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І. Вступ 
Право на житло є одним з невід’ємних 

прав людини, яке зафіксоване у міжнарод-
но-правових актах та у внутрішньодержав-
ному праві України. Стаття 47 Конституції 
України зазначає, що кожен громадянин 
України має право на житло. Держава ство-
рює умови, за яких кожен матиме змогу по-
будувати житло, придбати його у власність 
або взяти в оренду [1].  

Право на житло забезпечується держа-
вою шляхом стимулювання будівництва та 
реконструкції як державного і громадсько-
го житлового фонду, так і приватного. 
Громадянам, які потребують соціального 
захисту, житло надається державою та 
органами місцевого самоврядування без-
оплатно або за доступну для них плату 
відповідно до закону. Державою надають-
ся пільгові кредити для спорудження жит-
ла в першу чергу молодим сім’ям і грома-
дянам, які тривалий час перебувають на 
обліку для поліпшення житлових умов. 
Житлові права громадян охороняються 
законом. Проте сьогодні в нашому суспі-
льстві існує складна соціальна супереч-
ність між продекларованим механізмом 
захисту цього права та реальною практи-
кою його реалізації. Особливо це стосу-
ється молоді як найбільш незахищеної в 
цьому плані верстви населення. Відсут-
ність власного житла для молодих грома-
дян України на сьогодні є однією з найва-
жливіших соціальних проблем, яка висту-
пає детермінантом стану національної 
безпеки держави.  

Дослідженню проблем державної моло-
діжної політики, у тому числі й у сфері вирі-
шення житлових проблем молоді, приділяли 
увагу такі вітчизняні науковці: М. Головатий, 
О. Німко, В. Омельчук, С. Приходько, О. Со-
болев та ін. Зокрема, у дисертації О. Німко 
наведено визначення, правовий зміст по-
няття “державне молодіжне житлове креди-
тування”, висвітлено його роль у соціально-
економічній політиці, з’ясовано суть і особ-
ливості адміністративно-правового регулю-
вання державного молодіжного житлового 
кредитування, його суб’єкти, об’єкт, функції, 
принципи, методи та форми [8, с. 11].  

Зазначеній проблемі присвятив ряд ста-
тей В. Омельчук, який розглядав різні аспе-
кти реалізації механізмів державного управ-
ління у сфері молодіжного житлового креди-
тування. У його працях досліджуються пи-
тання державного забезпечення молоді жи-
тлом, виявлення шляхів підвищення ефек-
тивності реалізації державної молодіжної 
політики у сфері молодіжного житлового 
кредитування в контексті сучасних демо-
графічних тенденцій і стратегічних цілей 
держави [9, c. 313; 10, с. 180].  

О. Соболев комплексно досліджує актуа-
льні питань правозастосовного характеру 
договору кредитування індивідуального жи-
тлового будівництва. У його праці розгляну-
то правову природу та зміст договору кре-
дитування індивідуального житлового буді-
вництва [12]. 

Окремі аспекти проблеми соціального 
забезпечення громадян житлом відображені 
у працях С. Приходько [11, с. 18].  

Відзначаючи суттєве значення зазначе-
них вишукувань для наукового розв’язання 
поставленої проблеми, слід зауважити, що 
вони висвітлюють лише окремі її аспекти. 
Механізми державного молодіжного житло-
вого кредитування в наукових працях дослі-
джено недостатньо. Це питання потребує 
подальшої наукової розробки.  

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розкрити механізми та 

джерела державного фінансування пільго-
вого житлового кредитування молоді в Укра-
їні. Реалізація мети досягається через низку 
завдань, серед яких виявлення інструментів 
та механізму реалізації державного фінан-
сування молодіжного житлового кредиту-
вання, визначення напрямів удосконалення 
діяльності Державного фонду сприяння мо-
лодіжному житловому будівництву та фор-
мування на цій основі завдань державної 
молодіжної політики у сфері забезпечення 
молоді житлом. 

