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В работе проведен анализ современного состояния и тенденций 
развития жилищно-коммунального хозяйства регионов Украины. 
Отмечено, что ЖКХ – это важная социальная отрасль, обеспе-
чивающая население, предприятия и организации необходимыми 
жилищно-коммунальными услугами, существенно влияющая на раз-
витие экономики страны и ее регионов. Проведенный анализ пока-
зал, что предприятия ЖКХ остаются стабильно убыточными как 
в целом по Украине, так и по ее регионам. Акцентировано внимание, 
что основными источниками финансирования ЖКХ являются сред-
ства государственного и местных бюджетов, физических и юри-
дических лиц за оплату жилищно-коммунальных услуг, инвестиции 
и кредиты, выделяемые по линии международных финансовых орга-
низаций, которые в условиях дефицита бюджетных средств вно-
сят значительный вклад в финансирования отрасли. Подводя ито-
ги PEST-анализа и SWOT-анализа развития ЖКХ регионов Украины, 
автором сделан вывод, что существует достаточно негативных 
причин, обуславливающих слабые аспекты функционирования ЖКХ. 
Определены экономические стимулы привлечения потенциальных 
инвесторов в программы развития ЖКХ регионов, которые основа-
ны на законодательном закреплении основных условий эффектив-
ного функционирования рынка жилищно-коммунальных услуг.
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An analysis of the current state and trends in the development of the hous-
ing and utilities infrastructure in regions of Ukraine is conducted. It is noted 
that the housing and utilities infrastructure is an important social sector that 
provides the population, enterprises, and organizations with the necessary 
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Лук’янов В. І.
Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України

У роботі проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України. Зазначено, що ЖКГ – це 
важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на 
розвиток економіки країни та її регіонів. Проведений аналіз довів, що підприємства ЖКГ залишаються стабільно збитковими як в цілому по Україні, так 
і по її регіонах. Акцентовано увагу на тому, що основними джерелами фінансування ЖКГ є кошти державного і місцевих бюджетів, фізичних і юридичних 
осіб за сплату житлово-комунальних послуг, інвестиції і кредити, кошти, що виділяються по лінії міжнародних фінансових організацій, які в умовах 
дефіциту бюджетних коштів вносять значний вклад у фінансування галузі. Підводячи підсумки PEST-аналізу та SWOT-аналіз розвитку ЖКГ регіонів 
України автором зроблено висновок, що є достатньо негативних причин, які обумовлюють слабкі аспекти функціонування ЖКГ. Визначено економічні 
стимули залучення потенційних інвесторів у програми розвитку ЖКГ регіонів, які засновано на законодавчому закріпленні основних умов ефективного 
функціонування ринку житлово-комунальних послуг.
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Вступ. Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – 
це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населен-
ня, підприємства та організації необхідними житлово-
комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток 
економіки країни та її регіонів. Сьогодні, на жаль, рівень 
розвитку ЖКГ не повністю задовольняє потреби населен-
ня та підприємств. Проблеми, які сьогодні існують у ЖКГ, 
стосуються кожного мешканця України. Неможливість їх 
вирішення, яка обумовлена недосконалістю в управлін-
ні комунальними підприємствами, зношеністю наявного 
житлового фонду, недостатнім рівнем побудови і введення 
в експлуатацію нового житла та низькою якістю надання 
житлово-комунальних послуг, істотно впливає на рівень 
якості життя населення країни та її регіонів.

Постановка проблеми. Впровадження ринкових 
механізмів у житлово-комунальне господарство немож-
ливе без радикального перетворення всіх елементів систе-
ми управління: стратегії розвитку житлово-комунального 
господарства, організаційно-управлінської структури 
і важелів системи управління. Перспективи розвитку ЖКГ 
регіонів країни потребують детального дослідження осно-
вних показників діяльності галузі на основі застосування 
сучасних методів аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам функціонування та розвитку житлово-комунального 
присвячували свої праці З. Герасимчук [1], І. Драган [2], 
Мельниченко [3], Л. Нємець [4], К. Павлюк [5] та ін.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану тен-
денцій розвитку житлово-комунального господарства ре-
гіонів України.

Виклад основних матеріалів дослідження. Сис-
тема житлово-комунального господарства — це забезпе-
чення реалізації державної політики у сфері надання насе-
ленню та підприємствам послуг із постачання води, газу, 
електроенергії, теплозабезпечення, якісного обслугову-
вання житлового фонду. Тобто ЖКГ можна розглядати як 
соціально-економічний комплекс специфічних господар-
ських структур та об’єктів, що діють з метою утримання 
(збереження і розвитку) житлового фонду та комунально-
го обслуговування як користувачів цього житлового фон-
ду, так і різних установ, підприємств та організацій. 

