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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема доступності житла для громадян Украї!

ни залишилась у спадок нашому суспільству з часів

УРСР і за роки незалежності лише поглибилась.

З року в рік зменшується кількість сімей і одиноких

громадян, які отримують житло з числа тих, котрі пере!

бувають на квартирному обліку, тобто знижується со!

ціальна доступність житла. Так, у 2014 році житло отри!

мали 3000 сімей та одиноких громадян, що перебували

на квартобліку, а це удвічі менше, ніж у 2013 році.

У наукових публікаціях українських авторів оцінки

доступності житла здійснюються рідко.

Дана стаття є продовженням двох раніше опубліко!

ваних статей автора: у журналі "Інвестиції: практика та

досвід" (2010 р., №17 [1]), а також у збірнику наукових

праць "Формування ринкових відносин в Україні" (2011

р., №12 (127) [2]).

Цікавим і важливим як з наукової, так і з практичної

точок зору є постійний моніторинг доступності житла в

Україні, який не здійснюється.
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У статті проаналізовано динаміку доступності житла для громадян України у 2011—2014 ро�

ках. Досліджено соціальну та комерційну доступність житла. Уточнено авторську методику ви�

значення комерційної доступності житла. Визначено фактичні значення соціальної та комер�

ційної доступності житла у 2011—2014 роках та тенденції їх динаміки. Встановлено, що фак�

тична результуюча траєкторія у 2011—2014 роках вказує на те, що комерційна доступність житла

у цей період різко понизилась і напрям цієї траєкторії фактично збігається з напрямом макси�

мального зменшення доступності житла для громадян України.

The article analyzes the dynamics of housing affordability for citizens of Ukraine in 2011—2014

years. The social and commercial housing affordability was studied. The author specifies the method

for determining the commercial availability of housing. The actual values and commercial availability

of social housing in the years 2011—2014 and trends of their dynamics were defined. It was

established that the actual overall trajectory in the years 2011—2014 indicates that the commercial

availability of housing decreased sharply in this period and the direction of this trajectory actually

coincides with the tendency to maximum reduction of housingavailability for the citizens of Ukraine.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Житловій проблемі в Україні присвячено значну

кількість наукових досліджень [3; 4; 5].

Фахівці одностайні: доступність житла в нашій дер!

жаві вкрай низька у порівнянні з розвиненими країна!

ми.

При цьому слід зазначити, що фактичні оцінки до!

ступності житла для різних категорій громадян України

здійснюються дуже рідко.

Найчастіше автори ототожнюють доступність жит!

ла з його вартістю [6]. Але житло є одним з найдорож!

чих товарів і придбання житла з одномоментною повною

сплатою його вартості не тільки в Україні, а і у світовій

практиці є частіше винятком ніж правилом.

У більшості випадків при придбанні житла громадя!

ни користуються іпотечним кредитуванням та різнома!

нітними програмами державної підтримки.

При отриманні іпотечного кредиту на придбання

житла враховується не тільки можливість громадянина
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(домогосподарства) обслуговувати іпотечний кредит, а

також і такий важливий елемент, що визначає мож!

ливість доступу до житла, як наявність суми грошових

коштів, достатньої для сплати початкового внеску.

Початковий внесок громадянина (аванс) на придбан!

ня житла також є значною величиною (від 30% до 50%

вартості житла) і виступає обмежувальним фактором

доступності житла.

Існують різні методологічні підходи щодо визначен!

ня доступності житла.

На думку колективу авторів у складі С.Р. Хачатря!

на, Е.Ю. Файермана, Р.Л. Федорової та А.Н. Кирило!

вої, в основі формування комерційного та соціального

попиту на житло лежать різні базові концепції задово!

лення житлових потреб [7]. Тому необхідно окремо ви!

діляти соціальну та комерційну доступність житла.

Поняття соціальної доступності житла вводиться

стосовно тих категорій громадян, які через низькі до!

ходи не можуть без державної підтримки вирішити на!

явну у них проблему невідповідності їхніх житлових умов

прийнятим у суспільстві мінімальним житловим стандар!

там.

Загальноприйнятим індикатором соціальної доступ!

ності житла є частка громадян, які отримали житло про!

тягом року у загальній

кількості громадян, які потре!

бують соціального житла.

Під комерційною доступн!

істю житла розуміють, як пра!

вило, доступність іпотечних

кредитів, для якої різними ав!

торами розроблено ряд показ!

ників [8].

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

У даному дослідженні пла!

нується здійснити комплексну

оцінку доступності житла для

громадян України у 2011—

2014 роках з метою визначен!

ня динаміки цього показника,

виявлення причин негативних

тенденцій та розроблення

практичних рекомендацій для

підвищення рівня як соціаль!

ної, так і комерційної доступ!

ності житла.

