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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початок 2008 року в Україні

на квартирному обліку перебувало
1,25 млн сімей та одинаків. Одержа%
ли житло протягом 2007 року тільки
17 тисяч сімей та одинаків (тобто
лише 1,3 % тих, що перебували у
черзі на житло на початок року). При
тому, що 1990 році цей показник ста%
новив 9,2 %, а протягом 2000—2007
років коливався від 1,3 до 1,6 %.
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Стаття присвячена висвітленню специфіки реального стану забез7

печення житлом громадян України, які потребують соціального захи7

сту та перспективам розв'язання цих проблем через пошук раціональ7

ного  поєднання державного управління та ринкових  методів, комп7

ромісу між економічною доцільністю та соціальною справедливістю

на шляху вирішення в Україні житлових проблем малозабезпечених

громадян.  Доводиться, що сучасний стан житлового забезпечення гро7

мадян, які потребують соціального захисту, є неефективним через те,

що фундаментальна теорія, зокрема в межах відносно молодої галузі

науки України "державне управління", досліджувані проблеми не

охоплює. Як результат, вітчизняний менеджмент житлової сфери

щодо розв'язання зазначеної проблеми потребує докорінного вдос7

коналення.

The article is devoted to the specific character's coverage of the real

situation concerning habitation's providing for the socially unprotected

citizens of Ukraine and to the prospects of these problems' solution through

the retrieval of the rational combination of public administration and

market methods, compromise between economic advisability and social

fairness while resolving the housing problems of the citizens who require

social protection in Ukraine. The article proves, that the contemporary

situation of habitation's providing for the socially unprotected citizens is

inefficient because the fundamental theory, namely in the context of

relative young Ukrainian science branch "Public administration", does not

embrace investigated problems. As a result, domestic management of

housing sphere concerning the mentioned problem's solution requires

radical improvement.

Фактично, починаючи з 2001
року, в Україні щорічно збільшують%
ся обсяги житлового будівництва і
при цьому зменшуються показники
надання житла, в тому числі і грома%
дянам, що потребують соціального
захисту. Зокрема, у 2001 році за ра%
хунок усіх джерел фінансування вве%
дено 5938,5 тис. кв. м житла, 2002
році — 6073,1 тис. кв. м, 2003 р. —
6432,9 тис. кв. м, 2004 р. — 7566,0 тис.

кв. м, 2005 р. — 7815,9 тис. кв. м, 2006
р. — 8628,4 тис. кв. м., а в 2007 році
цей показник досягнув — 10244 тис.
кв. м., але він майже у два рази мен%
ший, порівняно з найвищими досяг%
неннями, які мала Україна за минулі
20 років ( 21,3 млн кв. м у 1987 році)
[12]. Зокрема, ці тенденції частково
відображені в джерелах [6, 8].

Проблема зменшення обсягів за%
безпечення населення житлом гро%
мадян, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до зако%
нодавства та соціального захисту
або підтримки з боку держави, має
бути діагностована, оціненена та
розв'язана саме через вдосконален%
ня державно%управлінської ко%
рекції, стосовно досліджуваних про%
цесів та результатів. І причина тако%
го стану справ бачиться в першу чер%
гу, в тому, що порушені в цій статті
проблеми досі ще не знайшли адек%
ватного відображення ні в практиці
ні в теорії. А з цього випливає низка
проблем щодо незбалансованості
вітчизняного ринку житла, недо%
статності обсягів введення житла та
якість і сила державного впливу на
досліджувані питання.

Саме про це свідчить зменшення
загальних обсягів введення житла в
експлуатацію протягом 1985—2000
років, яке спричинене різким скоро%
ченням участі держави в інвестуванні
житлового будівництва при несфор%
мованості механізмів залучення по%
забюджетних коштів. Низькою є
ефективність діючих програм дер%
жавної підтримки окремих категорій
громадян (молоді, військовослуж%
бовців, працівників бюджетної сфе%
ри, інвалідів тощо) у вирішенні їх
житлових проблем, реалізація яких
передбачена правом громадян на
житло [5, 6, 7].

