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В Україні відбувається активне формування і роз-

виток ринку нерухомості, який відбиває всі проблеми

економіки та характеризується нерівномірним розвит-

ком окремих сегментів, незавершеною законодавчою

базою, невисокою платоспроможністю громадян та

інвестиційним потенціалом юридичних осіб. Перш за

все, це зумовлено світовою фінансовою кризою, не-

ефективністю виробництва, нестачею фінансових ре-

сурсів та низьким рівнем життя населення. Але еконо-

мічний потенціал нашої країни є досить високим, слід

лише ефективно його використовувати, перш за все не-

обхідно звернути увагу на ті засоби та ресурси, які існу-

ють в достатній кількості, але з певних причин недостат-

ньо використовуються.

Одним з найважливіших показників розвитку рин-

кових відносин є розвиток ринку нерухомості загалом і

окремих його секторів зокрема. Без ринку нерухомості

не може бути ринку взагалі, оскільки ринки праці, капі-

талу, товарів і послуг для здійснення господарської

діяльності повинні мати (або орендувати) необхідні при-

міщення. Важливе значення вітчизняного ринку неру-

хомості як сектора економіки підтверджується його

поточною значною часткою у ВВП, високим рівнем над-

ходжень до бюджету від первинного продажу, здачі в

оренду нерухомості, що перебуває у власності держа-

ви та територіальних громад, високим рівнем платежів

до бюджету від операцій з нерухомістю, а також ще

більшим "прихованим" потенціалом для наповнення

бюджетів усіх рівнів.
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Економічний інтерес до нерухомості виник у зв'яз-

ку з необхідністю визначення її вартості у процесі при-

ватизації та іпотеки, що стимулювало дослідження всієї

системи економічних відносин, що складаються навко-

ло неї.

Значний внесок у дослідження економічної сутності

ринку нерухомості зробили такі вчені, як Д. Фрідман,

Н. Ордуей, Г. Харрісон, І. Тарасевич, А. Асаул, А. Гряз-

нова, М. Федотова, М. Коваленко, І. Балабанов, С. Мо-

черний та інші. У своїх працях більшість науковців ве-

лику увагу приділяють функціональним аспектам неру-

хомості. При цьому існують величезні розбіжності щодо

визначення сутності поняття "нерухомість" як економі-

чної категорії та віднесення до нерухомого майна відпо-

відних будівель, споруд тощо, сегментації цього ринку

з метою врахування ринково зумовлених функціональ-

но-споживчих ознак, які безпосередньо впливають на

формування ринкової вартості. Усе це робить надзви-

чайно актуальним дослідження нерухомості як спеціаль-

ної економічної категорії.

Метою статті є дослідження поняття "нерухомість",

"ринок нерухомості" як економічних категорій та сис-

тематизація класифікаційних ознак ринку нерухомості.

Поняття "нерухомість" з'явилось ще за часів римсь-

кого права. Згідно з нормами римського права, нерухо-

мими вважали ті речі, які неможливо було зрушити і пе-

ремістити з місця без завдання їм шкоди. До нерухо-

мості в римському праві належали земля та будинки.

Тривалий час поняття "будівлі", "споруди", "житло",
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"квартири", "приміщення" використовувались замість
терміна "об'єкти нерухомості" не лише у повсякденно-
му житті та сфері будівництва, а навіть і у нормативно-
правових актах та документах. Офіційно поняття "неру-
хомість" вперше за роки ринкових перетворень в Україні

було використано в 1992 р. у проекті Закону "Про іпо-
теку", а з 1996 р. воно починає активно вживатися в
інших нормативно-правових документах. За Цивільним
кодексом України (глава 13) до нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості) належать земельні ділян-
ки, а також об'єкти, що розташовані на земельній

ділянці та переміщення яких є неможливим без їх зне-
цінення і зміни їх призначення [2].

Аналізуючи сучасні законодавчі та нормативні-пра-
вові акти України, можна відмітити більш однозначне
визначення нерухомості. Конституція України відокрем-
лює землю та нерухоме майно (ст.14, ст.142) [1], Гос-

подарський кодекс України визначає землю як природ-
ний ресурс (ст.148) [3] і також відокремлює поняття "не-
рухомість" і "земля". Проте в деяких законодавчих ак-
тах зустрічається тлумачення поняття "нерухомість",
так, у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвер-
дження Національного стандарту №1": "нерухоме май-

но (нерухомість) — земельна ділянка без поліпшень або
земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозрив-
но пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше
майно, яке, згідно із законодавством, належить до не-
рухомого майна" [5]. Національний стандарт №2 "Оці-
нка нерухомого майна" зовсім не дає тлумачення понять

"нерухомість", "нерухоме майно", але визначає понят-
тя "земельна ділянка" та "земельне поліпшення" [6], а
саме: "земельна ділянка — частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування,
визначеними щодо неї правами". "Земельне поліпшен-
ня — результати будь-яких заходів, що призводять до
зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вар-

тості. До земельних поліпшень належать матеріальні
об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, пере-
міщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни
призначення, а також результати господарської діяль-
ності або проведення певного виду робіт (зміна рельє-
фу, поліпшення грунтів, розміщення посівів, багаторіч-

них насаджень, інженерної інфраструктури тощо)". Такі
ж тлумачення наведено у Законі України "Про оцінку
земель" [4].

