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ВСТУП
Організація іпотечного креди�

тування має важливе значення в
економічній системі та соціальній
сфері багатьох країн світу. Ефек�
тивна модель іпотечного кредиту�
вання впливає на економіку країни
шляхом стимулювання попиту на
ринку нерухомості, стимулює роз�
виток будівельної індустрії та
сприяє поліпшенню житлових умов
населення. Протягом останніх років
іпотека в Україні бурхливо розвива�
лася, але зараз опинилася в склад�
них умовах кризової ситуації. Саме
тому постає питання пошуку шляхів
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виходу ринку іпотечного кредиту�
вання з кризового становища.

Проблеми розвитку іпотеки
досліджували численні зарубіжні
науковці та практики С.Баталер,
Г. Вольфштйнер, О. Меркер, К.П. Фол�
лак, Д. Хордт, Г. Ю. Шольц. Вітчиз�
няні науковці також приділяють ве�
лику увагу проблемам іпотеки в Ук�
раїні. Серед них — В. Алексійчук,
Н.М. Воронова, М. Дем'яненко,
А. Євтух, О.І. Кірєєв, С. Коверга,
В. Кравченко, Н. Кручок, С.М. Яко�
венко.

Метою дослідження є проведен�
ня аналізу вітчизняної практики іпо�

течного кредитування, визначення
специфіки становлення і розвитку
іпотеки у зарубіжних країнах та роз�
робка конкретних рекомендацій
щодо створення ефективної націо�
нальної іпотечної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Іпотека в Україні має багатол�
ітню історію. Становлення інсти�
туту іпотеки в Україні починаєть�
ся на межі ХІХ — ХХ століть. У
1839 році в Києві відкрилася кон�
тора Державного комерційного
банку, були створені у 1882 році
Селянський поземельний банк,
який видавав іпотечні довгостро�
кові кредити під наділи, що були у
селян, а також у 1885 році Дво�
рянський земельний банк — в до�
помогу поміщикам, чиї садиби
були обтяжені боргом. Однак іпо�
течний кредит передбачав на�
явність у позичальника приватної
власності, перш за все — на зем�
лю, тому в СРСР іпотечне креди�
тування було призупинене. Лише
набагато пізніше після розпаду
СРСР іпотека починає відроджу�
ватися, поступово приймаючи
звичні для нас форми. Відроджен�
ня іпотеки в Україні почалося у
1992 році з прийняттям Закону Ук�
раїни "Про заставу" та створенням
у 2002 році Української національ�
ної іпотечної асоціації з метою
сприяння всебічному розвитку
іпотечних відносин, масовому по�
ширенню по всій території Украї�
ни іпотечного фінансування су�
б'єктів економічних відносин.

Справжнє народження "нової
іпотеки в Україні" сталося в 2004
році, коли Верховна Рада ухвалила
Закон України "Про іпотеку", цей
закон дозволив ефективно розвива�
ти ринок іпотечних кредитів.

Починаючи з останніх років,
відбулося налагодження механізму
надання кредитів, розширилася но�
менклатура послуг та зміни в основ�
них умовах кредитування в напрямі
його доступності для більш широко�
го кола осіб.

Станом на 1 січня 2010 року за�
гальний обсяг іпотечного портфе�
ля банків України становив 104,8
млрд грн., він скоротився у по�
рівнянні з 01.01.2008 на 3,77%, в
той час як обсяг загального іпо�
течного портфеля в 2008 році в по�
рівнянні з 2007 зріс у 1,9 рази, що
є негативною тенденцією та ілюс�
трує вплив світової фінансової
кризи (див. рис. 1). Темп падіння
кількості іпотечних кредитів у
2009 році становив 6,9%, а у 2008
році  спостерігалося зростання
кількості кредитів на 33,3%, це по�
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яснюється тим, що у 2009 році
було згорнуто всі іпотечні програ�
ми. Одним із міжнародних еконо�
мічних показників рівня розвитку
іпотечного ринку є співвідношен�
ня обсягу іпотечних кредитів та
ВВП, який у 2009 році в Україні
становив 12,2% (у розвинених
країнах цей показник становить
60—80% і більше).

Характерною рисою іпотечно�
го кредитування в Україні до ІІІ
кварталу 2009 року був значний
рівень валютизації, тобто існував
великий розрив між обсягами кре�
дитування в національній та іно�
земній валютах (див. рис. 2). Почи�
наючи з ІІІ кварталу 2009 року,
було обмежено валютне кредиту�
вання відповідно до Закону Украї�
ни №1533�VI "Про внесення змін
до деяких законів України з метою
подолання негативних наслідків
фінансової кризи".