Отже, істотним протиріччям сьо%
годення є конституційне право на
житло громадян України і, зокрема,
громадян, які потребують соціально%
го захисту і фактична неспромож%
ність держави забезпечити цивілізо%
вану, своєчасну реалізацію цього
права.

Крім того, зростання вартості і
відповідно ціни житла, які спостері%
гаються протягом останніх років [8],
реально зумовлює небезпеку нероз%
в'язання житлових проблем грома%
дян, які потребують соціального за%
хисту, ще на довгі роки. Адже реаль%
ними покупцями житла в Україні
сьогодні в основному є досить не%
значна частина суспільства, а потре%
би і можливості соціально незахище%
них громадян вітчизняною структу%
рою споживчого попиту на житло на
сьогоднішній день, за великим ра%
хунком, не відображені.

На сьогодні в Україні не розроб%
лена узгоджена система науково%
практичних засад діагностування,
оцінювання, розв'язання житлових
проблем громадян, які потребують
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соціального захисту. Саме через це
подальший розвиток потребує доко%
рінного вдосконалення через засвоє%
ння та практичне застосування базо%
вого комплексу державно%управлі%
нського впливу, який включає в себе
прогнозування, планування, моніто%
ринг, аналіз, контроль, моделюван%
ня [2,4].

Аналіз останніх досліджень і
публікацій, а також публікацій мину%
лих років свідчить, що лише окремі
загальнотеоретичні проблеми дер%
жавного регулювання господарсь%
кою діяльністю в посткомуністичних
та зарубіжних країнах в Украї%
ні, зокрема, вже знайшли відобра%
ження в працях вітчизняних та за%
рубіжних науковців: В.Г. Бодрова,
М.Ф. Івашова, А. І. Воронкова (з пи%
тань економічно%теоретичних засад,
фундаментальних і прикладних про%
блем державного регулюючого
впливу на господарську діяльность),
В.О. Омельчука (про формування
державної молодіжної житлової
політики), В. Любарова (з окремих
питань державного регулювання
житлового будівництва), Т. М. Зас%
лавець (з типологічних засад архі%
тектурно%планувальної структури
соціального житла); Федосєєвої Т.Р.
(з нормативного забезпечення регу%
люювання житлових відносин у фон%
ді соціального призначення); Манце%
вича Ю.М. (стосовно практики дер%
жавного управління в сфері удоско%
налення архітектурно%планувальної
структури соціального житла), Лу%
к'янченка А.А. (з економічних та
правових аспектів житлової політи%
ки в Україні). Але досі ще немає в Ук%
раїні грунтовної наукової праці
щодо діагностування, оцінювання та
розв'язання житлових проблем гро%
мадян, які потребують соціального
захисту.

Невирішені раніше частини за%
гальної проблеми і в теорії, і в прак%
тиці свідчать про наступне. Незважа%
ючи на значну кількість глибоких
публікацій, які висвітлюють численні
аспекти державної політики щодо
реалізації громадянами своїх прав на
житло, питання дослідження та фор%
мування оптимальної системи жит%
лового забезпечення громадян, які

відповідно до рівня своїх доходів не
взмозі вирішити житлову проблему
самостійно в умовах вітчизняної
трансформаційної економіки, все ще
не дістали достатнього ступеню роз%
робленості. Ці питання детально ар%
гументовані в попередній статті ав%
торки " Інституціоналізація розв'я%
зання житлових проблем в Україні"
(Держава та регіони. — 2008. — № 3).