Цією статтею автор започатковує постійний моніто!

ринг доступності житла для громадян України в продов!

ження двох своїх попередніх публікацій [1, 2].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Переважна більшість дослідників під доступністю

житла розуміє можливість придбання такого житла гро!

мадянами. Очевидно, що доступність житла прямо про!

порційна доходам громадян і обернено пропорційна

вартості житла.

Слід також зазначити, що для того, щоб житло роз!

глядалось як товар, воно має задовольняти ряд вимог.

В Україні у сільській місцевості існує значна кількість

доступного за цінами житла. Але більшість громадян не

розглядає це житло як потенційно доступне власне жит!

ло, бо воно не задовольняє вимоги щодо географічно!

го розташування, відносно якості, відносно відповід!

ності санітарно!технічним нормам.

"Соціальним житлом" називають житло, призна!

чене для задоволення житлових потреб осіб, які не

мають житла та не в змозі власними зусиллями забез!

печити себе житлом у зв'язку зі складними життєви!

ми обставинами і яке надається у постійне або тимча!
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1990 2638 235 8,91 11,23 
1995 2411 82 3,40 29,40
2000 1765 32 1,81 55,16
2005 1323 20 1,51 66,15
2010 1139 11 0,97 103,55 
2011 1084 7 0,65 154,86 
2012 1022 7 0,68 146,00 
2013 808 6 0,74 134,67 
2014 657 3 0,46 219,07 

Таблиця 1. Динаміка соціальної доступності житла в Україні протягом 1990—2014 років

Джерело: розраховано автором згідно з [10].
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Рис. 1. Коефіцієнт соціальної доступності житла для громадян
України у 1990—2014 роках
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сове користування на платній або безоплатній основі

у випадках та в порядку, передбачених законодав!

ством [9].

Розглянемо, як змінилась соціальна доступність жит!

ла для громадян України протягом 1990—2014 років.

Соціальну доступність житла, як і в попередніх до!

слідженнях, будемо визначати по питомій вазі сімей та

одиноких громадян, які перебували у житловій черзі і

отримали житло протягом року у загальній кількості чер!

говиків (табл. 1).

Більш наочно динаміку соціальної доступності жит!

ла для громадян в Україні у 1990—2014 роках показа!

но на рисунку 1.

Аналізуючи дані, які наведено в таблиці 1 та на ри!

сунку 1 слід відзначити, що соціальна доступність житла

в Україні була низькою у всі роки незалежності. Адже не

можна вважати прийнятним середній термін перебуван!

ня в житловій черзі майже 30 років (1995 рік), не кажучи

вже про 154 роки (2011 рік) і 219 років (2014 рік). Особ!

ливо слід наголосити, що коефіцієнт соціальної доступ!

ності житла для громадян в Україні стрімко падав почи!

наючи з 1990 року до 2010 року, а у 2011—2014 роках

досяг критично низького рівня. Така ситуація свідчить про

те, що держава в останні роки фактично відсторонилася

від проблеми забезпечення соціальної доступності жит!

ла і не виробила сучасних ефективних механізмів вирі!

шення житлової проблеми громадян, які перебувають на

квартирному обліку.

Здійснимо тепер аналіз комерційної доступності

житла, оскільки переважна більшість громадян поліпшує

житлові умови, використовуючи ринкові механізми. Для

цього використаємо два показники, які описані в мето!

диці, розробленій у [1].

Перший показник розраховуватиметься за дещо

модифікованою формулою:

(1),

де Т — період накопичення початкового внеску в

роках;

V
p
 — початковий внесок при придбанні житла по іпо!

течній схемі в грошових одиницях. Даний показник за!

лежить від такого параметру іпотечної схеми, як частка

іпотечного кредиту у вартості житла (LTV);

СД — фактичні доходи в середньому на місяць у

розрахунку на одне домогосподарство (сім'ю) в Україні

в гривнях;

2 — коефіцієнт, який визначає, що частка платежів

по іпотечному кредиту в доходах позичальника складає

50%;

12 — кількість місяців у році.

Другий показник є індексом доступності житла за

іпотечною схемою ІД і розраховується за наступною

формулою:

(2),

де I
m
 — дохід, необхідний для отримання і обслуго!

вування довгострокового іпотечного кредиту.

Таким чином, доступність житла по іпотечній схемі

буде характеризуватись точкою, координати якої відпо!

відатимуть індексу доступності за іпотечною схемою та

мінімальному періоду, необхідному для накопичення

суми першого внеску при придбанні житла за іпотечною

схемою.

Через те, що системних даних щодо реальних цін

на житло в Україні в наукових і статистичних джерелах

практично не існує проаналізуємо найбільш розвинутий

ринок житла м. Києва.

Як джерело інформації щодо цін на житло було ви!