До сучасного житлово-комунального господарства 
регіону входять підсистеми, які представлені:

житловим фондом; 
видами економічної діяльності з надання кому- 
нальних послуг населенню та суб’єктам господа-
рювання (електро-, тепло-, газо-, водопостачання 
і водовідведення, обслуговування ліфтового гос-
подарства і систем внутрішньобудинкових кому-
нікацій), інженерні мережі й об’єкти внутріш-ньо- 
дворового, внутрішньоквартального, поселен-
ського й міжселенного значення (теплоенерго-
централі, котельні, насосні станції першого під-
йому води та каналізаційні, споруди оборотно-
го водопостачання, станції аерації і біологічної 
очистки стоків тощо);
підприємствами та організаціями, задіяними  
в благоустрої та утриманні в прийнятному екс-
плуатаційному стані житлового фонду, нежит-
лових будівель і споруд (цивільної та промис-
лової забудови), їх прибудинкових територій, 
населених пунктів і систем розселення в цілому 
(у сферах прибирання сміття, збору, вивезення, 
складування та утилізації відходів, зовнішнього 
освітлення й озеленення, надання низки послуг 
з обслуговування внутрішньопоселенської до-
рожньої інфраструктури, а також ритуальних 
послуг) [6].

Статистичний аналіз системи показників ЖКГ Укра-
їни дав змогу констатувати низку негативних факторів, що 
впливають на фінансовий стан ЖКГ (табл. 1). 

Проведений аналіз довів, що підприємства ЖКГ за-
лишаються стабільно збитковими як в цілому по Україні, 
так і по її регіонах. Особливо ця ситуація погіршилася 
у 2013–2015 рр. порівняно з 2010–2012 рр., де намічалася 
тенденція до зменшення збитків і нарощування прибутків 
комунальними підприємствами.

Процес реформування житлово-комунального гос-
подарства пережили всі розвинуті країни світу. Уряди цих 
держав проводили політику, яка мала забезпечити держав-
ну підтримку комунальним підприємствам і допомогти 
знайти додаткові джерела фінансування.

Таблиця 1

Показники фінансового стану підприємств ЖКГ у 2009–2015 рр.

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015

прибутки підприємств жкг, млн грн 175,5 703,3 676,7 268,3 182,3 230,7

Збитки підприємств жкг, млн грн 3146,0 2559,1 2313,8 5023,0 3010,0 4200

Співвідношення прибуток/збиток 1:17,9 1:3,6 1:3,4 1:18,7 1:16,5 1:18,2

дебіторська заборгованість за послуги 
жкг, млн грн 11836,5 13543,3 13208,0 13623,1 13877,2 15000

кредиторська заборгованість жкг, 
млн грн 16240,7 19855,9 17019,0 24220,9 26542,3 24300

Заборгованість населення за послуги 
жкг, млн грн 11354,9 11718,5 12680,4 12463,0 14707,9 10980

Сплачено населенням за жкг, млн грн 30065,1 35804,7 36962,3 38424,6 36379,1 48600

Джерело: сформовано автором на основі [7]
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Основними джерелами фінансування ЖКГ є кошти 
державного та місцевих бюджетів, фізичних і юридичних 
осіб за сплату житлово-комунальних послуг, інвестиції 

Таблиця 2

Фінансування проектів реформування ЖКГ України по лінії міжнародних фінансових організацій

Міжнародна фінансова 
організація назва проекту Фінансові умови

міжнародний банк ре-
конструкції та розвитку

«підвищення енергоефективності 
в  секторі централізованого тепло-
постачання україни»

Бюджет проекту становить 315,5 млн дол. СШа, з них 
265,5  млн – гроші світового банку, 50 млн – кошти Фонду 
чистих технологій

Європейський інвести-
ційний банк (ЄіБ)

«програма розвитку муніципальної 
інфраструктури україни»

Загальна вартість інвестиційного проекту становить 800  млн 
євро, з них 400 млн – позики ЄіБ, ще 400 млн будуть отримані 
з інвестиційних грантів та паралельного фінансування з боку 
інших міжнародних фінансових організацій

«надзвичайна кредитна програма 
для відновлення україни»

передбачено залучення кредитних ресурсів у розмірі 
200 млн євро в рамках Фінансової угоди україни з ЄіБ від 
20.04.2015 р. для подолання негативних наслідків воєнних 
дій на сході україни, зокрема у сфері жкг