Завданням цієї статті є з'ясуван%
ня ролі, значення, дієвості оціню%
вальних та інших підходів у дослі%
дженні ефективності державної по%
літики України щодо житлового за%
безпечення громадян, які потребу%
ють соціального захисту з боку дер%
жави і на цій основі — формування
низки узгоджених науково%практич%
них висновків і пропозицій. Це особ%
ливо актуально, оскільки в Україні і
нині відсутня цілісна державна стра%
тегія в галузі житлової проблемати%
ки, яка б визначала концептуальні
засади логіки поступової реалізації
напрямів державної політики щодо
створення умов для реалізації права
громадян на житло, зокрема гро%
мадян, які потребують соціального
захисту та розширення житлового
будівництва. Недостатньо дослід%
жені і нині економіко%теоретичні
підходи до процесів та результатів
функціонування житлової сфери та
реальні наслідки державного управ%
лінського впливу в незалежній Ук%
раїні на вирішення житлових про%
блем громадян, що потребують соц%
іального захисту. Кращий зарубіж%
ний досвід поки що не адаптований
до вітчизняних реалій [1, 2, 4], що ус%
кладнює виявлення ключових засад
державної житлової політики і на%
прямів державного регулювання
розвитку у цій сфері в умовах транс%
формаційної економіки, формуван%
ня адекватних інструментів, ме%
ханізмів, змісту, форм, методів, кри%
теріїв в аналізованій діяльності [7,
15].

Мета статті передбачає висвіт%
лення основних напрямів вдоскона%
лення державного управлінського
впливу на аналізовану сферу з погля%
ду пошуку балансу — державно%рин%
кової рівноваги і впорядкування цих
проблем через виявлення доцільних

меж впливу з боку держави та роз%
витку механізмів саморегулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

На концептуально%понятійному
рівні в межах предметних завдань
відносно молодої вітчизняної галузі
науки"державне управління" дослі%
джувана проблематика поки що не
знайшла повного відображення.
Згідно із цим необхідно зробити на%
ступні обов'язкові наголоси.

За роки незалежності України
реально здійснено численні кроки
щодо розвитку порушених проблем.
Але ці кроки були впроваджені в
життя без необхідного науково%те%
оретичного обгрунтування, коли
практика випередила теорію і зумо%
вила численні негаразди. Вихід із
простору СРСР з боку України не
був забезпеченим своєчасним ство%
ренням повноцінних інституцій і
організацій ринкової трансформації,
що зумовило замість поступовості
розвитку, особливо в досліджуваній
сфері, так звані елементи шокового
інституційного зриву [7, 15]. При
цьому зарубіжний науковий мене%
джмент щодо діагностування, оці%
нювання, розв'язання житлових про%
блем з боку держави досі системно
не освоєний і не адаптований до ре%
алій України, а вітчизняна практика,
за великим рахунком, розвивається
в основному без виваженої теорії,
методом "спроб і помилок". Саме це
є чи не ключовою причиною того, що
гарантоване статтею 47 Конституції
України право на житло кожному
громадянину України, включаючи
громадян, які потребують соціально%
го захисту, як це було показано
вище, не реалізується не в необхід%
ному, не в достатньому обсязі.

В Україні реалізуються затвер%
джені Урядом програми забезпечен%
ня житлом окремих категорій грома%
дян: індивідуальних сільських забу%
довників; молоді; військовослуж%
бовців; громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастро%
фи; суддів; інвалідів по слуху і зору;
депортованих; вчених; педагогів;
державних службовців. Однак в Ук%
раїні спостерігаються численні нега%
разди щодо можливостей реальної
реалізації права на житло особливо
для громадян, які потребують со%
ціального захисту держави [5, 8].

