиток державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва  
в Україні

У статті окреслено теоретичні аспекти реалізації державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері житлового будівництва. Досліджено по-
няття державно-приватного партнерства та його тлумачення в роботах науковців, законодавчу основу використання в Україні, базову кла-
сифікацію ДПП. Встановлено, що розвиток державно-приватного партнерства є необхідним механізмом забезпечення сфери житлового будів-
ництва достатніми обсягами фінансових ресурсів. Доведено необхідність впровадження ДПП як механізму підтримки житлового будівництва 
в Україні з огляду на сучасний стан економіки країни та недостатність бюджетних коштів для фінансового забезпечення цієї галузі в повному 
обсязі. Розглянуто зарубіжний досвід розвитку ДПП та його ефективність. Виокремлено основні ризики, що постають на шляху розвитку ДПП в 
Україні як для приватного, так і для державного секторів та основні методи їх мінімізації. Окреслено місце державних і приватних партнерів у 
відносинах державно-приватного партнерства.
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Сальникова Т. В. Развитие государственно-частного партнерства 

для финансового обеспечения жилищного строительства в Украине
В статье выделены теоретические аспекты реализации государст-
венно-частного партнерства (ГЧП) в сфере жилищного строитель-
ства. Изучено понятие государственно-частного партнерства и его 
трактовка в работах ученых, законодательная основа применения 
в Украине, базовая классификация ГЧП. Установлено, что развитие 
государственно-частного партнерства является необходимым ме-
ханизмом обеспечения сферы жилищного строительства достаточ-
ными объемами финансовых ресурсов. Подтверждена необходимость 
внедрения ГЧП как механизма поддержки жилищного строительства 
в Украине исходя из современного состояния экономики страны и не-
достаточности бюджетных средств финансового обеспечения этой 
отрасли в полном объеме. Рассмотрен зарубежный опыт развития 
ГЧП и его эффективность. Выделены основные риски, возникающие 
в процессе развития ГЧП в Украине как для частного, так и для го-
сударственного секторов и основные методы их минимизации. Вы-
делена роль государства и частных партнеров в отношениях госу-
дарственно-частного партнерства.
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In the article the theoretical aspects of the implementing of the public-private 
partnership (PPP) in the field of housing are highlighted. The concept of the 
public-private partnership and its interpretation in the works of scholars, leg-
islative framework of its practice in Ukraine, as well as the basic classification 
of PPP were studied. It was revealed that development of the public-private 
partnership is a mechanism to ensure the housing with the sufficient volumes 
of financial resources. The need for the implementation of PPP as a mecha-
nism for supporting the housing construction in Ukraine on the basis of the 
current state of the economy in the country and considering the inadequacy 
of the budget of this industry branch in its entirety were confirmed. The for-
eign experience of PPP development and its efficiency were reviewed. The 
main risks of the development of PPP in Ukraine in both the private and the 
public sectors and the basic methods of minimization were highlighted. The 
role of the State and the private partners in the relationships of the public-
private partnership was highlighted as well.
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За умов кризового стану економіки необхідною умо-
вою для покращення стану сектора житлового будів-
ництва є комбінування зусиль держави, підприємців 

і населення. Особливістю пожвавлення житлового будів-
ництва є його залежність від ступеня державної участі у 
фінансовому забезпеченні розвитку сектора, особливо в 
періоди економічних спадів. Через значні фінансові по-
треби, складну дозвільну систему при будівництві, дорогі 
матеріали, низький рівень доходів населення та помірну 
участь приватного сектора у фінансуванні будівництва 
житла питання налагодження партнерства у фінансуванні 
житлового будівництва є актуальним для України.

Питання поєднання зусиль держави та приватного 
сектора з метою покращення фінансового забезпечення 
житлового будівництва досліджувалося в працях як віт-
чизняних, так і зарубіжних дослідників. А. Асаул у своїх 
працях приділяє увагу питанням участі населення, дер-
жави та зацікавлених сторін у фінансуванні житлового 
будівництва та реконструкції вже існуючого житлового 
фонду [2]. Вивченню наслідків державно-приватного 
партнерства, а зокрема ризиків, присвячено роботи  
І. А. Брайловського [3]. О. В. Тофанюк та І. Г. Чалий до-
сліджували роль та активність державно-приватного 
партнерства в соціально-економічному розвитку регіо-
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нів, розглядали шляхи активізації механізмів державно-
приватного партнерства на регіональному рівні [10].  
В роботі Л. В. Пельтек державно-приватне партнерство 
розглядається як засіб розвитку промисловості регіо-
нів [7]. О. С. Вавричук досліджувала державно-приватне 
партнерство як механізм фінансування житлово-
комунального господарства [4]. І. В. Маркова досліджу-
вала становлення та розвиток державно-приватного 
партнерства та пов’язані ризики в залізничній галузі [6]. 