північна екологічна 
фінансова корпорація 
(неФко)

«енергозбереження»

підписано кредитні договори між неФко та 10 муніципалі-
тетами україни для підвищення енергоефективності (уте-
плення будинків, реконструкції систем вентиляції, установки 
енергозберігаючих ламп). Фінансування становить до 90 % 
інвестиційних витрат проекту

енергоефективні демопроекти в сек-
торі теплопостачання україни

Фінансова та технічна допомога для реалізації 20 проектів 
модернізації теплопостачання в різних містах україни

«Чисте виробництво»

проект діє нині, фінансування неФко надається малим  
і середнім підприємствам у розмірі 90 % їх загальної вартості 
для реалізації програм енергозбереження та енергоефек-
тивності

«інвестиційний фонд»

неФко фінансує близько 30 % вартості проекту, що позитив-
но впливає на зовнішнє середовище, у тому числі програми 
з очистки стічних вод, поводження з побутовими відходами, 
реконструкцію систем теплопостачання, підвищення енерго-
ефективності

Європейський банк ре-
конструкції та розвитку 
(ЄБрр)

USElF – програма фінансування аль-
тернативної енергетики в україні

програма діє як кредитна лінія до 140 млн євро з одноймен-
ною метою. передбачає надання кредитів суб’єктам від  
1,5 млн євро, безоплатну технічну допомогу

UKEEP – програма підвищення енер-
гоефективності в україні

кредитна лінія ЄБрр для модернізації виробництва в напрямі 
підвищення енергоефективності, оптимізації енергоспо-
живання виробничих будівель. максимальна сума кредиту 
господарюючим суб’єктам – до 10 млн дол. СШа

кредитування приватних компаній проекти епізодично реалізуються ЄБрр через «укрексім-
банк» для підвищення енергоефективності

німецький державний 
банк розвитку (KfW)

«незв’язаний фінансовий кредит на 
відновлення східної частини укра-
їни»

передбачає надання KfW-позики в розмірі 500 млн євро, 
з  яких 300 млн – для фінансування проектів із відновлення 
та модернізації об’єктів інфраструктури, зокрема у сфері 
енергетики, теплопостачання, підвищення енергоефектив-
ності, водопостачання, водовідведення

«програма німецько-українського 
фонду»

Спрямована на підвищення енергоефективності та реалі-
зацію програм енергозбереження з початковим обсягом 
ресурсів 2 млн євро

міжнародна фінансова 
корпорація (IFC)

програми кредитування в націо-
нальній валюті

реалізується у сфері підвищення енергоефективності та 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будин-
ків (оСББ)

Джерело: [8]

і кредити, кошти, що виділяються по лінії міжнародних фі-
нансових організацій, які в умовах дефіциту бюджетних ко-
штів вносять значний вклад у фінансування галузі (табл. 2).
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Як можна бачити з проведеного аналізу вже наявних 
проектів реформування ЖКГ України по лінії міжнародних 
фінансових організацій, то для сприяння реалізації енерго-
ефективних проектів важливо докладати зусилля в різних 
напрямах, зокрема: 

впроваджувати вже існучі практики та досвід  
упроваджених проектів щодо можливих механіз-
мів залучення зарубіжних фінансових ресурсів; 
сформувати механізми стимулювання регіональ- 
них органів влади та органів місцевого само-
врядування щодо досягнення на регіональному 
рівні оптимальних показників енергозбереження 
для залучення інвесторів у регіональні програми 
з  енергоефективності;
створення на регіональному рівні сприятливих  
умов для підприємств промислового комплексу 
та комунальних підприємств у галузі фінансуван-
ня програм з енергоефективності й енергозбере-
ження;
проведення системної інформаційно-роз’ясню- 
вальної роботи з населенням, прийняття рішень, 
зрозумілих різним споживачам щодо енергозбе-

реження та його впливу на бюджет кожної ро-
дини.

Як вже було вказано раніше, статистичні показники 
останніх років свідчать про те, що житлово-комунальні під-
приємства залишаються стабільно збитковими як в цілому 
по Україні, так і по її регіонах. Враховуючи ці обставини та 
необхідність дослідження тенденцій розвитку ЖКГ, на дум-
ку автора, доцільним є визначення факторів зовнішнього 
середовища, які впливають на ровиток галузі. Проаналізу-
вати стан зовнішнього середовища сфери ЖКГ можливо за 
допомогою PEST-аналізу, який зосереджує свою увагу на 
вивченні політичних, економічних, соціальних, технологіч-
них факторів зовнішнього оточення галузі ЖКГ (табл. 3).  