ІІІ. Результати  
Забезпечення молоді житлом – найакту-

альніша соціально-економічна проблема у 
нашій державі. Рівень забезпеченості моло-
ді житлом в Україні на сьогодні є дуже низь-
ким: тільки 33% молодих родин живуть в 
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окремих квартирах (для всіх родин цей по-
казник становить 56,3%), 11% проживають у 
комунальних квартирах, 14% винаймають 
квартири, 10% живуть у гуртожитках, 1% – у 
непристосованих для життя приміщеннях. 
Близько 31% молодих родин узагалі не за-
безпечені житлом. В Україні з 32,5 млн мо-
лодих родин близько 800 тис. мають потре-
бу в поліпшенні житлових умов [5].  

Підвищена важливість житла для молодої 
людини зумовлює необхідність формування 
та реалізації дієвої державної політики у цій 
сфері. Політика держави із забезпечення 
молоді житлом – це тривалий процес, який 
вимагає системного і цілеспрямованого під-
ходу з боку держави, що дасть змогу отрима-
ти, перш за все, соціальні результати. 

Про важливість та зацікавленість держа-
ви в реалізації права на житло молоді свід-
чить система прийнятих законодавчих актів, 
норми яких визначають поняття, характери-
зують суб’єкти управління, принципи, а за-
галом і весь механізм молодіжного житлово-
го кредитування. Такими є Закон України 
“Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні” [2]; постанова 
Кабінету Міністрів України “Про затвер-
дження державної програми забезпечення 
молоді житлом на 2002–2012 роки” [3], а 
також інші нормативні акти. Основною ме-
тою розробки нормативно-правових актів 
при цьому є створення системи державної 
підтримки молодих родин у вирішенні жит-
лової проблеми для поліпшення демографі-
чної ситуації в Україні. 

Досвід багатьох (у тому числі постсоціа-
лістичних) країн світу свідчить про значну 
ефективність і дієвість державних молодіж-
них житлових програм. В Україні розробле-
на та прийнята Державна програма забез-
печення молоді житлом на 2002–2012 pp., 
затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.07.2002 р. № 1089 [3]. 

В умовах гострої житлової проблеми в 
Україні програма молодіжного житлового 
кредитування, яка реалізується Фондом, є 
єдиною програмою, що дає можливість мо-
лоді отримати нове житло в кредит на піль-
гових умовах.  

Під молодіжним житловим кредитуван-
ням ми розуміємо надання пільгових довго-
термінових (до 30 років) кредитів молоді для 
будівництва та придбання житла під іпотеку 
та механізм часткової компенсації відсотків 
за кредитами комерційних банків, які нада-
ються молоді на будівництво і придбання 
житла, що вже дало змогу залучити додат-
ково кредитні ресурси комерційних банків 
(тобто позабюджетних ресурсів) на реаліза-
цію Державної програми забезпечення мо-
лоді житлом. 

Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву є державною спеці-

алізованою фінансовою установою, підпо-
рядкованою Кабінету Міністрів України, 
утвореною з метою сприяння проведенню 
державної житлової політики. Протягом 
1998–2009 рр. Фондом надано 9771 пільго-
вий довготерміновий кредит на будівництво 
та придбання житла з державного та місце-
вих бюджетів різних рівнів на загальну суму 
близько 1,05 млрд грн. 

Державним фондом сприяння молодіж-
ному житловому будівництву створено 
27 регіональних відділень, які надають кре-
дити молодим людям на місцях і забезпе-
чують їх цільове використання та своєчасне 
погашення.  

Фонд, на сьогодні, є державною спеціалі-
зованою фінансовою установою, має цен-
тральний апарат, 26 регіональних управлінь 
Фонду та іпотечний центр Фонду в м. Києві 
та Київській обл. Органами управління Фон-
ду є Спостережна рада та правління Фонду. 

Спостережна рада – колегіальний орган, 
який формується постановою Уряду України 
і до якого входять представники провідних 
міністерств, представники громадськості та 
народні депутати від усіх фракцій Верховної 
Ради України. Спостережна рада здійснює 
контроль за діяльністю Фонду та визначає 
його стратегічні напрями розвитку і спрямо-
вує діяльність Фонду на своєчасне та повне 
здійснення заходів щодо вирішення про-
блеми житлового забезпечення населення 
України, а також розподіляє кошти серед 
регіонів України. 