Подолання таких негараздів зу%
мовлюється реалізацією одного із
стратегічних завданнь державної
політики — забезпечення збалансо%
ваності платоспроможного попиту
та пропозиції на ринку житла [2]. А
це є можливим лише за умово коли
сама держава в умовах перехідної —
трансформаційної економіки своє%
часно і виважено проводитиме від%
повідні реформи і гарантуватиме
конституційні права, особливо соці%
ально незахищеним громадянам.
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Рисунок 1 складено за даними Держкомстату України [12]
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Соціально%економічні зміни, у
тому числі форм власності, започат%
кування ринкових відносин в Україні
викликали стрімке, значне майнове
розшарування суспільства, потребу
у житлі щодо попиту різних, за
рівнем доходів, груп населення [4].
Стосовно громадян, які потребують
соціального захисту, то їх конститу%
ційне право забезпечення житлом
реалізовуватиметься шляхом забез%
печення цієї категорії громадян саме
соціальним житлом. Із прийняттям
Закону України від 12.01.2006 р.
№ 3334 "Про житловий фонд соц%
іального призначення" (далі — Закон
України), який набрав чинності з
01.01.2007 року, створені правові,
організаційні та соціальні засади
державної політики щодо забезпе%
чення конституційного права со%
ціально незахищених верств населен%
ня України на отримання соціально%
го житла. Під соціальним житлом,
відповідно до Закону України, розу%
міється житло із житлового фонду
соціального призначення, що безо%
платно надається громадянам Украї%
ни, які потребують соціального за%
хисту, відповідно до черги на підставі
договору найму на певний строк, і
яке за архітектурно%планувальними,
технічними нормами і санітарно%
гігієнічними вимогами відповідає па%
раметрам, установленим державни%
ми будівельними нормами для соці%
ального житла, і придатне для про%
живання. Соціальне житло не підля%
гає піднайму, бронюванню, привати%
зації, продажу, даруванню, викупу
та заставі [3, 8]. Тобто зобов'язання
держави щодо забезпечення соціаль%
ним житлом громадян, які мають
право на таке житло, будуть викону%
ватись шляхом формування фонду
житла соціального призначення
відповідно до Закону України через
розроблення низки підзаконних
нормативних актів, Загальнодержав%
ної програми розвитку соціального
житла та відповідних місцевих про%
грам.

Відповідно, при формуванні
фонду соціального призначення по%
винно бути створено повноцінне
життєве середовище для громадян,
які потребують соціального захисту
і унеможливлені прояви соціальної
напруги та соціальних конфліктів. В
Україні, особливо у великих промис%
лових регіонах, де зосереджена ос%
новна частина населення, міста є
центрами політичного, економічно%
го, духовного життя суспільства.
Відповідно до постанови Верховної
Ради України "Про Концепцію ста%
лого розвитку населених пунктів"
завдання держави полягає у тому,
щоб задовольняти різноманітні
життєві потреби людей у тому числі
тих хто має бути забезпеченим со%
ціальним житлом [3].

Право на соціальне житло,
відповідно до Закону України, мають

громадяни, рівень доходів яких за
попередній рік не перевищує про%
житкового мінімуму і вартості най%
му житла у відповідному населено%
му пункті із врахуванням їх майно%
вого стану, а також для тих, для яких
соціальне житло є єдино можливим
місцем проживання. А постановою
Кабінету Міністрів України вiд
19.03.2008 № 219 "Про встановлен%
ня тимчасових мінімальних норм за%
безпечення соціальним житлом""
Уряд встановив тимчасові мінімальні
норми забезпечення громадян соці%
альним житлом: у соціальних гурто%
житках — 6 кв. метрів житлової
площі на одну особу; у квартирах,
будинках — 22 кв. метри загальної
площі на сім'ю із двох осіб і додат%
ково 9,3 кв. метра загальної площі на
кожного наступного члена сім'ї. Для
прикладу: норматив загальної площі
соціальної квартири у Німеччині 45
кв. метрів загальної площі на одну
особу плюс 15 кв. метрів на кожного
члена сімї [6, ст. 21].

Формування фонду соціального
призначення має здійснюватись шля%
хом реалізації Загальнодержавної
програми розвитку соціального жит%
ла (далі — Програма), яка буде роз%
роблена на основі показників та за%
ходів регіональних програм розвит%
ку соціального житла. Це передба%
чає формування завдань та показ%
ників з деталізацією за етапами та
відповідні заходи. Базовим показни%
ком такої Програми має бути кіль%
кість сімей, забезпечених соціальним
житлом. Закон України у прикінце%
вих положеннях передбачав протя%
гом 2007 року розроблення та вне%
сення Кабінетом Міністрів України
до Верховної Ради України Загаль%
нодержавної програми розвитку
соціального житла, необхідною умо%
вою для розроблення якої є затвер%
дження Урадом відповідних підза%
конних нормативно%правових актів.