Таким чином, результати PEST-аналізу дали мож-
ливість оцінити зовнішню ситуацію, що виникає у сфері 
виробництва, комерційної, політичної та соціальної ді-
яльності. Низький рівень розвитку економіки країни у по-
єднанні з відсутністю провідних технологій, соціальною 
незахищеністю трудового потенціалу країни та зосеред-
женістю політичної влади на власних протиріччях створює 
несприятливий зовнішній клімат для розвитку та рефор-
мування ЖКГ.

Таблиця 3

PEST-аналіз розвитку ЖКГ регіонів  України

Політичні фактори (P) економічні фактори (E)

недосконалість нормативно-правової бази, що регулює ді- 
яльність жкг;
відсутність належної реалізації розробленої програми ре- 
формування галузі;
відсутність єдиного постійного органу влади, спроможного  
реалізувати напрямки реформування галузі;
недостатність фінансування з боку держави;  
відсутність підтримки органів регіональної влади щодо роз- 
витку комунальних підприємств 

нестійка економічна ситуація в країні;  
рівень інфляції, який постійно зростає; 
несприятливий інвестиційний клімат у галузі; 
неможливість упровадження зарубіжних тенденцій функці- 
онування галузі;
специфічний характер надання деяких послуг (сезонність); 
відсутність дієвого механізму встановлення тарифів на по- 
слуги галузі;
середній рівень платоспроможності попиту на надані послу- 
ги підприємствами галузі 

Соціокультурні фактори (S) Технологічні фактори (T)

загальна тенденція зниження рівня освіченості населення; 
недостатність кваліфікованих кадрів робітничих спеціаль- 
ностей та управлінських кадрів;
негативна демографічна ситуація у країни: зростання кіль- 
кості населення пенсійного та передпенсійного віку, підви-
щення рівня смертності і захворюваності;
сучасні зміни законодавства у соціальній сфері (пенсійна  
реформа тощо);
недосконала репутація підприємств галузі; 
рівень задоволеності споживачів послуг і відношення до їх  
оплати;
постійна критика підприємств галузі Змі 

недостатність фінансування наукових досліджень у галузі  
жкг;
недосконалість і застарілість технологій підприємств; 
відсутність упровадження інноваційних технологій та нових  
високотехнологічних комунікацій;
низькі виробничі потужності галузі відсутність законодавчої  
бази для підтримки впровадження та адаптації інноваційних 
технологій;
відсутність патентної роботи, ліцензування 

З метою узагальнення тенденцій розвитку та недо-
ліків реформування ЖКГ регіонів країни визначимо най-
більш суттєві можливості та загрози зовнішнього серед-
овища, а також сильні та слабкі риси ЖКГ за допомогою 
SWOT-аналізу (табл. 4).

Підводячи підсумки PEST-аналізу та SWOT-аналізу 
розвитку ЖКГ регіонів України, автором зроблено висно-
вок, що є достатньо негативних причин, які обумовлюють 
слабкі аспекти функціонування ЖКГ. Система функціо-
нування житлово-комунального комплексу залишається 

неефективною, оскільки забезпечити здійснення модер-
нізації ЖКГ і припинити зростання негативних тенденцій 
у галузі не вдалося. Кількість аварій і порушень у робо-
ті комунальних об’єктів зросла за останні десять років 
у п’ять разів.

Ще одна з причин неефективності функціонування 
ЖКГ – макроекономічні диспропорції в економіці України, 
недооцінка фактора праці. Це проявляється у невідповід-
ності між темпами зростання цін на ресурси і на послуги 
ЖКГ і рівнем доходів населення. 
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Але є і позитивни моменти. Так, наприклад, потен-
ціалом формування альтернативних форм управління жит-
ловим фондом і ефективних форм власності в ЖКГ є ство-
рення різних форм об’єднань власників, зокрема, об’єднань 
мешканців у товариства власників житла (ТВЖ), які змо-
жуть контролювати і витрати грошових коштів, і весь про-
цес комунального обслуговування, вибирати структуру, 
яка надасть їм найбільш вигідні умови комунального об-
слуговування населення.

