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Основні детермінанти розвитку 

ринку нерухомості в Україні

1.1.  Проблема невизначеності на ринку нерухомості

Ринок нерухомості в Україні перебуває в стані повної невизначеності. Про-
тягом двох останніх років ціни купівлі-продажу та оренди об’єктів нерухо-
мості фактично залишаються незмінними, а угоди носять поодинокий ха-
рактер, що не дозволяє однозначно оцінити перспективи його розвитку.

Посилюють невизначеність також недостатня ліквідність, що зумов-
лює дефіцит емпіричних даних для адекватних суджень. Одиничні тран-
сакції або підвищують середні ціни, що стає підставою для твердження 
про активізацію ринка, або знижують їх, що провокує прогнози про дру-
гу хвилю кризи.

Однак існуюча цінова динаміка не дає підстав зробити висновок на ко-
ристь першої або другої тенденції. Серед міст України не має жодного, де 
простежувався би постійний тренд збільшення або зменшення цін. Нато-
мість повсюдно відбуваються коливання в межах плюс/мінус два-три про-
центи щомісячно.

Сьогодні ринок знаходиться під впливом різновекторних чинників, що 
водночас зумовлюють як зростання, так і падіння цін. Здавалося б падіння 
цін має стимулювати попит, проте він стримується надзвичайно високою 
часткою населення з низьким рівнем доходів. Зростання цін мало би збіль-
шити пропозицію, проте вона стримується відсутністю у продавців альтер-
нативного вкладення виручених від продажу коштів.

Парадоксальність ситуації полягає і в тому, що при величезному дефіци-
ті об’єктів усіх категорій нерухомості, в країні виник їх надлишок. Будь-яка 
нова пропозиція не є наслідком підвищення цін, а навпаки, створює пере-
думови для їх зниження. Це змушує девелоперів утримуватися від впрова-
дження нових проектів, банки — від реалізації заставного майна, що об-
межує загальні інвестиційні можливості.

1



8

Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози. 2007—2013

Динаміка цін на житлову нерухомість в регіональних центрах

Середня 
ціна на 
кінець 

2 кв. 2009, 
дол./кв. м

Приріст/зниження середніх цін за квартал, % Середня 
ціна на 
кінець 

2 кв. 2011, 
дол./кв. м

3 кв. 
2009

4 кв. 
2009

1 кв. 
2010

2 кв. 
2010

3 кв. 
2010

4 кв. 
2010

1 кв. 
2011

2 кв. 
2011

Київ 2381 +0,1 -5,4 -1,0 +0,1 -1,1 -1,9 -0,8 -2,7% 2092

Одеса 1200 -0,7 +2,3 +1,1 +2,4 -3,1 -0,9 -1,2 -0,9% 1189

Львів 1112 +3,2 +0,4 +1,7 +1,2 -0,4 -0,9 -0,7 -2,3% 1136

Донецьк 993 +4,2 +3,9 -2,8 +2,8 -3,3 -1,2 +7,1 -3,5% 1061

Харків 765 -0,8 +5,0 +5,6 +2,9 -1,8 -1,5 -1,1 -1,7 814

Дніпро-

петровськ
845 +0,9 +2,9 -2,7 +0,6 -1,6 -2,5 -3,3 +1,1 806

Крім того, невизначеність на ринку підтримується психологічними 
чинниками поведінки покупців та продавців. Перші утримуються від 
придбання необхідної їм нерухомості в очікуванні подальшого знижен-
ня цін, другі не поспішають продавати, розраховуючи на їх підвищення. 
Саме тому рівень цін на ринку залишається стабільно високим, а кіль-
кість угод — малою. При цьому переважна більшість угод носить обмін-
ний характер і не впливає на існуючий рівень цін. Для учасників поді-
бних угод не мають значення ціни, а важливо, щоб виручених коштів ви-
стачило на придбання нового об’єкта. 

Існуюча невизначеність на ринку нерухомості, коли відсутні чіткі 
межі між його станами, а природа їх змін непередбачувана, провокує 
множинність сценаріїв подальшого розвитку ринку, кожен з яких мати-
ме випадковий характер реалізації. Усунення такої невизначеності мож-
ливе лише за умови розширення часових рамок дослідження, виявлен-
ня та аналізу основних детермінант, що визначають довгострокові тен-
денції розвитку ринку.

1.2.   Основні етапи розвитку ринку нерухомості

Перший цикл розвитку

Ринок нерухомості в Україні має майже двадцятирічну історію. Передумо-
вою його формування стали прийняті у першій половині 1992 р. закони про 
приватизацію землі, підприємств та житлового фонду, що заклали правові 
підстави для проведення угод стосовно нерухомості та формування ринко-
вої інфраструктури.
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1.  Основні  детермінанти розвитк у ринк у нерухомості в  Україні

Слід зазначити, що становлення ринку нерухомості відбувалося в умо-
вах складної економічної ситуації, зумовленою порушенням господар-
ської системи колишнього Радянського Союзу. Це проявилося передусім 
у скороченні обсягів внутрішнього валового продукту, левову частку яко-
го формували підприємства військово-промислового комплексу, що у цей 
період практично припинили свою роботу, та у значному падінні наявних 
доходів населення внаслідок латентного безробіття та гіперінфляції. 

Одночасно відбувається різке згортання державних інвестицій в осно-
вний капітал. Держава фактично перестала бути суб’єктом житлового бу-
дівництва, через що обсяги будівництва житла в 1990-х рр. суттєво скоро-
тилися. Якщо в останнє радянське десятиліття щорічні обсяги введення в 
експлуатацію житла перевищували 17 млн. кв. м (у 1985 р. — 19,1 млн. кв. 
м), то у 2000 р. цей показник становив 5,6 млн. кв. м, з яких за рахунок дер-
жавних коштів було побудовано менше одного відсотка.

Значущими чинниками, що вплинули на формування ринку нерухо-

мості були масова внутрішня та зовнішня міграція, а також розвиток ма-

лого підприємництва. Це зумовило сплеск пропозиції, основу якої (90%) 

становили приватизовані квартири та садиби. В період з 1992 р. до середи-

ни 1996 р. щорічно на ринку оберталися 2,4%, а у Києві 5% загальної кіль-

кості квартир та садиб. Проте обсяги пропозиції значно поступалися по-

питу, тому у першій фазі розвитку ринок характеризувався досить відчут-

ним (майже на 50%) зростанням цін. 

Починаючи з другої половини 1996 р. темпи зростання цін повсюдно 

уповільнюються і досягають у більшості обласних центрів України свого 

абсолютного максимуму у II—IV кв. 1997 р. Безперечним лідером за ціно-

вими показниками був Київ, де середня ціна 1 кв. м житла перевищувала 

450 дол. США. Майже вдвічі дешевшою була нерухомість у Львові та Оде-

сі, що вважалися найдорожчими, після Києва, містами України. До числа 

міст з відносно дорогою нерухомістю (понад 200 дол. США за кв. м) уві-

йшли Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ та Вінниця. Решта об-

ласних центрів мали ціни в діапазоні 120—200 дол. США. Найдешевшою 

нерухомість була у Кіровограді (103 дол. США за кв. м).

З позиції сьогодення такі ціни здаються незначними, проте вони відо-

бражали граничні можливості покупців зважаючи на рівень існуючих на 

той час доходів та відсутності іпотечного кредитування. Поступово кіль-

кість операцій на ринку скорочується, а ціни починають повільно змен-

шуватися. Цей період, що знаменував фазу цінової стабілізації, продо-

вжувався до кінця 1998 р.