Фонд є відповідальним виконавцем Дер-
жавної програми забезпечення молоді жит-
лом на 2002–2012 рр. і впроваджує різно-
манітні механізми державної підтримки мо-
лодих сімей при придбанні чи будівництві 
власного житла. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України “Про порядок надання пільгових 
довготермінових кредитів молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на будівни-
цтво (реконструкцію) та придбання житла” 
від 29.05.2001 р. № 584 надає довгострокові 
кредити на будівництво та придбання житла 
молодим сім’ям, у яких вік кожного з членів 
подружжя становить до 35 років включно, а 
також одиноким молодим громадянам віком 
до 35 років включно. Кредит надається тер-
міном до 30 років. 

У 2003 р. за ініціативи Фонду було прийня-
то постанову Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку часткової компенсації 
відсоткової ставки кредитів комерційних бан-
ків молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла” від 04.06.2003 р. № 853. 

Позичальник (молода сім’я) відповідно 
до постанови отримує компенсацію у обсязі 
облікової ставки Національного банку Ук-
раїни. Завдяки запровадженню вищезгадано-
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го механізму, Фондом додатково у 2003–
2008 рр. забезпечено житлом 17 885 молодих 
сімей та залучено близько 2,1 млрд грн поза-
бюджетних коштів на реалізацію Державної 
програми забезпечення молоді житлом. 

Починаючи з 2007 р. Фондом упрова-
джено пілотний, інноваційний проект з піль-
гового кредитування педагогічних та науко-
во-педагогічних працівників на будівництво і 
придбання житла. 

За цією програмою Фондом забезпечено 
житлом 126 сімей педагогічних і науково-
педагогічних працівників. Державним бю-
джетом у 2007–2008 рр. пільгове кредиту-
вання педагогічних і науково-педагогічних 
працівників на будівництво і придбання жи-
тла було профінансовано на 25,6 млн грн. 

Враховуючи значний досвід Фонду з ре-
алізації Державної програми забезпечення 
молоді житлом, Мінрегіонбуд у 2010 р. де-
легував Фонду повноваження щодо надання 
громадянам державної підтримки на будів-
ництво (придбання) доступного житла. 

Механізми пільгового житлового креди-
тування та субсидування молодих громадян 
України можна представити таким чином: 
– надання пільгових довгострокових дер-

жавних кредитів на будівництво (реконс-
трукцію) чи придбання житла молодим 
сім’ям та самотнім молодим громадянам; 

– надання цільових адресних субсидій на 
будівництво (реконструкцію) чи прид-
бання житла молодим сім’ям та самот-
нім молодим громадянам; 

– надання кредитів на будівництво (реко-
нструкцію) чи придбання житла моло-
дим сім’ям та самотнім молодим грома-
дянам шляхом упровадження спеціаль-
них житлово-накопичувальних депозит-
них рахунків громадян у комерційних 
банках; 

– надання житла в оренду з правом його 
викупу; 

– надання стандартних іпотечних житло-
вих кредитів. 

Джерела фінансування довгострокового 
житлового кредитування та субсидування 
молодих громадян України утворюються за 
рахунок коштів бюджетів різних рівнів та 
інвестицій. 

Фінансові ресурси для надання пільгових 
довгострокових державних кредитів або ці-
льових адресних субсидій на будівництво 
(реконструкцію) чи придбання житла фор-
муються за рахунок: 

1) коштів Державного та місцевих бю-
джетів, передбачених для надання пільго-
вих довгострокових кредитів або цільових 
адресних субсидій на будівництво (реконст-
рукцію) чи придбання житла молодим сім’ям 
та самотнім молодим громадянам; 

2) коштів, що надходять від погашення кре-
диту і сплати відсотків за користування ним; 

3) власних коштів юридичних осіб, кре-
дитних спілок, банків, позабюджетних кош-
тів; 

4) коштів від проведення тендерів; 
5) інвестицій, у тому числі кредитів, іно-

земних і вітчизняних юридичних осіб; 
6) коштів, залучених від страхових ком-

паній і пенсійних фондів; 
7) коштів, отриманих від господарської 

діяльності Державного фонду молодіжного 
житлового кредитування та створених ним 
суб’єктів господарювання; 

8) інших надходжень, не заборонених за-
конодавством. 