Поняття нерухомість можна розглядати як інвести-
ційний актив, але його можна віднести і до категорії то-
варів. У цьому сенсі нерухомість можна розглядати дво-
яко: якщо нерухомість купується для отримання прибут-
ку через здачу в оренду, то вона розглядається як інвес-
тиційний актив, якщо з метою придбання нерухомості в
особисту власність без намагань отримати дохід від неї
(наприклад, власний будинок для житла) — як товар.

Нерухомість стає центром економічних відносин, що
виникають між різними суб'єктами з приводу її купівлі-
продажу, оренди, застави, інвестування, фінансування,
реєстрації прав власності, оподаткування, передачі в
спадщину та ін. Процеси роздержавлення і приватиза-
ція нерухомої власності, що розпочалися із здобуттям
Україною незалежності та становленням ринкової еко-

номіки, супроводжувалися визначенням ринкової вар-
тості нерухомості, яку не можна встановити тільки на
основі витрат [12, с. 68]. У процесі приватизації неру-
хомість стає економіко-правовим об'єктом ринкових
відносин і перетворюється у товар із специфічними оз-
наками.

Викладене вище окреслює необхідність досліджен-
ня історико-логічного зв'язку нерухомості та землі. Слід
відзначити, що земля являє собою початкову, природ-
ну форму нерухомості, яка протиставлялась усім іншим
рухомим засобам виробництва. Тому можна відмітити
відносну історичну та економічну тотожність землі й не-
рухомості. Після того, як на земельній ділянці здійсню-
ються невідокремлювані поліпшення, вони набувають
особливої якості, непритаманної іншим рухомим речам.
Це визначається фізичним, економічним і правовим
зв'язком невід'ємних поліпшень землі та нерухомості.

З одного боку, земля є складовою поняття "неру-
хомість": " нерухомість (нерухоме майно) — ділянка
території з природними ресурсами (грунтом, водою та
іншими мінеральними та рослинними ресурсами), а та-
кож будівлями та спорудженнями, що їй належать"[9,
с. 15]. А з іншого боку, земельна ділянка виступає са-
мостійним об'єктом нерухомості: "нерухомість — це
земельні ділянки і всі міцно зв'язані із землею об'єкти
та/або частини таких об'єктів, переміщення яких без
нерозмірного збитку їхньому призначенню неможливе
(будівлі, спорудження, ліси, багаторічні насадження та
ін.)" [15, с. 328].

Нерухомість за своєю природою є економічним бла-
гом тривалого споживання. У ході споживання цього бла-
га споживча вартість нерухомості задовольняє потреби
споживача за допомогою послуги та переходить у фор-
му матеріалізованої або нематеріалізованої корисності
— результату. Споживання послуги щодо використання
нерухомості може відокремлюватися в самостійний про-
цес, навколо якого складаються особливі відносини.

З економічної точки зору нерухомість може роз-
глядати як у вузькому, так і широкому значенні. У вузь-
кому розумінні, з економіко-правової точки зору, не-
рухомість визначається як матеріальні об'єкти, що ма-
ють непорушний економічний зв'язок із землею та пе-
реміщення яких неможливе без заподіяння шкоди (зе-
мельні ділянки, житлові та нежитлові будинки, споруди
або їх частин). В широкому економічному сенсі, неру-
хомість — це капітал, зрощений із землею.

Саме така невизначеність та неточність поняття "не-
рухомість" шкодить інвестиційним процесам на ринку
нерухомості, негативно впливає на ефективність їх
фінансування, оскільки ускладнюються механізми пра-
вового забезпечення (закріплення прав власності та ін.),
що у свою чергу спричиняють складність у фінансуванні
таких проектів.

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна зробити
висновок, що в українському законодавстві наявні
змістові розбіжності у тлумаченні поняття "нерухомість",
яке повинно відповідати існуючим ринковим умовам та
міжнародній економіко-правовій практиці. Така нечіткість
призводить до суттєвого відставання економіко-право-
вого забезпечення функціонування ринку нерухомості
України від потреб ринкової економіки в цілому.
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У ринковій економіці поряд з іншими видами ринків

ринок нерухомості є одним з найважливіших складових

економічної системи. Разом з тим, ринок нерухомості

як важлива складова ринкової економіки має особливі

закономірності розвитку і функціонування. Він тісно

пов'язаний з ринками факторів виробництва, цінних па-

перів, капіталу, споживчих товарів, суттєво впливає на

фінансово-грошові потоки і формування ринкової вар-

тості матеріальних і нематеріальних активів. Саме це

зумовлює необхідність визначення власного місця рин-

ку нерухомості в системі категорій економічної теорії

та його поглибленого теоретичного осмислення.

