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На розвиток ринку нерухомості України впливає багато чинників, 

головними з яких є недосконалість законодавчих реформ, інфляційні процеси, 

нестабільність української економіки та ін. Це стримує вихід іноземних 

інвесторів на український ринок. На основі дослідження цінової динаміки, 

кількісті угод купівлі-продажу житла та стану законодавчої бази, можна 

виокремити такі еволюції ринку житла в Україні [1]: 

І етап (1991–1996 рр.) – формування ринку нерухомості в Україні. На 

ринку, переважно у великих містах, з’явилисть у продажу перші об’єкти 

нерухомості, ціни на які були хаотичними, залежними від попиту. Вартість 

нерухомого майна в Україні була нижчою порівняно з цінами інших 

європейських країн. 

ІІ етап (1997 р. – перша половина 1998 р.) – період стрімкого заповнення 

ринку нерухомості об’єктами продажу та різкого коливання цін. Розвиток 

ріелторських компаній. 

ІІІ етап (друга половина 1998 р. – 2000 р.) – період стрімкого зниження 

цін. 

ІV етап (січень – серпень 2001 р.) – початок поступового зростання цін. 

V етап (вересень 2001 р. – 2007 р.) – різке та тривале зростання цін, 

пов’язане із стабільністю американської валюти. В 2002-2005 рр. почали діяти 

інші фактори: зростання економіки, підвищення платоспроможного попиту. А 

також зростання обсягів іпотечного кредитування, правовою основою для 

здійснення якого став Закон України «Про іпотеку» від 19.06.2003 р. На початку 

2004 р. був введений податок на додану вартість для забудовників. Ціни на 

житло, в порівнянні з 2003 роком, підвищились у 2,6 рази [1, 2]. 

У 2005 р. введення податку на операції з нерухомістю, що призвело до 

підвищення вартості будівництва житла та скорочення договорів купівлі- 

продажу квартир та житлових будинків 

З 2004 по 2008 рік активне інвестування ринку нерухомості фінансовими 

установами України. 

VI етап (2007-2008 рр.) – ціни на початку 2008 р. досягли певної межі, 

світова фінансова криза та соціально-економічне становище в країні вплинуло на 

різке зниження кількості угод. 

VII  етап (2009 р.) – спад активності на ринку. Зниження інвестицій у 

нерухомість, зменшення доходів населення, збільшення обсягів заборгованості за  
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кредитами. 
  

VIІI етап (2010-2011 рр.) – стабілізація курсу гривні до дол. США та євро, 

а також зменшення облікової ставки Національного банку України у 2010 р. 

позитивно вплинули на відновлення кредитної політики. 

IХ етап (2012-серпень 2013 рр.) – збільшується обсяг прийнятих об’єктів 

в експлуатацію, зростає рівень купівельної активності. Зростання попиту на 

первинному ринку житла, оскільки вартість квартир нового планування стала 

порівняною з вартістю подібного житла на вторинному ринку. 

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури 

державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно», 

що набрав чинності 1 січня 2013 р. замість Бюро технічної інвентаризації 

реєстрацію прав на нерухомість отримали право проводити органи Державної 

реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) та нотаріуси. Новий порядок 

реєстрації нерухомості істотно скоротив пакет документів для реєстрації 

новобудов, спростив система реєстрації оренди, іпотеки тощо, однак його 

впровадження дещо стримало укладання угод купівлі- продажу житла на 

початку 2013 р. [3]. 

Х етап (вересень 2013-2014 рр.) – стагнація ринку житла, пов’язана 

девальвацією гривні по відношенню до дол. США та політико-економічної 

ситуації в країні. На даному етапі відзначаються нові зміни в законодавстві, що 

суттєво вплинули на ринок житла, а саме: впровадження Національним банком 

України з 1 вересня 2013 р. обмеження на готівкові операції сумою 150 тис.  

грн. Зокрема, обмеження готівкових операцій сумою в 150 тис. грн. призвело до 

зменшення кількості угод на ринку вторинної житлової нерухомості [1]. 

ХI етап (з 2015 р. та до нині) – зниження цін на вторинному ринку житла 

та зростання ринку новобудов. 