Здавалось, після прийняття Ка%
бінетом Міністрів України відповід%
них нормативних документів, які
врегулюють питання, порядку взят%
тя громадян на соціальний квартир%
ний облік, порядку надання соціаль%
ного житла та порядку врахування
вартості майна, що знаходиться у
власності громадянина та членів
його сім'ї, негайно будуть розроб%
лені та затверджені регіональні про%
грами та Загальнодержавна програ%
ма розвитку соціального житла, роз%
почнеться формування фонду соці%
ального житла і питання забезпе%
чення житлом таких громадян на
кінець зрушиться з місця. Однак Про%
грама діяльності Кабінету Міністрів
України "Український прорив: для
людей, а не політиків", затверджена
постановою Кабінету Міністрів Ук%
раїни від 16 січня 2008 р. № 14, чо%
мусь передбачає не завершення За%
гальнодержавної програми, а роз%
роблення Концепції забезпечення

громадян з низьким рівнем доходів
соціальним житлом. І це при тому,
що Концепція Державної програми
"Соціальне житло" давно розробле%
на і схвалена розпорядженням Каб%
інету Міністрів України від
03.09.2005 р. № 384. Така постанов%
ка питання відкидає вирішення про%
блеми на декілька років назад і
свідчить про відсутність політичної
волі щодо її вирішення та не сприяє
реалізації свого конституційного
права на отримання житла громадя%
нами, які потребують соціального
захисту з боку держави.

Однак, певна робота в регіонах
все ж проводиться. В першу чергу це
інвентаризація та облік житла, що
може використовуватись як соціаль%
не, які Закон України передбачав
органам місцевого самоврядування
провести до 1 січня 2008 року. Ок%
ремі області, не чекаючи затвер%
дження Урядом усіх необхідних нор%
мативних актів, розробляють відпо%
відні регіональні програми. Для при%
кладу, Херсонська обласна рада,
зокрема, своїм рішенням від
30.03.2007 № 206 на XIII сесії п'ято%
го скликання (за даними інформа%
ційного сайту Херсонської обласної
ради) затвердила обласну програму
"Будівництво житла для малозабез%
печених верств населення" на період
2007—2010 років, спрямовану на за%
безпечення конституційного права
соціально незахищених верств насе%
лення на отримання житла [11]. Про%
грама передбачає низку актуальних
заходів для зниження собівартості
будівництва для громадян, які потре%
бують соціального захисту, а саме:
виділення будівельних майданчиків з
інженерною підготовкою; застосу%
вання технологій, які забезпечують
зниження собівартості будівництва
житла; енергозбереження; викорис%
тння проектів відповідних мінімаль%
но допустимому рівню стандарту
комфорту проживання та їх повтор%
не застосування; використання буд%
івельних матеріалів вітчизняного ви%
робництва і виробів з переважним
застосуванням місцевих первиннних
сировинних матеріалів (бетони і роз%
чини, столярні вироби, легкі стінові
матеріали, термоізоляційні матеріа%
ли), тощо [11].

На даному етапі державна жит%
лова політика потребує виважених
системних змін з урахуванням кра%
щого вітчизняного і зарубіжного
досвіду [7,2] щодо вирішення житло%
вих проблем громадян, які потребу%
ють соціального захисту на основі
балансу формування соціально%орі%
єнтованих ринкових механізмів у
поєднанні із вдосконаленням ролі
держави. Науково і практично зна%
чущим є досвід США, Німеччини,
Великобританії, Франції [14, с. 17—
18].