У більшості досліджень у сфері житлового будів-
ництва увага зосереджується або на приватному фінан-
суванні через фонди, цінні папери, інвестиції, або на 
державному фінансуванні в межах програм розвитку, 
на виділенні коштів з бюджетів, наданні субсидій, пільг 
тощо. Водночас найбільшого ефекту можна досягти при 
поєднанні цих двох підходів, які за належних умов забез-
печать стабільне надходження коштів для фінансування 
житлового будівництва. За таких умов можливо буде 
підвищити інвестиційну привабливість будівельного 
сектора, зміцнити його стабільність, зокрема за рахунок 
розширеного використання інноваційних методів як у 
процесі будівництва, так і у процесі фінансування. Крім 
того, у працях науковців саме реалізації партнерської 
взаємодії держави та бізнесу у житловому будівництві 
та його ефективності приділено достатньо уваги.

Метою роботи є визначення теоретичних засад 
розвитку державно-приватного партнерства як меха-
нізму фінансового забезпечення житлового будівництва 
та можливостей практичного використання зарубіжно-
го досвіду з цього питання з урахуванням ризиків, при-
таманних Україні. 

Практика державно-приватного партнерства стає 
все більш поширеною як у світі, так і в Україні. 
Проте вона досі це стосувалася транспорту, бу-

дівництва автодоріг, залізничного сектора, промисло-
вого будівництва та інших галузей державного значен-
ня. Вважаємо, що доцільно перенести таку практику і на 
житлове будівництво.

Останнім часом у секторі житлового будівництва 
повільно, але почались позитивні зрушення, дещо збіль-
шились обсяги будівництва, почали зростати обсяги 
інвестицій та державного фінансування. З метою по-
дальшого покращення стану фінансування житлового 
бу дівництва необхідним є поглиблення координації фі-
нансового забезпечення та підтримки будівельної галу-
зі державою та приватним сектором. Основи такої вза-
ємодії закріплені законодавчо, зокрема в Законі Украї ни 
«Про державно-приватне партнерство» (далі – Закон) 
[7]. Окрім організаційно-правових засад партнерства, 
його ознак тощо, Закон визначає сфери застосування 
державно-приватного партнерства (ДПП). Зі сфер будів-
ництва Закон зазначає лише будівництво доріг, злітних 
смуг, мостів, портів тощо, а з пов’язаного з житловим 
будівництвом – лише управління нерухомістю. Звісно,  
у п. 2 ст. 4 Закону зазначено, що ДПП може здійснюватись 
і в інших сферах, проте вони чітко не визначені. Водночас 
для достатнього забезпечення житлового будівництва за 
сучасних складних соціально-економічних умов участь 
приватного сектора так само важлива, як і участь держави. 

Функції ДПП визначаються законодавчо та на 
основі договорів між державою та приватними партне-
рами. Для зазначених у Законі сфер застосування ДПП 
передбачено виконання таких функцій: проектування, 
фінансування, будівництво, реконструкція та модер-
нізація, експлуатація, пошук, обслуговування та інших 
функцій, передбачених договором [7]. 

Для початку визначимось із розумінням державно-
приватного партнерства. Під «державним» розуміється 
державна або місцева влада, громадські організації тощо. 
Приватними партнерами можуть виступати юридичні 
особи, крім державних та комунальних підприємств,  
і фізичні особи-підприємці, що передбачено Законом.

Незважаючи на те, що існує багато варіантів парт-
нерства: приватно-державне, державно-при- 
 ват не, муніципально-приватне, приватно-су-

спільне партнерство, приватно-державна кооперація, 
пуб лічно-приватне партнерство, суспільно-приватне 
парт нерство,– усі вони описують одне явище, коли ра-
зом із державними органами влади партнерами висту-
пають органи місцевого самоврядування [7]. 