користано дані, розміщенні на сайті Асоціації ріелторів

України за 2011—2014 роки. При цьому використову!

вались ціни на соціальне житло, які приблизно у півто!

ра рази нижчі, ніж на житло класів А, В і С.

Перед розрахунками комерційної доступності жит!

ла опишемо зміни, які відбулися у сфері житлового

іпотечного кредитування в Україні у 2011—2014 роках.

Слід зазначити, що кількість первинних іпотечних

кредиторів значно зменшилась. Значно зменшились

92880 84132 84564 80838
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Рис. 2. Динаміка цін на квартиру площею 54 кв. м.

у Оболонському районі м. Києва у 2011—2014 роках
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також обсяги іпотечного кредитування громадян на

придбання житла. Погіршились умови іпотечного кре!

дитування, тобто підвищились реальні відсоткові став!

ки по іпотечним кредитам, зменшились терміни креди!

тування, зменшилась питома вага іпотечного кредиту у

вартості житла та посилились вимоги до позичальників

щодо ліквідності застави та рівня їх доходів.

У 2014 році після різкого обвалу курсу гривні по

відношенню до долара США виникли величезні пробле!

ми у позичальників, які до того взяли в банках іпотечні

кредити, номіновані в доларах США та

іншій іноземній валюті.

Програма рефінансування іпотечних

кредитів Державною іпотечною устано!

вою, за допомогою якої громадяни мог!

ли отримати іпотечні кредити під 18%

річних у гривні, була різко скорочена.

Так, у 2013 році ДІУ рефінансувала лише

603 іпотечних кредити на всю Україну, а

за 5 місяців 2014 року лише 186 кредитів.

Програми молодіжного житлового

кредитування за рахунок коштів держав!

ного бюджету України у 2014 році прак!

тично було згорнуто.

Розглянемо ще одну тенденцію, яка

впливає на доступність житла — дина!

міку цін на житлову нерухомість. На ри!

сунку 2 наведено динаміку цін на со!

ціальне житло, а саме на квартиру пло!

щею 54 кв. метри в Оболонському рай!

оні м. Києва у 2011—2014 роках.

У вказаний період відбулось суттєве

зниження цін на житло, номінованих у

доларах США, але в гривнях ціни після

деякого зниження у 2012—2013 роках

різко зросли у 2014 році внаслідок

стрімкого росту курсу долара США по

відношенню до гривні.

Перейдемо до розрахунку комерційної доступності

житла (табл. 2).

Для більшої наглядності траєкторія комерційної

доступності житла в м. Києві у 2011—2014 роках наве!

дена на рисунку 3.

Як бачимо, з рисунка 3 траєкторія доступності житла у

2011—2012 роках набула позитивного напряму, але вже у

2012—2013 роках доступність суттєво знизилась і у 2013—

2014 роках траєкторія доступності житла була спрямована

у напрямку максимального зниження доступності житла.

Рис. 3. Траєкторія комерційної доступності житла в м. Києві у 2011—2014 роках

Джерело: побудовано автором згідно з таблицею 2.

Таблиця 2. Показники доступності житла в Україні
у 2011—2014 роках.

Джерело: розраховано автором згідно з даними [10].
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Фактична результуюча траєкторія у 2011—2014

роки вказує, що комерційна доступність житла у цей

період різко понизилась і напрям цієї траєкторії фак!

тично співпадає з напрямом максимального зменшення

доступності житла для громадян України.

ВИСНОВКИ
Слід зазначити, що у 2011—2014 роках відбулись

негативні зміни в сфері як соціальної, так і комерційної

доступності житла для громадян України. Кількість

квартир, які отримали сім'ї та одинокі громадяни, що

перебувають на квартирному обліку у 2014 році досяг!

ла історичного мінімуму і склала лише 3 000 квартир.

Недивлячись на значне падіння цін на житло у дола!

ровому еквіваленті, ціни у національній валюті значно

зросли.

Це призвело до різкого зниження комерційної до!

ступності житла і до того, що напрям траєкторії цього

показника фактично співпав з напрямом максимально!

го зниження доступності житла для громадян України.

Очевидно, що в умовах кризи у житловому будів!

ництві на фоні загальної економічної кризи держава не

змогла знайти дієвих інструментів вирішення житлової

проблеми в Україні, а ринкові механізми, зокрема існу!

ючий інститут банківського іпотечного кредитування, є

недоступним для більшості українських громадян. Тому

необхідно кардинально перебудувати механізм держав!

ного регулювання житлової сфери, прийняти нову дер!

жавну програму в цій галузі з метою реального підви!

щення рівня доступності життя для громадян України.

У якості подальших розвідок у цьому напрямі автор

планує вдосконалити методику комплексного визначен!

ня рівня доступності житла для громадян України та

здійснити суцільний моніторинг цього показника з 1990

року по 2015 рік.
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