Зокрема, державна житлова полі%
тика США орієнтується на створен%
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ня пільгових умов і фінансову допо%
могу з бюджету для категорій насе%
лення з низькими доходами (бага%
тодітні сім'ї, пенсіонери, молоді
сім'ї, інваліди тощо). Ця допомога
реалізується у наступних формах:
будівництво державних дешевих ба%
гатоквартирних будинків з частко%
вою чи повною оплатою квартири в
залежності від рівня доходу сім'ї;
повна чи часткова оплата квартир,
що орендуються малозабезпечени%
ми; надання пільгових кредитів для
придбання малозабезпеченими вер%
ствами населення власних недорогих
будинків. При цьому чи не основною
проблема у США є не недостатність
житла, а недоступність його для
більшості малозабезпечених грома%
дян.

У Німеччині з 1960 р. сім'ї з дуже
низькими доходами стали одержува%
ти державну допомогу для покрит%
тя витрат з найму жилих приміщень
(що залежить від складу сім'ї, рівня
її прибутків і розміру квартирної
плати) [6, 14]. Квартирою соціально%
го призначення у Німеччині вва%
жається будь%яка квартира незалеж%
но від форм власності, яка відпові%
дає встановленим нормам площі,
вартості арендної плати та житлово%
комунальних послуг [6, с. 21].

На даний момент у Німеччині
програми будівництва нового соц%
іального житла не знаходять широ%
кої політичної підтримки, а основни%
ми є такі способи вирішення житло%
вої проблеми.

Право на заселення [14, ст. 17—
18] спеціалізованої групи населення,
яке базується в Німеччині на кому%
нальному фінансуванні, діє на
підставі чинного законодавства та
ухвали кожної окремої землі і пред%
ставляє собою право комунальної
влади на певну кількість жилих при%
міщень, для громадян, які потребу%
ють допомоги у забезпеченні жит%
лом [6]. Критерії визнання родини
такою, що потребує забезпечення
житлом визначає місцева влада, а
питанням розподілу житла займа%
ються квартирні бюро (житловідді%
ли).

Передбачено і грошові виплати
для покриття витрат з найму житло%
вих приміщень але дохід сім'ї щоріч%
но ретельно перевіряється [14, ст.
17—18].

У Великобританії для задоволен%
ня житлових потреб малозабезпече%
них сімей і деяких інших категорій
громадян використовується гро%
мадський сектор. Місцеві органи
влади зобов'язані забезпечувати
житлом сім'ї, які його не мають, або
мешкають в антисанітарних чи пере%
повнених будинках, також багаточи%
сельні сім'ї, тощо. Проблемою сьо%
годнішньої Франції є не тільки те, що
громадський сектор не забезпечує
усіх житлових потреб таких родин,

а і організація розподілу житла. На
облік може стати далеко не кожна
малозабезпечена сім'я. Більшість
місцевих органів влади дозволяють
реєстрацію лише після двох%трьох
років проживання на території дано%
го муніципалітету. Строки ж отри%
мання житла залежать від якості
житла, що надається. Має місце ріст
бюрократизації [13], спричинений
нестачею житла у громадському
фонді і різною його якістю та непро%
зорістю розподілу [14 ст. 19]. При
цьому не треба забувати, що у
Франції в 50%ті роки держава масово
будувала соціальне житло, але вже
в 60—70%ті роки акцент державної
політики змістився на реконструк%
цію існуючого житла. Уряд зменшив
обсяги коштів на будівництво соц%
іального житла, натомість збільшив
адресні житлові субсидії. Сьогодні
французькі малозабезпечені сім'ї оч%
ікують на отримання соціального
житла близько 10 місяців і майже
17% з них в подальшому проживають
в ньому. Приватні ж компанії, які
його споруджують, отримують пра%
во на податкові пільги, а після завер%
шення будівництва передають жит%
ло в аренду малозабезпеченим гро%
мадянам за встановленими держа%
вою цінами [9]. При цьому райони із
соціальною забудовою знаходяться
на окраїнах великих міст і є епіцент%
ром високого рівня безробіття та
злочинності.