Ринок житла в Україні досі перебуває на етапі становлення про що 

свідчить недосконала система реєстрації прав власності на нерухомість та 

недостатній набір інвестиційних інструментів, за допомогою яких можна було б 

інвестувати в нерухомість. Загалом, для сучасного стану ринку житла в Україні 

характерними є наступні ознаки [1, 4]: 

 низький рівень конкуренції на ринку серед забудовників житла; 

 низький обсяг будівництва недорого соціального житла, об’єктів 

муніципального фонду; 

 нерівномірність розвитку по регіонах; 

 висока капіталомісткість ринку; 

 істотний розрив між цінами на житло та доходами переважної 

більшості населення; 

 наявність дефіциту житла для середнього класу і незадоволеності 

пропозицією на ринку житла основної частини населення; 
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 недостатній розвиток правової бази функціонування (нечіткість прав 

власності, відсутність спеціального законодавства по ринку житла), що     

викликає зростання трансакційних витрат; 

 слабка державна політика у житловій сфері. 

Найбільша кількість житла, що будується в новобудовах, здійснюється у 

великих містах, таких як Київ, Одеса і Львів. 

Ринок нерухомості чутливий до курсу національної валюти. Із ростом 

курсу долара, попит на новобудови збільшується, оскільки ціни 

встановлюються в гривні. Ціни на вторинному ринку тісно пов'язані із станом 

економічної ситуації в країні та курсу національної валюти. 

Головною перешкодою на шляху придбання нового житла є його висока і 

постійно зростаюча ціна, яка 

пов'язана в першу чергу із зростанням цін на енергоносії, які тягнуть за 

собою вартість всіх інших складових: електроенергія, логістика, заробітна 

плата, ціна будматеріалів та ін. Також подорожчання житла пов'язане з 

відтоком за кордон представників робочих спеціальностей. На думку багатьох 

експертів, зростання вартості житла (в новобудовах) продовжиться і в 

наступному році. За деякими прогнозами, вже весною 2019-го великі 

забудовники готуються підняти вартість квадратного метра на 20-25%. Поряд з 

курсовими коливаннями триває зростання цін на будматеріали і будівельно- 

монтажні роботи. У 2018 році ціни в новобудовах вони подорожчали на 15- 

35%. [5, 6, 7]. 

Україна є привабливою для залучення інвестицій у галузь нерухомості, а 

активність на ринку будівництва житла свідчить про розвиток ринку. Однією з 

основних причин зростання ринку нерухомості, як не парадоксально, є не 

розвиток банківської системи, яка повинна допомагати ринку розвиватися, а 

навпаки – повна відсутність довіри до банківської системи з боку суспільства, 

що призвело до того, що всі заощадження вкладаються саме в нерухомість. 

В Україні існує безліч ріелторських компаній (агентств нерухомості  

АН), які пропонують людям професіональні супровід усіх операціях, можливих 

на ринку нерухомості в першу чергу це продаж і придбання житлових і 

комерційних об’єктів, а також оренда квартир, земельних ділянок, оформлення 

іпотеки і супровід оформлення угод. Перевагами ріелторських агентств є 

об’ємна база варіантів нерухомості і земельних ділянок, виставлених на 

продаж, професіональний супровід угод а також гарантія їх юридичної 

законності для клієнтів. Співробітники для агентств нерухомості працюють над 

розширенням власної бази квартир, заміських будинків, комерційних 

приміщень и земельних ділянок. Велика база варіантів збільшує шанси клієнтів 

реалізувати свої вимоги і здійснити найбільш вигідну угоду. Основними 

задачами ріелторів є: організація зустріч продавців і покупців, перевірка і 

оформлення необхідних документів. 

Для підтримки конкурентоспроможності агентства нерухомості  

необхідно засвоювати нові інформаційно-аналітичні технології, ефективно 
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управляти матеріальними, фінансовими і трудовими ресурсами компанії, 

розширяти круг потенційних клієнтів. 

Розробка імітаційної моделі у системі ithink надасть змогу провести 

організацію процесів виконання замовлень у агентстві нерухомості, 

координацію роботи ріелторів та доведення замовлення клієнтів до кінцевої 

угоди; контролювати доходи та витрати, прогнозувати динаміку розвитку АН, 

виявляти причини скорочення угод в АН, формувати стратегії розвитку 

агентства нерухомості [8]. Імітаційна модель є ефективним інструментом 

оперативного управління діяльністю АН. 
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