О. В. Тофанюк та І. Г. Чалий визначають, що 
ДПП – «система відносин між державою і приватними 
партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів 
поєднуються з відповідним розподілом ризиків, відпо-
відальності та винагород між ними, для взаємовигід-
ного співробітництва на довгостроковій основі у ство-
ренні нових і модернізації діючих об’єктів, що мають 
потребу в залученні інвестицій, і користування такими 
об’єктами» [10].

Об’єктом ДПП може бути той об’єкт, що перебуває 
у державній або комунальній власності та щодо якого не 
прийнято рішення про приватизацію. Тобто, для роз-
витку будівництва та реконструкції житла форма ДПП, 
визначена законодавством, може використовуватись з 
певними обмеженнями.

Практика свідчить, що механізм ДПП набуває все 
більшого поширення. Він передбачає залучення коштів 
приватного інвестора з частковою передачею йому прав 
на управління об’єктом інвестицій. На нашу думку, ме-
ханізм ДПП більшою мірою має використовуватися з 
метою залучення інвестиційних коштів для фінансуван-
ня проектів розвитку ряду соціально значущих галузей, 
зокрема житлово-комунального господарства, транс-
порту, охорони здоров’я. Така співпраця дає змогу міні-
мізувати залучення бюджетних коштів, що є важливим 
в умовах бюджетного дефіциту.

Фінансові зусилля держави та приватного сектора 
необхідно поєднувати, враховуючи особливості буді-
вельного сектора, зокрема високий рівень витрат, ви-
сокі ризики тощо. Також відіграють важливу роль такі 
особ ливості галузі, як сезонність, надмірна залежність 
від кредитних джерел, в основному за рахунок яких вона 
і працює. Крім того, значних витрат потребує викорис-
тання інновацій в процесі будівництва та реконструкції. 

ДПП є особливо актуальним за умов, коли дер-
жава не має ресурсів для фінансування пріоритетних 
напрямів у повному обсязі, а замість цього передає 
функції фінансування будівництва приватному сектору. 

http://www.business-inform.net
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Завдяки прийнятим з 2009 р. законодавчим актам дер-
жавою зроблено початкові кроки до «створення ново-
го, багаторівневого механізму фінансування житлово-
комунального господарства, що передбачає залучення 
не тільки коштів державного та місцевих бюджетів, але 
і коштів населення, юридичних осіб різних форм влас-
ності та господарювання. При ДПП держава пропонує 
бізнес-структурам взяти участь у реалізації соціально 
значущих проектів» [4]. 

Дослідження із впровадження ДПП у залізнично-
му транспорті, проведені І. В. Марковою, свідчать про 
те, що держава віддає більшість своїх повноважень при-
ватним партнерам у разі прибутковості сектора, а у разі 
збитковості ключова роль та «не менш ніж 51 % прав та 
зобов’язань належатимуть державі. Держава буде здій-
снювати контроль, регулювання дотримання суспільних 
інтересів, буде власником» [6]. Таким чином, за рахунок 
приватних партнерів можливо фінансувати виключно 
рентабельні проекти з отриманням дивідендів. Приват-
ні партнери – підприємства – надають власні фінансові 
та інші ресурси з метою отримання прибутку.

Держава та приватні інвестори спільними зусил-
лями забезпечують роботи з модернізації об’єктів ЖКГ, 
відновлення житлового фонду тощо. При цьому між 
учасниками розподіляються ризики, витрати та прибут-
ки, пов’язані з реалізацією проектів, що передбачено за-
коном України про ДПП. «Зарубіжні експерти стверджу-
ють, що на початку впровадження ДПП держава може 
брати більшу частину ризиків на себе» [4], щоб збільшити 
впевненість приватних партнерів, але це лише на само-
му початку. Великим недоліком ДПП є тривалий термін 
реалізації таких інвестиційних проектів, бюрократизація 
механізму та ризик зменшення державної підтримки. 