Але позитивним у французькому
досвіді щодо розв'язання окресле%
них проблем є пільгове оподаткуван%
ня приватних компаній, які будують
соціальне житло, відносно низька
його орендна плата та досяжний
термін очікування на таке житло з
боку відповідних родин.

Таким чином, зарубіжний досвід
наведених країн [2, 3, 4, 6, 7, 9].
свідчить про наступні тенденції та
особливості. У Великобританії фун%
кціонує громадський фонд соціаль%
ного житла для малозабезпечених
громадян, який частково вирішує
житлові проблеми для незаможних
родин. У Франції збільшуються об%
сяги на адресні житлові субсидії вра%
ховуючи те, що соціальне житло є
загальнодоступним. У США та
Німеччині також надають малоза%
безпеченим родинам субсидії на
аренду житла в приватному секторі.

Треба підкреслити, що державні
політики цих країн спрямовані в ос%
новному на створення пільгових
умов та фінансову підтримку лише
окремих категорій громадян з низь%
кими доходами: багатодітних, непов%
них та молодих сімей, інвалідів, пен%
сіонерів, тощо. Навіть в умовах цих
економічно розвинутих країн спос%
терігається певний дефіцит держав%
ного соціального житла для малоза%
безпечених громадян, виникають
численні проблеми у визначенні

пріоритетності його надання та по%
рядку розподілу.

ВИСНОВКИ
1. Вітчизняна практика незалеж%

ної України щодо житлової сфери та
безпосереднього забезпечення жит%
лом громадян, які потребують соці%
ального захисту, фактично містить у
собі складно зрозуміле нагромад%
ження численних, не системних
спроб та помилок, зокрема, зразку
забезпечення житлом радянських
часів. Все це є поки що далеким від
соціально%економічної раціональ%
ності, йде всупереч з вітчизняними
реаліями трансформаційної економ%
іки. Як результат, в Україні досі не
розроблена система науково%прак%
тичних підходів, принципів, засад
діагностування, оцінювання, розв'я%
зання житлових проблем громадян,
які потребують соціального захисту.
Ще не вироблені необхідні межі,
критерії, зміст, форми, методи га%
рантовано прогресивних змін на кра%
ще, тобто інституційні зміни, норми,
обмеження. Головна причина тако%
го стану справ щодо практики ле%
жить в площині саме економіко%те%
оретичної неохопленості досліджу%
ваних проблем.

2. У високорозвинених країнах
Заходу, де поступово відбувалась
заміна кейнсіанських методів регу%
лювання, в тому числі і досліджува%
ною діяльністю, на неоліберальні,
було реально налагоджено лібе%
ральні інститути, в тому числі стра%
тегічні макрорегулятори. Це дозво%
лило і в теорії, і на практиці скоро%
тити економічні функції держави,
компенсувавши цей процес, особли%
во в житловій сфері, — ефективно
діючою ліберально%ринковою інсти%
туційною системою. Для трансфор%
мацій в цій сфері в Україні (щодо га%
рантовано прогресивного реформу%
вання порушених проблем) вирі%
шальну роль повинна грати саме дер%
жава і забезпечувати створення ана%
логічної системи діяльності на заса%
дах свідомого національного вибору,
а не фрагментарних запозичень із
зарубіжжя [4,7].

