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Останнім часом у вітчизняній науковій та практичній літера-
турі значна увага приділяється проблемам становлення ринку не-
рухомості та рекомендаціям щодо їх подолання. Так, зокрема,
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дослідження у даному напрямку висвітлені у працях вітчизняних
та зарубіжних науковців: С. В. Мочерного, А. Г. Завгороднього,
В. Л. Вознюка, В. А. Горемикіна, А. Б. Крутика, Н. А. Голощапо-
ва, С. І. Помазкова, С. Н. Асаула, Дж. Фрідмана, Н. Ордуея.

Метою статті є уточнення суті ринку нерухомості як сфери ді-
яльності девелоперських компаній.

Ринок нерухомості є невід’ємною частиною та індикатором роз-
витку будь-якої економічної системи країни, оскільки інвестиційна
діяльність у сфері нерухомості є основним чинником економічного
розвитку держави та поліпшення добробуту народу. Інвестиціями у
нерухомість належить значне місце в розширеному відтворенні
економіки, і на це існує низка причин: значна потреба, соціальна та
виробнича необхідність, незважаючи на невисоку дохідність, ваго-
мий вплив на навколишнє середовище, високі ризики у будівництві
тощо. Розвиток ринку нерухомості є передумовою появи нових
суб’єктів на цьому ринку, серед яких можна виділити девелоперські
компанії, які останнім часом активно ведуть свою діяльність.

Перш ніж розглянути роль та місце, які належать девелопер-
ським компаніями на ринку нерухомості, вважаємо за потрібне
дослідити спочатку природу ринку нерухомості. Адже від з’ясу-
вання ширшого поняття можна перейти до його складових —
суб’єктів, зокрема девелоперських компаній.

Взагалі ринок, за С. В. Мочерним, це — регульована сукуп-
ність економічних відносин між фізичними та юридичними осо-
бами — суб’єктами різних типів і форм власності та господарства
в межах окремих країн і світового господарства з приводу органі-
зації купівлі-продажу різноманітних товарів та послуг відповідно
до законів товарного виробництва [1, с. 255].

Щодо сутності ринку нерухомості є безліч поглядів. Так, у фі-
нансово-економічному словнику за редакцією А. Г. Загороднього
та Г. Л. Вознюка ринок нерухомості визначений так: це система
фінансово-економічних відносин, що виникають під час операцій
з об’єктами нерухомості, в межах якої формується попит, пропо-
зиція та ціни на об’єкти нерухомості [2, с. 391]. Автори чітко об-
межують ринок нерухомості тільки сферою фінансово-економіч-
них відносин. Ми поділяється таку думку, однак вважаємо, що
варто додати до цього визначення також соціальні та правові від-
носини. Адже жодна операція з об’єктом нерухомості не відбува-
ється без правового впливу (наприклад, юридичне оформлення
прав власності) та соціальних змін (скажімо, зміна статусу покуп-
ця нерухомості на власника, зміна цільового призначення об’єкта
нерухомості тощо).
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Інший погляд має В. А. Горемикін, який стверджує: «Ринок
нерухомості — це засіб перерозподілу земельних ділянок, буді-
вель, споруд і іншого майна між власниками і користувачами
економічними методами на основі конкурентного попиту і про-
позиції» [3, с. 144]. Такий підхід має право на існування, на наш
погляд, ринок нерухомості не може бути засобом перерозподілу
об’єктів нерухомості, оскільки це одна з багатьох функцій ринку
нерухомості. Тут варто зауважити, що це — сфера діяльності
суб’єктів господарювання, але не засіб.

За визначенням Джека Фрідмана та Ніколаса Ордуея, ринок
нерухомості — це ринок товарів, яким притаманні індивідуальні
характеристики; ринок обмежених ресурсів, продавців та покуп-
ців [4, с. 5]. Вважаємо, що таке визначення неприйнятне для рин-
ку нерухомості, позаяк підходить до загального визначення рин-
ку як економічної категорії і не конкретизує особливостей ринку
нерухомості, що для нашого дослідження є суттєвим.