Виділяють такі форми ДПП: контракти між орга-
нами місцевого самоврядування та приватним 
партнером на здійснення суспільно необхідної ді-

яльності; оренда з викупом державного чи муніципаль-
ного майна; концесія з наданням державою на період до 
50 років права виконувати обумовлені договором функ-
ції та забезпечувати ефективне функціонування об'єкта 
концесії, що передбачає повернення предмета договору 
державному партнеру із закріпленням права власності 
на вироблену продукцію за приватним партнером; уго-
ди про розподіл продукції між державним і приватним 
партнерами; договори про спільну діяльність, за якими 
держава бере постійну участь у діяльності спільного 
підприємства залежно від частки в уставному капіталі 
[10]. Більш лаконічною є класифікація форм ДПП, пред-
ставлена в [5]: контракти на послуги (короткотермінові), 
контракти на управління, лізингові угоди (5 – 15 років), 
змішані типи контрактів, концесії (довготермінові).

Для забезпечення житлового будівництва можуть 
використовуватись проекти ДПП як сфери послуг, так 
і сфери інфраструктури. Наприклад, для модернізації 
та будівництва об’єктів нерухомості, до яких належить 
міський житловий фонд, розробляються проекти за 
інфраструктурними напрямами. Проекти у сфері послуг 
включають підтримку малозабезпечених верств насе-
лення, надання їм фінансової підтримки через створені 

фонди. До них можуть відноситись програми зі спри-
яння будівництву доступного та молодіжного житла, 
надання пільгових кредитів для придбання житла насе-
ленням з низьким рівнем доходів тощо. 

Якщо звернутись до зарубіжного досвіду викорис-
тання ДПП, то у сфері житлового будівництва 
спостерігається найбільша активність на проект-

них стадіях і стадіях дискусій. При цьому частина про-
ектів, що вже реалізуються або майже завершені, є не-
значною. Більшість запущених проектів – у Великобри-
танії, Ірландії. Найбільша частка діючих проектів ДПП 
спостерігається у сферах будівництва автодоріг, охо-
рони здоров’я, енергетичній сфері, нерухомості та бу-
дівництві каналізаційних мереж. У Німеччині, Франції, 
Великобританії, Японії та Канаді в загальній кількості 
інвестиційних проектів ДПП на соціальне житло при-
падає 2,4% (15 проектів), на пов’язане з ним комунальне 
господарство – 1 проект (0,16 %) [10]. 

Світовий досвід свідчить, що залучення приват-
них партнерів до реалізації державних проектів сприяє 
підвищенню ефективності управління, гнучкості у при-
йнятті рішень, впровадженню прогресивних методів 
роботи, використанню новітніх технологій тощо [6].  
У разі, коли основні функції держави по забезпеченню 
житлового будівництва передаються приватному сек-
тору, підконтрольному державі, бюджетні програми 
можуть бути сконцентровані на задоволенні потреб не-
захищених верств населення, реалізації соціальних про-
грам, включаючи адресні, тощо. При цьому, починаючи 
з 2008 р., залучаючи до реалізації проектів приватних 
партнерів, держава стала і сама брати більш активну 
участь в їх реалізації як інвестор [1]. 

І хоча у сфері житлового будівництва ДПП ще не 
таке потужне, але перспективи великі й потребують роз-
витку. Наприклад, з огляду на досвід Росії, з розвитком 
законодавства щодо ДПП ця форма партнерства посту-
пово набуває свого поширення. Тепер приватні інвесто-
ри та міська влада можуть брати більш активну участь 
у житловому будівництві та його забезпеченні. Зокрема, 
через надання інвестору земельних ділянок, рухомого 
майна у процесі реалізації програм ДПП у таких сфе-
рах, як комунальне господарство, інженерні комунікації, 
електропостачання тощо. Завдяки цьому можливо змен-
шити витрати на будівництво, зробити дозвільну систе-
му сприятливою для нових соціально значущих проектів 
будівництва, налагодити кооперацію забудовника з усіма 
учасниками процесу будівництва та забезпечення жит-
тєздатності нового житлового об’єкту. 

На нашу думку, використання механізму ДПП буде 
доречним для реалізації програм з реконструкції житла 
та мікрорайонів. Використання цього механізму дасть 
можливість значно скоротити витрати на розширення 
житлового фонду, оскільки реконструкція є дешевшою 
за зведення нового житла, і одночасно сформує додатко-
ву доступну житлову площу. Залучення приватних парт-
нерів дозволить активізувати процеси реконструкції. 