Видатки для надання пільгових довгостро-
кових державних кредитів і цільових адресних 
субсидій на будівництво (реконструкцію) чи 
придбання житла молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам за рахунок держав-
ного бюджету щороку визначаються у Законі 
про Державний бюджет України на відповід-
ний рік окремим рядком в обсязі не менше ніж 
0,5% від видаткової частини бюджету. 

Видатки для надання пільгових довго-
строкових державних кредитів та цільових 
адресних субсидій на будівництво (реконст-
рукцію) чи придбання житла молодим сім’ям 
та самотнім молодим громадянам за раху-
нок місцевих бюджетів щороку визначають-
ся в рішеннях відповідних рад про місцевий 
бюджет на відповідний рік окремим рядком 
в обсязі не менше ніж 0,5% від видаткової 
частини бюджету. 

Порядок формування фінансових ресур-
сів для надання пільгових довгострокових 
державних кредитів або цільових адресних 
субсидій на будівництво (реконструкцію) чи 
придбання житла на відповідний рік за ра-
хунок відповідних бюджетів установлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Пільговий довгостроковий державний 
кредит на будівництво (реконструкцію) чи 
придбання житла надається молодим сім’ям 
та молодим громадянам у межах відповід-
них асигнувань у державному та місцевих 
бюджетах терміном до 30 років, обчислю-
ється з дня укладення кредитного договору, 
але не більше ніж до досягнення старшим з 
подружжя пенсійного віку (55 років для жі-
нок, 60 років для чоловіків). 

Кредитування будівництва (реконструк-
ції) чи придбання житла здійснюється за 
таких умов: 

1) перебування кандидата на обліку гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових 
умов; 

2) підтвердження кандидатом своєї пла-
тоспроможності;  

3) внесення кандидатом на спеціальний 
рахунок у банку-агенті першого внеску роз-
міром не менше ніж 6% від вартості будів-
ництва (реконструкції) житла або від най-
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меншої суми експертної оцінки чи договірної 
вартості придбання житла. 

Для отримання кредиту кандидат подає в 
порядку, який визначається Державним фо-
ндом сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву, документи, перелік яких установ-
люється Кабінетом Міністрів України.  

Рішення про надання кредиту прийма-
ється в межах бюджетних асигнувань у разі 
фактичного надходження бюджетних коштів 
на рахунки Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву в ор-
ганах Державного казначейства. 

Під час вибору кандидатів перевага нада-
ється багатодітним сім’ям і сім’ям з дітьми. 

Позичальникові, який проживає у збудо-
ваному (реконструйованому) за рахунок кре-
диту індивідуальному будинку в сільському 
населеному пункті, за умови його постійної 
роботи на сільськогосподарському виробни-
цтві, на підприємствах переробної та інших 
галузей агропромислового комплексу, що 
функціонують у сільському населеному пунк-
ті, у соціальній сфері села та органах місце-
вого самоврядування в селі, надаються піль-
ги з погашення кредиту згідно зі ст. 11 Закону 
України “Про пріоритетність соціального роз-
витку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві”. 

Порядок надання та повернення держа-
вних пільгових довгострокових кредитів на 
будівництво (реконструкцію) чи придбання 
житла визначається Положенням про кре-
дитування, що затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

Важливим елементом системи держав-
ної підтримки молоді у сфері молодіжного 
житлового будівництва є надання цільових 
адресних субсидій на будівництво (реконст-
рукцію) чи придбання житла. Цільова адре-
сна субсидія – це адресна цільова допомога 
у грошовій формі в національній валюті за 
рахунок коштів державного або місцевого 
бюджетів, надана на безповоротній основі, 
на оплату першого внеску або на компенса-
цію частини кредиту, виданого комерційним 
банком позичальнику на будівництво (реко-
нструкцію) чи придбання житла. 