Що стосується тенденцій розвитку ЖКГ на регіо-
нальному рівні, то, перш за все, регіональним органам вла-
ди треба включатися у роботу за такими напрямками:

1. Формування ефективних взаємозв’язків у сфері 
ЖКГ між суб’єктами й об’єктами на рівні регіону, 
а також сприяння розумінню сутності економіч-
них відносин учасників у сфері ЖКГ крізь призму 
взаємодії і реалізації економічних потреб і інтер-
есів людини;

2. Дотримання принципів і специфіки регіонально-
го управління ЖКГ, які базується на кількісних 
і якісних показниках;

3. Визначення особливостей регіонального управлін-
ня ЖКГ, які формуються під впливом факторів як 
ендогенного, так і екзогенного характеру;

4. Визначення методів регіонального управління 
ЖКГ;

Таблиця 4

SWOT-аналіз розвитку ЖКГ регіонів України

Сильні сторони (S) Можливості (O)

стійкий високий попит на послуги, обумовлений їх прина- 
лежністю до товарів першої необхідності; 
великий об’єм технічних і технологічних інновацій, наукових  
розробок, застосування яких можливо в жкг; 
фінансова, методична допомога держави в реалізації інвес- 
тиційних проектів

навчання персоналу;  
вдосконалення системи управління.  
вдосконалення фінансування і ціноутворення;  
проведення заходів щодо ресурсозбереження;  
реалізація програми оновлення основних фондів;  
розвиток конкуренції в багатьох підгалузях 

Слабкі сторони (W) Загрози (T)

високий знос і низька ефективність основних фондів жкг; 
недофінансування жкг за існуючими тарифами.  
низька якість послуг, що надаються;  
повільне зростання реальних доходів населення 

повільне зростання або падіння доходів населення;  
наростаючий знос основних фондів;  
збільшення кількості аварій на об’єктах інфраструктури,  
обумовлених високим зносом основних фондів; 
саботаж населенням перетворень, що проводяться 

5. Підвищення інвестиційної привабливості ЖКГ ре-
гіону.

Підвищення інвестиційної привабливості ЖКГ ре-
гіону передбачає відповідну зацікавленість потенційних 
інвесторів, а саме отримання прибутку від розміщення 
капіталу. Але сучасний фінансовий стан комунальних під-
приємств не вирішує цього питання, тому що підприємства 
мають дуже низьку норму рентабельності та неспромож-
ні бути привабливими для потенційних інвесторів. Отже, 
основним завданням органів регіональної влади як голов-
ного гаранта по кредитах комунальних підприємств, має 
бути створення відповідних умов для реалізації таких за-
ходів (табл. 5).

Таким чином, удосконалення управління фінансовим 
забезпеченням розвитку ЖКГ на регіональному рівні пе-
редбачає законодавче закріплення основних умов ефектив-
ного функціонування ринку житлово-комунальних послуг.

Висновок. Статистичний аналіз системи показників 
ЖКГ України дав змогу констатувати низку негативних 
факторів, що впливають на фінансовий стан галузі. Зазна-
чено, що основними джерелами фінансування ЖКГ є ко-
шти державного та місцевих бюджетів, фізичних і юридич-
них осіб за сплату житлово-комунальних послуг, інвестиції 
і кредити, кошти, що виділяються по лінії міжнародних 
фінансових організацій, які в умовах дефіциту бюджетних 
коштів вносять значний вклад у фінансування галузі та 

Таблиця 5

економічні стимули залучення потенційних інвесторів у програми розвитку ЖКГ регіонів

Заходи Умови реалізації

гарантії доручення та зобов’язання органів регіональної влади та місцевого самоврядування про цільове 
використання коштів і захист від інвестиційних ризиків.

тендери
надання пільгових умов при визначенні переможця процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за 
рахунок коштів місцевого бюджету шляхом застосування процентної межі до ціни його тендерної 
пропозиції у порівнянні з найбільш вигідною серед поданих

податкові пільги інструменти податкового регулювання визначені в межах повноважень міської ради як винятки із 
загальної схеми обчислення конкретного виду податку (повне або часткове звільнення від податку)

право отримання ліцензії 
на будівництво об’єкта  
в межах території міста

Будівництво й експлуатація об’єкта відбувається за рахунок приватного інвестора, який є його 
власністю. право на будівництво об’єкта і видання ліцензії на його діяльність міська рада обгово-
рює у згоді фінансування програм розвитку підприємств комунального господарства
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приділяють значну увагу проектам, пов’язаним із енерго-
ефективністю та енергозбереженням. Визначено економіч-
ні стимули залучення потенційних інвесторів у програми 
розвитку ЖКГ регіонів, які засновано на законодавчому 
закріпленні основних умов ефективного функціонування 
ринку житлово-комунальних послуг.
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