Ринок нерухомості має важливе значення в забез-

печенні ефективного функціонування всіх елементів

економічної системи, а також у створенні оптимальних

умов для розвитку інвестиційних процесів і забезпеченні

економічного зростання. На думку М. Петренко, про-

відна роль ринку нерухомості в економічній системі рин-

кового типу зумовила необхідність створення системи

державного регулювання ринку нерухомості, що вклю-

чає два елементи: державні й інші нормативні акти, а

також державні і муніципальні органи й організації. При

цьому в організаційному відношенні державне регулю-

вання ринку нерухомості здійснюється в двох формах:

шляхом прямого втручання, тобто адміністративним

способом, і непрямого, або впливом економічними ме-

тодами керування [16, с. 51].

Ринок нерухомості , як стверджує С. Мочерний, —

"це особливий вид ринку, на якому об'єктом купівлі-про-

дажу чи застави для отримання кредиту є нерухомість…

один із основних видів ринку, який у взаємодії з рин-

ком товарів і послуг та ринком капіталів визначає особ-

ливості господарського механізму сучасної регульова-

ної економіки" [14]. Відображаючи взаємодію ринку

нерухомості з іншими ринками, дане визначення, однак,

не дає повної відповіді на питання, які суб'єкти беруть

участь у системі функціонування ринку нерухомості,

яким чином відбувається передача прав власності на

об'єкти нерухомості.

На думку М. Коваленка та Л. Радванської, "ринок

нерухомості — це система економічних, цивільно-пра-

вових відносин, що виникають з приводу об'єктів неру-

хомості і прав на них, у межах якої формується попит,

пропозиція, ціна та вартість на зазначені об'єкти" [13].

Водночас ці автори не обгрунтовують різницю між по-

няттям "вартість" та "ціна" на об'єкти нерухомості, а

також механізмів, які, власне, й забезпечуватимуть таке

розрізнення їх змісту і сутності.

А. Бойко поділяє думку зарубіжних вчених Д. Фрід-

мана та Н. Ордуея, які пропонують тлумачити поняття

"ринок нерухомості" як певний набір механізмів, за до-

помогою яких передаються права на власність і пов'я-

зані з нею інтереси, встановлюються ціни та розподі-

ляється простір між різними конкуруючими варіантами

землекористування [10]. Як бачимо, визначення цього

поняття повністю не дає чіткої відповіді на питання: яки-

ми є механізми передачі прав на власність та як за до-

помогою них встановлюються ціни.

Чіткішою та змістовнішою, на наш погляд, є авторсь-

ка позиція І. Балабанова, який зазначає, що ринок не-

рухомості являє собою сферу вкладання капіталу в об'єк-

ти нерухомості та систему економічних відносин, що

виникають при здійсненні операцій з нерухомістю. До

особливостей ринку нерухомості І. Балабанов пропонує

віднести такі[8]:

— величину попиту на об'єкти нерухомості найчас-

тіше визначають географічні та історичні фактори;

— попит на об'єкти нерухомості не є взаємозамін-

ним;

— угоди на ринку нерухомості вимагають держав-

ної реєстрації;

— вкладання капіталу в нерухомість вимагає затрат

на підтримування об'єкта в належному функціонально-

му призначенні, сплати податків на володіння нерухом-

істю, сплати податків і зборів, пов'язаних з угодою з

нерухомістю.

Численні особливості ринку нерухомості дають

підставу характеризувати його як специфічний сектор

національної економіки, що характеризується цикліч-

ним характером, високим ступенем регулюючого дер-

жавного впливу, незбалансованістю попиту та пропо-

зиції, зростанням вартості об'єкта нерухомості, низькою

ліквідністю, високим рівнем трансакційних витрат*, об-

меженою кількістю продавців та покупців, недостатнім

рівнем дослідженості.

Як зазначає А. Бережна, ринок нерухомості як скла-

дова частина ринкового простору має властиві йому

закономірності, що полягають у циклічних коливаннях

активності й цін, разом з економічними, інвестиційними

та іншими циклами, у тісному зв'язку з іншими ринками

(валютним, фондовим), що сприяє руху капіталу на ри-

нок нерухомості та динаміці цін на ньому. Між тим руш-

ійною силою ринку нерухомості є сукупність ризиків

інвестування у нього у порівнянні з альтернативними

формами вкладання коштів. У цьому сенсі окремої ува-

ги потребують дослідження взаємозв'язку тенденцій

розвитку ринку нерухомості та прибутковості цінних

паперів, темпів інфляції національної валюти, а також

підвищенні її курсу щодо інших валют; формування цін

на основні рівноваги попиту та пропозиції або залеж-

ності тенденцій зміни цін від співвідношення попиту і

пропозиції [9].

