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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РИНКУ ЖИТЛА

ECONOMIC ESSENCE HOUSING DEVELOPMENT AND HOUSING MARKET

АНОТАЦІЯ
За результатами проведеного дослідження підтверджено 

важливість забезпечення житлом населення як багатофункці-
онального елемента системи управління, що здійснює муль-
типлікативний ефект на доступ до інших складників, таких як 
освіта, працевлаштування, дозвілля тощо. Аналіз програм під-
тримки забезпечення всіх верств населення житлом, діючих у 
рамках реалізації державної житлової політики, засвідчив ак-
тивність представників влади щодо пошуку напрямів та шляхів 
реалізації прав громадян України на житло. Доведено важли-
вість розроблення механізму будівництва житла економ-класу 
за рахунок коштів різних бюджетів (державного, місцевого та 
інших джерел) для забезпечення пільгових категорій населен-
ня. Підтверджено важливість розвитку ринку оренди житла, 
який сьогодні представлений виключно приватними власника-
ми та здебільшого знаходиться у тіньовій економіці. Визначе-
но, що зростання обсягів будівництва та забезпечення розви-
тку будівельної галузі також чинитимуть позитивний вплив і на 
розвиток фінансової та банківської сфер, досягнення стабілі-
зації вартості житла на ринку нерухомості.

Ключові слова: житло, ринок, розвиток, житлове будівни-
цтво, ринок житла.

АННОТАЦИЯ
По результатам проведенного исследования подтвержде-

на важность обеспечения жильем населения как многофунк-
ционального элемента системы управления, по нашему мне-
нию, оно осуществляет мультипликативный эффект на доступ 
к другим составляющим, таким как образование, трудоустрой-
ство, досуг и т. д. Анализ программ поддержки обеспечения 
всех слоев населения жильем, действующих в рамках реали-
зации государственной жилищной политики, свидетельствует 
об активности представителей власти в поиске направлений 
и путей реализации прав граждан Украины на жилье. Дока-
зана важность разработки механизма строительства жилья 
эконом-класса за счет средств различных бюджетов (госу-
дарственного, местного и других источников) для обеспече-
ния льготных категорий населения. Подтверждена важность 
развития рынка аренды жилья, который сегодня представлен 
исключительно частными собственниками и в большинстве 
случаев находится в теневой экономике. Определено, что 
рост объемов строительства и обеспечение развития строи-
тельной отрасли также будут иметь позитивное влияние на 
развитие финансовой и банковской сфер, стабилизацию сто-
имости жилья на рынке недвижимости.

Ключевые слова: жилье, рынок, развитие, жилищное 
строительство, рынок жилья.

АNNOTATION
Based on the results, the study confirmed the importance of 

providing housing for the population as a multifunctional element 
of the management system, which has a multiplier effect on ac-
cess to other components, such as education, employment, lei-
sure, etc. It should be noted separately that the need for housing 

affects the development of construction, including the production 
of building materials and building structures, as well as interacts 
with the banking sector and the financial sector of the country. In 
the context of the analysis of legal and regulatory support, the pri-
ority of the development of housing construction and the provision 
of quality housing to the population was confirmed. Regulations 
in the direction of public administration are thorough and aimed 
at achieving qualitative results of implementation, but significant 
impact of economic factors outlines the need to the expand ex-
isting mechanisms of state support. The analysis of programs to 
support the provision of housing to all segments of the popula-
tion operating within the framework of the implementation of the 
state housing policy showed the activity of government represen-
tatives to search for directions and ways to realize the rights of 
citizens of Ukraine to housing, but on the other hand, it is now more 
declarative in nature, because there is no stability in increasing the 
amount of funding and there are constant transformations regard-
ing the conditions of participation. The importance of developing 
a mechanism for the construction of housing of economic class at 
the expense of various budgets (state, local and other sources) to 
provide preferential categories of the population has been proved. 
The importance of the development of the rental market, which 
today is represented exclusively by private owners and in most 
cases is in the shadow economy, has been confirmed. In addition, 
it is determined that this direction is very important for the sphere of 
economic relations, because with affordable rental housing, labor 
mobility increases and accordingly forms the ground for reducing 
unemployment. It is determined that the growth of construction and 
support for the development of the construction industry will also 
have positive effects on the development of the financial and bank-
ing sectors, achieving stabilization of the cost of housing in the real 
estate market.