Комерційні банки, за кредитами яких бу-
де надаватись субсидія, визначаються Дер-
жавним фондом сприяння молодіжному жи-
тловому будівництву на конкурсній основі. 
Максимальна величина субсидії для оплати 
першого внеску не може перевищувати фа-
ктичного розміру першого внеску позичаль-
ника. Для реєстрації та прийняття рішення 
про надання субсидії кандидат подає доку-
менти згідно з переліком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України. 

При розгляді документів перевага нада-
ється багатодітним сім’ям і кандидатам, які 
постійно працюють у сільськогосподарсько-
му виробництві, на підприємствах перероб-

ної та інших галузей агропромислового ком-
плексу, що функціонують у сільській місце-
вості, у соціальній сфері села та органах 
місцевого самоврядування на селі. 

Порядок надання субсидій на оплату 
першого внеску, а також порядок і підстави 
надання інших цільових адресних субсидій 
за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів установлюється Кабінетом Мініст-
рів України. 

Одним з елементів механізму фінансу-
вання пільгового житлового кредитування 
молоді в України може стати надання кре-
дитів на будівництво (реконструкцію) чи 
придбання житла шляхом упровадження 
спеціальних житлово-накопичувальних де-
позитних рахунків громадян у комерційних 
банках. Механізм забезпечення новозбудо-
ваним житлом молодих сімей шляхом упро-
вадження спеціальних житлово-накопичу-
вальних депозитних рахунків застосовуєть-
ся за умови будівництва об’єктів житла на 
земельних ділянках, виділених Фонду та 
його регіональним управлінням органами 
місцевого самоврядування. 

Умовою для прийняття рішення про на-
дання комерційним банком кандидату 
(вкладнику кредиту) є внесення вкладником 
на свій житлово-накопичувальний депозит-
ний рахунок суми власних коштів, у розмірі 
не меншому ніж, установлений Кабінетом 
Міністрів України. 

Порядок відкриття житлово-накопичу-
вальних депозитних рахунків, зарахування 
коштів на них, їх використання та термін 
накопичування коштів на житлово-накопичу-
вальних депозитних рахунках громадян 
установлює Кабінет Міністрів України. 

Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву проводить конкурс з 
відбору комерційних банків, у яких молоді 
громадяни будуть відкривати житлово-на-
копичувальні депозитні рахунки. 

При досягненні розміру власних коштів 
кандидата-вкладника не меншому, ніж 
установлений Кабінетом Міністрів Украї-
ни, кандидату пропонується об’єкт житла 
з переліку об’єктів, які будуються на зе-
мельних ділянках, виділених Державному 
фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву органами місцевого самов-
рядування. 

Розмір кредиту визначається, виходячи 
із загальної площі житла та вартості одного 
квадратного метра житла, без урахування 
суми власних коштів, внесеним кандидатом-
вкладником на житлово-накопичувальний 
депозитний рахунок. 

При цьому вартість одного квадратного 
метра житла визначається на момент здачі 
об’єкта кредитування в експлуатацію й має 
дорівнювати опосередкованій вартості його 
спорудження, що склалася в регіоні за да-
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ними Міністерства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства. 

Будівництво житла на земельних ділян-
ках, виділених органами місцевого самовря-
дування, проводиться будівельними органі-
заціями, які відбираються на тендерній осно-
ві. Тендер проводить Державний фонд спри-
яння молодіжному житловому будівництву. 

Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву може надавати мо-
лодим сім’ям та самотнім молодим грома-
дянам стандартні іпотечні житлові кредити 
за рахунок власних і залучених коштів. 

Порядок надання стандартних іпотечних 
житлових кредитів затверджується Держав-
ним фондом сприяння молодіжному житло-
вому будівництву та погоджується спеціа-
льно уповноваженим органом виконавчої 
влади у сфері регулювання ринків фінансо-
вих послуг згідно із законодавством. 

