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Будь-який вид нерухомості являє собою капітальні

вкладення. Ця особливість виводить нерухомість

на ринокінвестиційного блага.

Інвестиційні блага

Споживча 

нерухомість

Комерційна 

нерухомість

Виробнича 

нерухомість



Придбання житла передусім здійснюється за рахунок банківського

кредиту. Кредитування на ринку нерухомості— це діяльність спеціалізованих

установ, які забезпечують власників нерухомості позичковими кош тами, по-

перш е,під заставу нерухомості(короткострокове кредитування),а по-друге,для

будівництва або для придбання нерухомості(власне іпотечне кредитування).



Ефективне функціонування ринку нерухомостінеможливе без активного

втручання держави. Необхідність спеціального державного регулювання

зумовлена особливостями економіко-правового обороту нерухомості:



Дієвим механізмом впливуна ринокнерухомості єпровадження державнихпрограм зіпотечного

кредитування,основною метою яких є забезпечення отримання кредиту для придбання житла

шляхом його погашення частково позичальником,а ів більшій мірі– державою . Внаслідок такої

програми банки можуть отримати платоспроможного клієнта ізбільшити своїдоходи, знизити

відсоткові ставки,адже знижується ризик неповернення, люди можуть вирішити свої житлові

проблеми, а сама держава зацікавлена в збільшенні ВВП,.



 Більш  того, як засвідчує європейська практика, 30-40% іпотечних кредитів зазвичай 
реф інансуються за рахунок іпотечних облігацій. Цінні папери випускаються на ту ж суму, на яку 
надані кредити, і продаються всім бажаючим. За рахунок цього отримуються нові грош і для 
позик.

 Очікуваний розвиток цього ринку в Україні вже невдовзі дозволить виріш ити не тільки питання 
ціни ресурсу для іпотечного кредитування, але і його строковості.

 Зараз банкам проблематично видавати "довгі" кредити, маючи в розпорядженні лиш е кош ти 
до запитання - враховуючи можливість дострокового зняття грош ей з депозитів ф ізособами.   
Надаючи позику на багато років, банки наражаються на ризики ліквідності.

 Заміщ аючи депозити в системі ф інансування такими інструментами, банки виріш ують 
проблему так званих гепів або розривів термінів залучення та строків розміщ ення", -

 Підвищ ити попит  іпотечні облігації можна, включивш и їх до переліку інструментів, які можуть 
виступати заставою за реф інансуванням. Безумовно, папери, які не просто бланкові, а які 
мають додатковий захист інвестора, набагато надійніш і за будь-яку корпоративну облігацію на 
ринку.



Взаємозалежність обсягів кредитування  та будівництва житла::



Динаміка молодіжного житлового 

кредитування з Державного 

Бюджету 

Пільгові кредити, 

надані молодим сім”ям 

у розрізі регіонів



Високі ставки за іпотечними кредитами є основною 

передумою зниження обсягів придбаного житла:



Отже, виникнення житлової проблеми в Україні 

зумовлене такими основними причинами:

- комерційні житлові кредити внаслідок їх високої вартості 
недоступні для більш ості громадян. Такі кредити 

надаються переважно для придбання житла на 

вторинному ринку, щ о не сприяє збільш енню обсягів 

житлового будівництва та зниженню його вартості, а отже, 

не дає можливості задовольнити попит на житло, який 

постійно зростає.

- зменш ення обсягу державного ф інансування житлового 
будівництва призвело до зменш ення загального обсягу 

введення житла в експлуатацію. 

- не запроваджено нові механізми виріш ення житлових 
питань ш ляхом спільної участі громадянина та держави у 

ф інансуванні будівництва (придбання) житла, зокрема, 

надання цільових житлових субсидій, запровадження 

системи заощ адження кош тів для будівництва (придбання) 

житла.



Для успішного застосування механізму державної 

підтримки забезпечення житлом повинні бути врегульовані 

такі питання:



Отже,  кредитування житлового будівництва повинно 

бути пріоритетним напрямом розвитку економіки та державної політики.