Ще однією перевагою ДПП є те, що при залученні 
держави до реалізації проектів немає сильної орієнтації 
на результат, а у приватного сектора отримання прибутку, 
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досягнення кінцевої мети стоїть на першому місці. Тобто 
саме підвищення ефективності проекту і є тією метою, для 
якої поєднуються зусилля держави та приватного сектора. 
При застосуванні механізму ДПП, як доводить М. Ю. Авк-
сєнтьєв, «спостерігається перевищення фактичних витрат 
над плановими в середньому на 3,6 %, а при традиційних 
методах реалізації проектів перевищення складає 12,4 %. 
До того ж, тривалість реалізації проектів значно скорочу-
ється за використання ДПП: за традиційних методів три-
валість періоду збільшувалась на 30,7 % від запланованого, 
а при ДПП – на 7,1 %» [1].

У рамках партнерства створюються спеціальні еко-
номічні зони, формуються інвестиційні фонди, 
здійснюється цільова та адресна підтримка пріо-

ритетних напрямів розвитку регіонів [10]. Можна було 
б використати подібний досвід для поглиблення ДПП 
в Україні саме в житловому будівництві, адже при пра-
вильному використанні цей метод забезпечить переваги 
як для будівельного сектора, для розвитку регіонів, для 
інвесторів, так і для економіки в цілому. Хоча для ефек-
тивного використання такої моделі необхідно глибше 
вивчити механізми організації ДПП, напрацювати прак-
тичний досвід тощо. 

Для порівняння: та форма державно-приватного 
партнерства, яка зараз існує в житловому будівництві, є 
вже більш диверсифікованою, ніж раніше. Це проявля-
ється в широкому залученні кредитних ресурсів, коштів 
населення, підприємств, різноманітних фондів тощо. 
Проте основна роль все ще повинна належати держав-
ному сектору для забезпечення більшої стабільності. 
Комбінації участі держави та приватного сектора відбу-
ваються в рамках державних програм розвитку житло-
вого будівництва, і фактичні показники виконання про-
грам не перевищують планових. 

Аналіз джерел фінансування програми розвитку 
житлового будівництва на період до 2017 р. свідчить, 
що основним джерелом є кошти, отримані з різних дже-
рел, крім державного та місцевих бюджетів, у тому чис-
лі кошти, залучені під державні гарантії. З державного 
бюджету на 2013 – 2014 рр. планується виділяти 7,79 % 
загальної суми, з місцевих бюджетів – 6,54 %, а кошти з 
інших джерел повинні будуть скласти 85,67 % [8].

Показники за програмами пільгового кредитуван-
ня та компенсації відсоткових ставок протягом останніх 
років мають схожу тенденцію – бюджетні кошти (близь-
ко 12 %) за обсягами залучення відстають від коштів 
комерційних банків (близько 80 %) і власних коштів на-
селення. 

У 2013 р. з Державного бюджету України на реалі-
зацію програм виділено 1046,85 млн грн, а планові ви-
датки на 2014 р.– 1040,75 млн грн, що складає 8,96 % від 
загальної суми видатків на відповідний рік. З місцевих 
бюджетів на реалізацію програм із забезпечення насе-
лення житлом планується виділяти 907 і 844,2 млн грн 
відповідно (це становить 7,76 % і 5,59 % від річної суми 
фінансування), а за рахунок коштів інших джерел покри-
вається 83,28 % і 87,52 % загального обсягу фінансування 
відповідно у 2013 та 2014 рр. (9735,08 млн грн і 13213,51 
млн грн). Усе це свідчить про необхідність налагоджен-

ня системи ДПП у сфері фінансування житлового будів-
ництва та сприяння забезпечення населення житлом. 

Для сектора житлового будівництва можна вико-
ристовувати такі форми ДПП, як діяльність в особли-
вих економічних зонах із залученням інвестицій на піль-
гових умовах, концесія з передачею об’єкта державної 
власності для будівництва, модернізації, реконструкції, 
експлуатації тощо комерційній організації на основі 
умов договору. На нашу думку, саме такі форми ДПП 
доцільно використовувати у вітчизняному житловому 
будівництві. Залишається наріжним каменем мотивація 
приватних інвесторів вкладати кошти в житлове будів-
ництво за високих ризиків. Адже приватний інвестор 
зацікавлений передусім у власній вигоді, а не в соціаль-
ному ефекті від своєї діяльності. 