Таким чином, ринок нерухомості у взаємодії з рин-

ком товарів і послуг та ринком капіталів визначає особ-

ливості господарського механізму сучасної трансфор-

маційної економіки. У країнах із розвинутою ринковою

структурою ринок нерухомості, обслуговуючи купівлю-

продаж об'єктів нерухомості та інвестиційні процеси

економіки, утворює базис, на якому розвивається реш-

та видів економічної діяльності.

Ринок нерухомості України поділяють на такі типи:

ринок землі та інших природних ресурсів, ринок житла,

 * Трансакционные затраты — затраты, возникающие при использовании рынка для покупки и продажи факторов производ-
ства и конечных продуктов. Трансакционные затраты включают в себя затраты на поиск поставщиков или потребителей, на зак-
лючение контрактов с ними, на контроль за соблюдением контрактов, юридическую защиту и т. д., а также затраты, связанные с
несовершенствами рынка.
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ринок комерційної нерухомості (будівлі, споруди неви-

робничого призначення), ринок промислової нерухо-

мості (виробничі будівлі і споруди) [7].

До суб'єктів ринку нерухомості відносяться фізичні

та юридичні особи, що активно сприяють підвищенню

ефективності його розвитку.

Також існують різні підходи до класифікації об'єктів

нерухомості.

Наприклад, І. Балабанов, у своїй праці виділяє такі

групи об'єктів у складі нерухомості, як земля; житло;

нежитлові приміщення; підприємства; будівлі та спору-

ди; ділянки лісового фонду; повітряні та морські судна

[8].

Інший підхід до класифікації об'єктів нерухомості

викладений у праці В. Григор'єва "Оцінка об'єктів неру-

хомості". Він полягає у класифікації нерухомого майна

за наступними ознаками:

1. За походженням (природні об'єкти, будівлі).

2. За призначенням (вільні земельні ділянки під бу-

дівництво або для сільського господарства, природні

комплекси для експлуатації, будівлі для житла, будівлі

під офіси та інші будівлі).

3. За масштабом (земельні масиви, окремі земельні

ділянки, комплекси будівель та споруд, багатоквартир-

ний житловий будинок, одноквартирний житловий бу-

динок, квартира, кімната).

4. За категоріями (спеціалізована та неспеціалізо-

вана нерухомість, нерухомість, що використовується

власником для підприємницької діяльності, нерухомість

для інвестицій).

5. За готовністю до використання (готові та ті, що

потребують реконструкції чи капітального ремонту, не-

завершене будівництво).

Наведені вище підходи до класифікації об'єктів не-

рухомості доповнюють один одного, тому що побудо-

вані за різними принципами.

Незважаючи на значні темпи формування і розвит-

ку ринку нерухомості в Україні, цей процес ускладнюєть-

ся відсутністю вільної купівлі-продажу земель сільсько-

господарського призначення, єдиними стандартами на

послуги в сфері управління нерухомістю, комплексною

системою підготовки фахівців для роботи на ринку не-

рухомості, слабким державним регулюванням відносин

на ринку нерухомості, недосконалістю правової бази,

що регламентує відносини в даній сфері, невизначені-

стю механізмів оподаткування нерухомості.

Загалом ринок нерухомості характеризується як

великий та недостатньо врегульований елемент еконо-

мічної системи, що, як доводить поточна масштабна

світова економічна криза, провокує соціальну та еко-

номічну нестабільність. Особливу роль у цьому зв'язку

для розвитку ринку нерухомості відіграє недосконалий

механізм фінансових операцій на ринку нерухомості, у

першу чергу іпотечного кредитування, інвестиційних

проектів у сфері будівництва.

Отже, для подальшого розвитку ринку нерухомості

важливою є цілеспрямована діяльність держави на ство-

рення відповідного правового поля, за допомогою яко-

го здійснювалося б регулювання діяльності професій-

них учасників ринку, які свою діяльність спрямовують

на створення та розвиток об'єктів нерухомості, забез-

печення ефективних угод з ними, та побудову відповід-

ної системи оподаткування нерухомості.

Для більш продуктивного функціонування ринку

нерухомості важливу роль відіграє теоретико-приклад-

не обгрунтування ефективної системи управління неру-

хомістю, яка б дозволила задіяти ряд механізмів, спря-

мованих на створення ключових елементів інфраструк-

тури регіональних ринків нерухомості, збільшення над-

ходжень до місцевих бюджетів, проведення єдиної дов-

гострокової політики в сфері ефективного управління

земельною власністю країни.
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