3. Зарубіжний досвід (науковий і
практичний) свідчить, що в цій сфері
поєднання оптимальності якості,
ціни, справедливості, адресності та
законності досягається лише за умов
достатньої керованості житловими
питаннями саме з боку держави. За%
стосування на всіх рівнях державно%
го управління методології системно%
го аналізу реально сприяє розвит%
кові житлової сфери саме через до%
корінне вдосконалення прогнозу%
вання, планування, моніторингу,
аналізу, контролю, моделювання
досліджуваної проблематики [4]. Це
конче необхідно в Україні, але досі
відсутнє. Не виключено, що саме це
зумовлює такий стан вітчизняних
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справ, коли навіть Закон України
"Про житловий фонд соціального
призначення", який на законодавчо%
му рівні закріплює створення інсти%
туту соціального житла в Україні, є
поки що тільки окремим докумен%
том, а не складовою змісту виваже%
ної цілісної державної політики.
Необхідно сформувати цілісну дер%
жавну стратегію в галузі житлової
політики, яка передбачатиме ство%
рення умов для реалізації права на
житло різних категорій громадян,
розширення житлового будівництва
та поліпшення житлових умов гро%
мадян України і визначить стра%
тегічні цілі, шляхи, принципи, кон%
цептуальні підходи до реформуван%
ня ринку житла, пріоритетні напря%
ми розвитку цього сектору економі%
ки, чітко сформулює роль, місце і
сфери відповідальності держави.
Стратегія визначить вектори дер%
жавного регулювання житлової
сфери на середньо% та довгостроко%
ву перспективу та, зокрема, передба%
чить завдання, заходи та етапи фор%
мування житлового фонду соціаль%
ного житла.

4. На етапі формування цілісної
державної стратегії в галузі вітчиз%
няної житлової політики доцільно
провести системне вивчення діючих
цільових бюджетних програм забез%
печення житлом окремих категорій
громадян з моменту їх запроваджен%
ня щодо визначення:

— результативності, критерієм
якої може бути кількість громадян,
що були забезпечені житлом в рам%
ках цих програм, та наскільки ці ре%
зультати наближаються до задекла%
рованих цілей;

— ефективності: співвідношення
між затратами на реалізацію цих
програм та результатами, яких до%
сягнуто у вартісних показниках [16,
ст. 286—287].

При цьому аналіз ефективності
таких цільових бюджетних програм
має виявляти ступінь доцільності їх
продовження (виходячи з того, що
момент, коли додаткова вигода для
одного громадянина не повинна
обертатися надмірними втратами
для іншого). Це важливо з огляду на
такі суттєві види діяльності уряду, як
забезпечення правової бази і сусп%
ільної атмосфери, які б сприяли
ефективному функціонуванню рин%
кової економіки [15, ст. 44].

5. З огляду на досвід США, Ні%
меччини, Великобританії, Франції в
Україні доцільно створити дієвий
механізм запровадження інституту
соціального житла (що передбачено
Законом України "Про житловий
фонд соціального призначення") та
механізм із надання адресних дер%
жавних житлових субсидій малоза%
безпеченим родинам на аренду жит%

ла в приватному секторі.
 5. Враховуючи, що відповідна

нормативно%правова база, необхідна
для реалізації Закону України "Про
житловий фонд соціального призна%
чення", досі ще не сформована, а та%
кож те, що під соціальне житло може
бути на певних умовах задіяне зали%
шене житло, гуртожитки, "хрущов%
ки", незавершене будівництво, вико%
ристання на договірних засадах при%
ватного житлового фонду тощо, сьо%
годні дуже актуальним стає визна%
чення реальних і можливих обсягів
такого житла, правил, процедур,
критеріїв стосовно приведення його
у відповідний стан.

6. При формуванні фонду соц%
іального житла повинні бути перед%
бачені критерії, санкції, стимули
держави щодо запобігання можли%
вого скупчення житла соціального
призначення, яке може викликати
конфлікти і соціальну напругу.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Результати цього дослідження
також свідчать, що найбільш акту%
альні подальші розвідки доцільно
будувати в напрямі гарантованого
прогресивного управлінського впли%
ву на процеси та результати:

1. Раціонального сегментування
ринку житла, яке дасть змогу досяг%
ти реальної житлової пропозиції для
усіх категорій громадян, що потре%
бують житла.

2. Формування зрозумілих, дос%
тупних, вигідних організаційних,
фінансових, правових механізмів за%
безпечення земельних ділянок під
житлове будівництво комунальною
інфраструктурою.

3. Індикативного прогнозування,
планування, моніторингу, аналізу,
контролю, моделювання стану та
перспектив розв'язання житлових
проблем всіх верств населення Ук%
раїни.
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