Як вважають окремі дослідники, мотивуючими 
факторами участі приватних інвесторів у ДПП є надан-
ня прямої державної підтримки, довгострокове розмі-
щення інвестицій під державні гарантії, широкий вибір 
проектів для реалізації [10]. На нашу думку, важливим 
є системний підхід у цьому питанні, поєднання різних 
форм і методів мотивації. Мотивація для держави в цьо-
му плані є доволі широкою – це вирішення проблем роз-
витку інфраструктури, ефективніше використання бю-
джетних коштів, зниження бюджетних витрат, розши-
рення та покращення рівня життя населення у аспекті 
покращення житлових умов. На противагу приватному 
інвестору мотиви держави відомі – це ефективне витра-
чання бюджетних коштів і збільшення доходів бюдже-
тів, розширення доступного житла тощо.

Активізація механізмів ДПП потребує вдоскона-
лення правових та організаційно-економічних 
за сад забезпечення діяльності учасників, децен-

тралізації повноважень та бюджетних ресурсів, залучен-
ня приватних партнерів на конкурсній основі, посилення 
захисту прав учасників ДПП, надання можливості подо-
вження термінів концесії, залучення органів виконавчої 
влади [9]. Необхідним також є формування єдиного ор-
гану, відповідального за організацію та розвиток ДПП в 
Україні, перегляд та оновлення нормативно-правових ак-
тів, що регулюють ДПП та забезпечення їх узгодженості. 

Важливим фактором реалізації ДПП є ідентифі-
кація, мінімізація чи нейтралізація ризиків. Вважаєть-
ся, що до основних ризиків схильні приватні партнери. 
У цілому, порядок розподілу ризиків між партнерами 
закріплено в Методиці виявлення ризиків, пов’язаних 
з ДПП, їх оцінки та визначення форми управління. За-
лежно від категорії ризику може обиратись той партнер, 
який краще зможе ним управляти. До портфеля дер-
жавного партнера належать такі ризики, як політичні та 
форс-мажорні обставини. Приватний партнер управляє 
технічними, будівельними, операційними ризиками та 
ризиками у сфері довкілля. Між приватним і державним 
партнерами розподіляється управління ризиком дефол-
ту, фінансовими ризиками, ризиками доходності [5]. 

Протидіяти ризикам можна різними способами – 
уникати їх, переводити або зменшувати їх вплив. Уникну-
ти можна соціально-політичних і корпоративних ризиків. 
Операційно-технологічних і комерційних ризиків уник-
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нути повністю неможливо, але можливо їх зменшити або 
перевести на партнера, який зможе їм протидіяти [1].

Засобами зниження ризиків з боку державного 
сек тора є: «здійснення досліджень до оголошення тен-
дерів; аналіз кращих практик проведення та оцінки тен-
дера; скорочення можливостей для ненавмисного при-
йняття на себе ризиків; розробка плану дій у випадку не-
передбаченого припинення надання послуг за проектом; 
структурування платежів для мінімізації фінансових 
втрат; страхування проекту; аналіз практик моніторин-
гу, контролю та управління; визнання того, що співвідно-
шення ціни та якості – це не «низька вартість» [3].

Найбільш поширеним способом уникнення ризи-
ків для приватних сторін є передання їх іншим особам, 
які зможуть протистояти йому за менших витрат. Таким 
чином, часто утворюється «ланцюг носіїв ризику», який 
може включати будівельних субпідрядників з ризиком 
завершення будівництва, постачальників з ризиками 
якості матеріалів тощо. 

Для подолання ринкових ризиків залучаються фі-
нансисти, для уникнення ризиків законодавчої та уря-
дової політики, проектних ризиків, ризиків власника 
тощо використовується страхування. Фінансові ризики 
згладжуються використанням фінансових інструментів. 
Для самострахування приватна сторона може корис-
туватись диверсифікацією портфелів проектів, що за-
безпечує середній накопичувальний ефект для власни-
ка і компенсує втрати по кількох проектах» [3]. Проте, 
основ ним правилом зниження впливу ризиків ДПП є їх 
можливе уникнення та недопущення. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, використання механізму ДПП є пер-

спективним механізмом розвитку фінансового забезпе-
чення житлового будівництва та реконструкції житлового 
фонду в Україні наряду з іншими механізмами. Саме за-
лучення інвестицій приватних партнерів, їх прагнення за-
безпечити власний прибуток через ефективну реалізацію 
проектів може сприяти розвитку житлового будівництва 
та забезпеченню населення доступним якісним житлом. 