Заслуговує на увагу трактування сутності цього поняття А. Б.
Крутика. Він стверджує, що ринок нерухомості — це сукупність
регіональних, локальних ринків, що суттєво відрізняються один
від одного за рівнем цін, рівнем ризику, ефективністю інвести-
цій у нерухомість [5, с. 9]. На відміну від Дж. Фридмана та Н.
Ордуея, автор конкретизує сферу діяльності, а також ураховує
основні складові при прийнятті рішень щодо вкладання інвес-
тицій у нерухомість. На наш погляд, недоліком є те, що А. Б.
Крутик розподіляє ринок за територіальною ознакою не повніс-
тю, адже відомо, що кожен регіон і навіть місто може являти
собою окремий ринок нерухомості. Також, на нашу думку, тре-
ба згадати національний та міжнародний ринок. Крім того, у за-
пропонованому визначенні не сказано про об’єкти та суб’єкти
— вагомі складові, без яких не може відбуватись жодна опера-
ція на ринку нерухомості.

Варто підкреслити, що у словнику-довіднику Н. А. Голощапо-
ва та С. І. Помазкова подається кілька визначень: 1) ринок неру-
хомості — це абстрагування фактичного потоку угод з нерухомі-
стю, інтересами та правами в нерухомості, а також потоку
інформації, що стосуються таких угод; 2) визначений набір меха-
нізмів, через які передаються права на власність і пов’язані з нею
інтереси, установлюються ціни і розподіляється простір між різ-
номанітними конкурентними варіантами землекористування; 3)
це сукупність угод, пов’язаних з нерухомістю, інформаційного їх
забезпечення, операцій з управління і фінансування робіт у галузі
нерухомості [6, с. 336]. Попри різнобічні підходи до визначення
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ринку нерухомості, автори так само, як і названі раніше вчені, іг-
норують у своєму підході суб’єктів, які формують попит та про-
позицію на ринку нерухомості

Подібне до нашої позиції визначення дає А. Н. Асаул: ри-
нок нерухомості — це сектор національної ринкової економі-
ки, де присутні економічні суб’єкти, сукупність об’єктів, а та-
кож процеси виробництва (створення), споживання (викори-
стання), обміну об’єктів нерухомості і управління ринком, а
також механізмів, що забезпечують функціонування ринку [7,
с. 13]. Однак автор не враховує у цій дефініції формування по-
питу та пропозицій і ціни на об’єкти нерухомості, а враховує
створення, споживання та обмін об’єктів нерухомості і окремо
виділяє управління ринку. Проте, на наш погляд, потрібно
здійснювати не управління ринком, а управління власне об’єк-
том нерухомості.

У поглядах різних вчених на сутність ринку нерухомості
можна побачити спільні риси. Так, наприклад, більшість авторів
включають у своє визначення суб’єктів, об’єкти нерухомості,
операції з нерухомістю. Однак мало хто згадує про те, що ринок
нерухомості — це насамперед система взаємовідносин; ігнору-
ють попит та пропозицію — а вони є рушійною силою будь-
якого ринку.

Як бачимо, немає одностайної думки щодо визначення ринку
нерухомості, а наявні є неповними і не дають чіткого уявлення
про його сутність. Тому пропонуємо власне бачення цього визна-
чення: ринок нерухомості — це система економічних відносин
між покупцями/орендодавцями (формують попит), продавця-
ми/орендарями (формують пропозицію) та професійними учас-
никами з приводу створення, обміну, підвищення вартості, управ-
ління об’єктом нерухомості.