Іпотечний ринок України харак�
теризується значним рівнем концен�
трації. Останні роки склад п'ятірки
лідерів банків�іпотечних кредиторів

залишався незмінним і включав Ук�
рсииббанк, Райффайзен Банк Аваль,
Укрсоцбанк, ОТП Банк та Надра
банк (див. табл. 1). На перші п'ять
банків України у 2009 році припада�
ло 59,9% обсягів наданих іпотечних
кредитів, а перша десятка контролю�
вала 78,3% іпотечного ринку. Ці по�
казники не суттєво змінилися в по�
рівнянні з 2008 роком — п'ятірка
лідерів контролювала 57,5% іпотеч�
ного ринку, а перша десятка —
80,1%.

У серпні 2008 року українські
банки зіштовхнулися з кризою
ліквідності через обмеження досту�
пу до закордонних кредитів, які були
основним джерелом збільшення об�
сягів кредитування. Скорочення і по�
дальше припинення іпотечного кре�
дитування спричинило масове при�
зупинення проектів у житловому бу�
дівництві. Причиною присутніх на
сьогодні негативних тенденцій пере�
важно є світова фінансова криза, яку
започаткувала іпотечна криза в
США.

За умов, що склалися, постає пи�

тання впровадження ряду заходів,
які покращили б теперішнє станови�
ще і допомогли відродити іпотечний
ринок. Слід звернути увагу на зару�
біжний досвід, де іпотечний ринок і
система іпотечного кредитування
розвивалися впродовж декількох
століть і на сьогодні в них застосо�
вуються різні моделі розвитку іпоте�
ки.

Американська модель іпотечно�
го кредитування складніша за євро�
пейську. Ринок іпотечних облігацій
в США вважається найбільшим і най�
складнішим із точки зору інфра�
структури, кількості учасників та
різноманітності емітованих інстру�
ментів, а також системи регулюван�
ня.

У США іпотечні кредити кори�
стувалися великим попитом серед
населення, що зумовлено низьким
рівнем відсоткових ставок за таки�
ми кредитами, постійним зростан�
ням цін на нерухомість, а також
змінами у системах андеррайтин�
гу кредитів. Внаслідок змін у стан�
дартах андеррайтингу почали по�
ширюватися subprime1 та Alt�A2

кредити. Їх характерною ознакою
було те, що вони надавалися пози�
чальникам із низькою платоспро�
можністю або без належної оцін�
ки ризиків. За різними оцінками,
портфель subprime та Alt�A кре�
дитів становить більше 1,4 трлн.
дол. США і налічує приблизно 7,5
млн позичальників.

Однією з особливостей амери�
канської моделі іпотечного креди�
тування є те, що практично всі
учасники ринку мають можливість
випускати боргові зобов'язання
для залучення капіталу на фінансо�
вому ринку. Останніми роками ри�
нок іпотечних цінних паперів, зок�
рема іпотечних облігацій, що були
випущені у США, був одним з
найбільш динамічних і масштабних
за розмірами капіталу. Процес пе�
ретворення іпотечних кредитів на
боргові цінні папери отримав назву
сек'ютиризації, а розподіл функцій
організації, обслуговування та
фінансування кредиту — фрагмен�
тацією іпотеки. З одного боку, се�
к'ютиризація та фрагментація іпо�
теки дали можливість фінансовим
інститутам спеціалізуватися на на�
данні певних видів послуг та дивер�
сифікувати свої ризики, а з іншого
— спричинили ряд дефолтів ком�
паній, які активно інвестували у
іпотечні цінні папери, падіння по�
питу на іпотечні фінансові інстру�
менти та їх знецінення. Саме такі
процеси спричинили іпотечну кри�
зу в США.

З метою подолання наслідків
кризи, уряд США розробив "Paulson

Рис. 1. Загальний іпотечний портфель банків в Україні у 2001—2009 роках,
млн грн.

Рис. 2. Структура загальног іпотечного портфеля укрфїнських банків у розрізі
валют

—————————————————————————
1 Термін, що використовується для визначення кредитів, наданих позичальникам з

низькою платоспроможністю та (або) без застави.
2 Термін, що використовується для визначення кредитів, наданих позичальникам з

низьким рейтингом, але вищим, ніж за subprime кредитами, без отримання повного
пакета документів, а також з низьким коефіцієнтом покриття заставою.
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plan"3, який полягав у наданні 700
млрд дол. США для викупу проблем�
них активів. У план також було вклю�
чено додаткові пільги, серед яких
спеціальний план "Надія домовлас�
ників" із обсягом фінансування 50
млрд дол., який передбачає посилен�
ня регулювання діяльності держав�
них іпотечних агентств — Fannie Mae
та Freddie Mac — та федеральних
банків, створення нового регулято�
ра з широкими повноваженнями на
ринку іпотеки, надання фінансової
допомоги особам, що взяли іпотеч�
ний кредит.