З метою вдосконалення механізму жит-
лового кредитування молоді Фондом ініці-
йовано прийняття та широке обговорення 
проекту Закону “Про особливості державної 
підтримки забезпечення молоді житлом”. 
Метою створення законопроекту є мініміза-
ція витрат молодих громадян на придбання 
житла, сприяння держави молодим сім’ям, а 
також активізація ринку праці та ринку жит-
лового будівництва в Україні. 

Більш ніж десятирічний досвід функціо-
нування механізму пільгового довготерміно-
вого кредитування молодих громадян свід-
чить про неспроможність фінансових поту-
жностей держави забезпечити доступ до 
пільгових кредитів більшості молодих сімей. 
У зв’язку з цим Державна спеціалізована 
фінансова установа “Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву” за рахунок власних і залучених коштів 
має на меті надавати іпотечне пільгове кре-
дитування молодим сім’ям. На сьогодні іс-
нує проблема часткової компенсації відсот-
кової ставки кредиту, особливо у комерцій-
них банках. Тому за рахунок  коштів держа-
вного та місцевих бюджетів, Фонд готовий 
надавати часткову компенсацію відсоткової 
ставки кредиту молодим громадянам, вида-
ного фінансовими установами на будівниц-
тво, реконструкцію чи придбання житла. 

Крім того, проектом закону передбача-
ється запровадження податкових пільг для 
суб’єктів господарювання, які беруть участь 
у реалізації програм забезпечення молоді 
житлом, зокрема щодо звільнення від спла-
ти податку на прибуток суми коштів з прибу-
тку юридичних осіб, які спрямовані Держав-
ній спеціалізованій фінансовій установі 
“Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву” для фінансування 
державної підтримки забезпечення житлом 
молодих працівників цих юридичних осіб. 

IV. Висновки 

На основі розгляду механізму та джерел 
державного фінансування пільгового жит-
лового кредитування молоді в Україні нами 
виявлено інструменти молодіжного житло-
вого кредитування, які реалізуються в дія-
льності Державного фонду сприяння моло-
діжному житловому будівництву та є скла-
довою державної молодіжної політики у 
сфері забезпечення молоді житлом. 

Державна політика у сфері забезпечення 
молоді житлом має бути спрямована на за-
безпечення житлом соціально активної час-
тини молоді, зокрема молодих сімей, зва-
жаючи на стратегічну мету розбудови інно-
ваційного суспільства в Україні.  

З практики провадження державної полі-
тики молодіжного житлового будівництва та 
за результатами наукових досліджень оче-
видною є проблема децентралізації такої 
політики. Поширення діяльності регіональ-
них управлінь Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву на не-
великі міста, селища та села – один з пріо-
ритетних напрямів комплексного вирішення 
проблеми підвищення ефективності викори-
стання кредитних коштів (менша вартість 
житла, залучення коштів місцевих бюджетів 
і матеріальних активів на кредитування), що 
зумовлює необхідність подальших дослі-
джень державної політики у сфері молодіж-
ного житлового будівництва. 
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Орлов В.В. Механізми та джерела фінансування пільгового житлового кредитування 
молоді в Україні 

Анотація. У статті розкрито механізм державного житлового забезпечення молоді в 
Україні та принципи його реалізації. Розглянуто основні завдання та функції Державної спеці-
алізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву”. 

Ключові слова: забезпечення молоді житлом, житлова проблема, молодь, молода сім’я, 
молодіжне житлове кредитування, інвестування, механізм молодіжного житлового кредиту-
вання, молодіжна житлова політика, джерела пільгового молодіжного житлового кредиту-
вання.  

Орлов В.В. Механизмы и источники финансирования льготного жилищного креди-
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Аннотация. В статье раскрыт механизм государственного жилищного обеспечения мо-
лодежи в Украине и принципы его реализации. Рассмотрены основные задачи и функции го-
сударственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд со-
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