Key words: housing, market, development, housing construc-
tion, housing market.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Житлове будівництво 
та ринок житла тісно інтегрований у всі сфе-
ри соціально-економічного життя суспільства 
та відіграє окрему роль у сучасній українській 
економіці. Потенціал ринку житла і сьогод-
ні залишається достатнім, незважаючи на ве-
ликі обсяги введення в експлуатацію об’єктів 
будівництва. Відповідно, ефективний розвиток 
житлового будівництва та ринку житла суттє-
во впливає на досягнення оптимального стану 
економічної системи. Водночас про відсутність 
незадоволеності ринку свідчить одна з першо-
чергових потреб людини у забезпеченні жит-
лом населення, яке в Україні в середньому ста-
новить 26,3 кв. м загальної площі стандарту, 



45Приазовський економічний вісник

встановленого ООН загальновизнаним критері-
єм, не менше 30 кв. м, тоді як у більшості єв-
ропейських країн житлова площа в 2,5–3 рази 
вища на душу населення [1]. У сучасних умо-
вах детального розгляду вимагає пошук шляхів 
підвищення функціонування житлового будів-
ництва та ефективності ринку житла з метою 
задоволення всіх учасників ринку та сприяння 
загальному економічному зростанню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Аналізуючи остан-
ні публікації видатних економістів, необхідно 
відзначити важливість ефективного розвитку 
ринку житла. Неефективні організаційні фор-
ми житлового сектору аналізують М. Ковтун 
[1], І. Заюков [2], С. Ушацький [3], О. Зарай-
ська [4], О. Кущ [5], Р. Колосов [6], І. Лисов [7], 
В. Полтерович [7], П. Єщенко [8], О. Завгородня 
[9]. Їхні роботи присвячено аналізу ефективнос-
ті функціонування ринку нерухомості та його 
критеріям. Цей напрям достатньо актуальний, 
але розвиток житлового будівництва потребує 
більш широких досліджень у даній сфері.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Ми вважаємо, що сьогодні необ-
хідно поглибити дослідження щодо проблем 
отримання житла для всіх верств населення, 
а особливу увагу потрібно приділити усуненню 
перешкод щодо отримання житла населенням.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є визначення економіч-
ної сутності житлового будівництва та розвитку 
поняття ринку житла.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Однією з базових потреб суспіль-
ства є житло, саме тому в країні запровадже-
но інструменти державної житлової політики, 
спрямовані на забезпечення права на житло 
для всіх категорій населення. При цьому об-
ґрунтування виваженої державної політики є 
одним зі складників успішної реалізації стра-
тегії соціально-економічного розвитку країни. 
Важливість розгляду даного питання також 
зумовлена сучасними трансформаційними змі-
нами ринкового середовища, котрі призвели до 
зміщення акценту із сутності житла як необхід-
ного складника забезпечення належного стану 
існування населення країни до розгляду його 
як активу, котрий приносить прибуток. Також 
варто відзначити й глибоку залежність побудо-
ви державної житлової політики від політично-
го складника, адже різні політичні партії від-
стоюють власні інтереси у цьому питанні. 

Важливість забезпечення житлом населення 
також зумовлена й опосередкованим впливом 
даного соціального аспекту на його доступ до 
інших складників, таких як освіта, працевла-
штування, дозвілля тощо. Окремо слід зазна-
чити, що потреба у житлі впливає на розвиток 
будівельної галузі, у тому числі й у частині ви-

робництва будівельних матеріалів та конструк-
цій, а також взаємодіє з банківським сектором 
та фінансовою сферою країни. Дослідження сут-
ності та ключових аспектів формування та реа-
лізації державної житлової політики пов’язане 
з визначенням теоретичних основ її змістовного 
наповнення, форм, напрямів та механізмів ре-
алізації. До складу ключових елементів, котрі 
визначають змістовне наповнення державної 
житлової політики, доцільно включити держав-
ну політику у сфері житлово-комунального гос-
подарства, управління в житловій сфері й без-
посередньо державну житлову політику.