Європейська модель іпотечного
кредитування, насамперед, перед�
бачає класичну німецьку однорівне�
ву модель, за якою іпотечні банки
залишають у своєму портфелі, а для
залучення коштів випускають власні
облігації, забезпечені платежами
від позичальників і заставою неру�
хомого майна. У німецькій моделі
основним джерелом формування
кредитних ресурсів для іпотечних
кредитів є система ощадних вкладів,
і лише близько 20% необхідних
коштів залучаються на фондовому
ринку.

Уряди європейських країн також
змушені були долати наслідки кри�
зи. Франція створила стабілізацій�
ний фонд у розмірі 300 млрд євро, з
якого видаватимуться пільгові кре�
дити фінансовим організаціям під
заставу їх цінних паперів. Уряд
Англії виділив 50 млрд фунтів
стерлінгів на купівлю контрольних
пакетів акцій ряду національних
банків. Німецький уряд створив
спеціальний фонд для стабілізації
економіки розміром 470 млрд євро з
яких 70 млрд призначені для викупу
акцій проблемних банків, а залишок
— для пільгових кредитів.

В Україні на сьогодні певні кро�
ки в напрямі усунення внутрішніх і
зовнішніх проблем у сфері іпотеки
вже зроблено, серед яких ухвален�
ня Закону України "Про внесення

змін до деяких законів України з ме�
тою подолання негативних наслідків
фінансової кризи", Закону України
"Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток буді�
вельної галузі та житлового будів�
ництва", постанови Кабінету Мініст�
рів України "Деякі питання іпотечно�
го кредитування" та ін. Але ці захо�
ди поки що не набули системного ха�
рактеру.

ВИСНОВКИ
Аналіз міжнародного досвіду,

зокрема двох моделей — американ�
ської й європейської — свідчить,
що основними напрямами віднов�
лення та розвитку іпотечного рин�
ку України має бути створення
ефективної системи державного
регулювання ринку. Для подолан�
ня наслідків світової фінансової
кризи на іпотечному ринку необхі�
дно вдосконалити іпотечне законо�
давство, запровадити систему дер�
жавного стимулювання учасників
ринку, розвивати систему органів
державного регулювання, створю�
вати та підтримувати інститути
акумулювання фінансових ресурсів
на цілі іпотечного кредитування та
розвивати систему інструментів
фінансування та рефінансування
іпотечних кредитів.

Варто застосовувати у вітчиз�
няній практиці досвід розвитку
європейського іпотечного ринку, а
саме — встановлення законодав�
чих обмежень в розвитку іпотеки,
серед яких високі вимоги до бан�
ків, що надають іпотечні кредити,
та обмеження в їх діяльності ,
внутрішній контроль, контроль ак�
тивів і зобов'язань, згідно зі стан�
дартами Європейської іпотечної
асоціації, забезпеченість іпотечної
позики нерухомість або державни�
ми гарантіями, вимоги до іпотеч�
них позик при рекомендованому
максимальному рівні LTV4 у роз�
мірі 60%. З метою відродження і

    
 2008 , % 

   
 2008 , % 

 18,04 18,0 
  

 10,69 11,9 

 12,92 11,7 
  11,86 11,4 

  7,44 6,9 

Таблиця 1. Склад основних банків6іпотечних кредиторів України
у 2008—2009 роках

подальшого розвитку іпотеки в
Україні варто збільшити обсяги
іпотечних кредитів на будівництво
житла шляхом зменшення процен�
тних ставок та збільшення термінів
кредитування.

Підсумовуючи все вищесказане,
можна зазначити, що іпотечний ри�
нок України значно залежать від
процесів, що відбуваються на світо�
вому ринку. За необхідності розвит�
ку іпотеки в Україні результативним
буде контроль за процесом іпотеч�
ного кредитування як з боку держа�
ви , так і з боку самих фінансово�
кредитних установ. Яким доцільно
було б переглянути процедуру іпо�
течного кредитування, впровадити
процедуру страхування ризиків, яка
в Україні ще не набула значного по�
ширення, намагатися диверсифіку�
вати ризики, а не концентрувати
60% іпотечного ринку в п'яти бан�
ках та удосконалити систему вико�
ристання інформаційно�аналітич�
ного забезпечення учасників іпотеч�
ного ринку.
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3 План заходів щодо подолання наслідків фінансової кризи 2007—2008 років.  План

був розроблений у відповідь на серію банкротств крупних фінансових структур США,
таких як іпотечні агентства Federal National Mortgage Association, банки Lehman Brothers
Holdings, Inc., Washington Mitchell  і ін.

4 Коефіцієнт, що відображає співвідношення розміру кредиту до вартості нерухо/
мості.