Світовий досвід і досвід використання ДПП в інших 
галузях підтверджує його ефективність. ДПП дає можли-
вість направити збережені кошти бюджету на соціальне 
будівництво та додати в реалізацію будівельних проектів 
більшої націленості на якісний результат, притаманної 
приватному сектору. Звісно, для розвитку ДПП необ-
хідним є подальше вдосконалення законодавства, запо-
бігання ризикам, контроль за прозорістю партнерських 
відносин, що є перспективою подальших досліджень.    
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Крикун К. В., Оліферук С. Л., Рязанов А. С. Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві
Мета статті полягає в дослідженні ефективності використання виробничих трудових ресурсів і напрямів її зростання. Було розглянуто якісні 
та кількісні фактори праці, проаналізовано фактори продуктивності праці та її підвищення. Виробничі трудові ресурси виступають у вигляді 
основних категорій працюючого персоналу, необхідного для здійснення повної виробничо-господарської діяльності підприємства. Представлено 
також приклади розрахунків чисельності робітників. У результаті аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць учених було роз-
глянуто групи та класифікація якісних і кількісних факторів праці. Результати дослідження дають можливість виконати наукові узагальнення 
про те, що саме збалансованість кількісних і якісних факторів праці є основою підвищення ефективності діяльності підприємства і забезпечення 
його конкурентоспроможності на ринку.
Ключові слова: трудові ресурси, кількісні та якісні фактори праці, продуктивність праці.
Рис.: 1. Табл.: 6. Формул: 1. Бібл.: 8. 
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УДК 69.003.658.012.2
Крикун К. В., Олиферук С. Л., Рязанов А. С. Экономические факторы 
повышения эффективности трудовых ресурсов в строительстве

Целью статьи является исследование эффективности использования 
производственных трудовых ресурсов и направлений ее роста. Были 
рассмотрены качественные и количественные факторы труда, проа-
нализированы факторы производительности труда и ее повышение. 
Производственные трудовые ресурсы выступают в виде основных ка-
тегорий работающего персонала, необходимого для осуществления 
полной производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Представлены также примеры расчетов численности работающих. 
В результате анализа, систематизации и обобщения научных трудов 
ученых были рассмотрены группы и классификация качественных и 
количественных факторов труда. Результаты исследования позволя-
ют выполнить научные обобщения о том, что именно сбалансиро-
ванность количественных и качественных факторов труда является 
основой повышения эффективности деятельности предприятия и 
обеспечения его конкурентоспособности на рынке.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, количественные и качественные 
факторы труда, производительность труда.
Рис.: 1. Табл.: 6. Формул: 1. Библ.: 8. 
Крикун Константин Васильевич – кандидат экономических наук, до-
цент, профессор кафедры экономики строительства, Киевский на-
циональный университет строительства и архитектуры (пр. Возду-
хофлотский, 31, Киев, 03680, Украина)
E-mail: Valenkonst@ukr.net
Олиферук Сергей Леонидович – ассистент, кафедра экономики стро-
ительства, Киевский национальный университет строительства и 
архитектуры (пр. Воздухофлотский, 31, Киев, 03680, Украина)
E-mail: Sigurd8181@mail.ru
Рязанов Андрей Сергеевич – аспирант, кафедра экономики строи-
тельства, Киевский национальный университет строительства и 
архитектуры (пр. Воздухофлотский, 31, Киев, 03680, Украина)

UDC 69.003.658.012.2
Krikun K.V., Oliferuk S. L., Ryazanov A. S. Economic Factors of the Increase 

of the Labor Force Efficiency in Construction
The aim of the article is to study the effectiveness of industrial labor force and 
direction of its growth. The quantitative and qualitative factors of labor were 
considered, factors of productivity and its increase were analyzed. Produc-
tion workforce act as the main categories of operating personnel required 
for full production and economic activity. Also the examples of calculations 
of the number of employees were presented. As a result of analysis, system-
atization and generalization of scientific works of scientists the groups and 
classification of quantitative and qualitative factors of labor were examined. 
Results of the study allow to make a scientific statement that the balance of 
quantitative and qualitative factors of labor is the basis for improvement of 
the enterprise and ensure its competitiveness in the market.

Key words: labour force, quantitative and qualitative factors, labor produc-
tivity.
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