Дослідивши різні погляди щодо сутності ринку нерухомості,
спробуємо унаочнити свій погляд на це питання (рис. 1). Як ба-
чимо, продавці (орендодавці) можуть бути і юридичними, і фізич-
ними особами. Те саме можна сказати і про покупців (орендарів).
Дії цих суб’єктів спрямовані на об’єкт нерухомості. На рис. 1 вид-
но, що на об’єкт нерухомості можуть впливати й інші суб’єкти
ринку нерухомості. У сукупності вони становлять інфраструкту-
ру ринку нерухомості, яка, у свою чергу, складається з інституці-
ональних (ті, що не мають на меті одержання прибутку від своєї
діяльності, можуть представляти інтереси держави) та неінститу-
ціональних (їх діяльність на ринку нерухомості здійснюється на
комерційних засадах).
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Рис. 1. Ринок нерухомості
як система економічних відносин
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Діяльність неінституціональних учасників ринку нерухомості
є різноманітною та передбачає виконання операцій з об’єктами
нерухомості. Так, якщо говорити про комерційні банки, то їх
роль надзвичайно важлива при фінансуванні купівлі об’єкта не-
рухомості. Щодо страхових компаній, то вони мають на меті
зменшити рівень заподіяної шкоди об’єкту нерухомості у разі на-
стання страхової події. Стосовно оцінювачів, то їх метою є точна
оцінка об’єкта нерухомості, яка надалі може бути використана
для визначення ринкової, заставної, ліквідаційної та іншої варто-
сті об’єкта нерухомості. Говорячи про агентства нерухомості, вар-
то наголосити на тому, що вони допомагають покупцеві (оренда-
реві) знайти потрібний об’єкт нерухомості, а продавцеві (орендо-
давцеві) передати своє нерухоме майно конкретним покупцям.
Будівельні компанії мають на меті зведення об’єкта нерухомості,
здійснення ремонтно-монтажних робіт тощо.

Серед неінституціональних учасників ринку нерухомості по-
трібно виділити девелоперські компанії, діяльність яких і є пред-
метом нашої статті.

Зазначимо, що в наукових дослідженнях та на практиці висвіт-
лення їх сутності та особливостей діяльності є неоднозначним та
дискусійним. Через це учасників, що функціонують на ринку не-
рухомості, помилково ототожнюють з девелоперами — в основ-
ному це будівельні компанії та компанії з управління нерухоміс-
тю, консалтингові компанії.

Варто зауважити, що процес створення об’єкта нерухомості є
необхідною умовою забезпечення дохідності інвесторам, а деве-
лоперська компанія є ключовим учасником цього процесу, тому
що саме вона повинна розробити механізм перетворення інвести-
ційних коштів у нерухомий актив з дальшим підвищенням його
вартості. Звичайно, може здатися, що девелоперська компанія
оперує виключно інвестиційними коштами, і потреба в розмі-
щенні інвестиційних коштів є первинною, а пошук об’єкта вкла-
день — вторинним. Проте з огляду на те що девелоперські ком-
панії виникають у результаті злиття досвіду і інструментів ріел-
торських, будівельних, фінансових компаній, вони використову-
ють свої ресурси для того, щоб пройти основні етапи створення
об’єкта нерухомості.

Отже, ринок нерухомості — це складна система економічних
відносин, учасниками якої є не тільки продавці та покупці об’єк-
тів нерухомості, а також професійні учасники ринку нерухомості.
Серед них вагоме місце посідають девелоперські компанії, метою
яких є підвищення ефективності об’єктів нерухомості.
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завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

В статье обоснована необходимость ис-
следования банковской деятельности с
позиций соотношения прибыльности и
рисков, проанализированы основные
тенденции развития банков на совре-
менном этапе, исследованы влияние и
последствия стремительного проникно-
вения иностранного капитала на бан-
ковский рынок Украины. Выявлены пред-
посылки возникновения кризиса ликвид-
ности в банковской системе Украины.

The article justified the need for a study of
banking activities from the perspective of
the relationship of profitability and risk
analysis, of major trends in the deve-
lopment of banks at the modern period,
investigated the impact and implications of
the rapid penetration of foreign capital into
the banking market in Ukraine. Identified
the prerequisites of a crisis of liquidity in the
banking system of Ukraine.

Ключові слова: прибутковість, ризики, ефективність, іноземний ка-
пітал, стратегії управління.

Трансформація національної економіки, яка активно відбува-
ється на сучасному етапі розвитку держави, зумовлює об’єктивну
необхідність підвищення ефективності всіх сфер господарюван-
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