Формуючи змістовне наповнення державної 
політики у сфері житлово-комунального гос-
подарства, О. Кущ зазначає, що даний напрям 
державного регулювання є комплексним, по-
винен бути чітко регламентованим щодо еко-
номічної політики та обов’язково враховувати 
соціальний аспект. Окрім того ефективне функ-
ціонування даної сфери можливе лише за умо-
ви постійного оновлення шляхом використан-
ня досягнень науково-технічної сфери. Також 
автор уважає, що даний напрям повинен діяти 
у складі державної житлової політики, мати 
чітко окреслені цілі, ґрунтуватися на певних 
принципах, визначати зміст діяльності держави 
та її органів у даній сфері й містити відповідне 
економічне та правове забезпечення [10, с. 210].

Особливістю системи управління житловою 
сферою, на думку Р. Колосова, є наявність сус-
пільних відносин, котрі існують і розвивають-
ся стосовно особливого матеріального об’єкта 
(житла), тому потребують належного правового 
регулювання [11, с. 146].

Виходячи з представлених вище тверджень, 
очевидною є важливість розроблення відповід-
ного нормативно-правового забезпечення щодо 
ключових елементів державної житлової полі-
тики та відповідного механізму їх регулюван-
ня та контролю. Однією зі спроб забезпечити 
належне правове поле у сфері державної жит-
лової політики є розроблення законопроєкту 
«Про основні засади державної житлової полі-
тики» [12], яким визначено сутність держав-
ної житлової політики як діяльності органів 
державної влади, котра покликана забезпечити 
створення належних умов для реалізації гро-
мадянами права на житло (будівництво, при-
дбання чи найм), а для соціально незахищених 
верств населення – надання можливості щодо 
безоплатного придбання або придбання за до-
ступну ціну від держави або територіальної 
громади. Окрім того, даним нормативним доку-
ментом визначено основні принципи реалізації 
державної житлової політики та пріоритетні 
напрями її розвитку. 

Важливість розгляду зазначених понять зу-
мовлена зміною підходів до формування дер-
жавної політики та складом її учасників. Так, 
за умови командно-адміністративного устрою 
ключовими фігурами були органи державної 
влади, підприємства будівельної галузі та жит-
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Таблиця 1
Стан реалізації державної житлової політики в Україні, 2000–2018 рр.

Роки
Весь житловий 
фонд, загальна 
площа, млн м2

У середньому на 
одного жителя, м2

Кількість 
квартир, 

усього, тис

Кількість сімей 
та одинаків, які 
перебували на 

квартирному обліку 
на кінець року, тис*

Кількість сімей 
та одинаків, які 
одержали житло 

протягом року, тис*

2000 1015,0 20,7 18921 1765 32
2001 1026,1** 21,0 18960 1624 29
2002 1031,7 21,3 19023 1533 25
2003 1035,7 21,6 19049 1460 25
2004 1040,0*** 21,8 19075 1414 23
2005 1046,4*** 22,0 19132*** 1323 20
2006 1049,2*** 22,2 19107*** 1300 20
2007 1057,6*** 22,5 19183*** 1252 17
2008 1066,6*** 22,8 19255*** 1216 17
2009 1072,2*** 23,0 19288*** 1174 11
2010 1079,5*** 23,3 19322*** 1139 11
2011 1086,0*** 23,5 19327*** 1084 7
2012 1094,2*** 23,7 19370*** 1022 7
2013 1096,6*** 23,8 19368*** 808 6
2014 966,1*** 22,6 16785*** 657 3

2015**** 973,8*** 22,9 16886*** х Х
2016**** 977,9*** 23,1 16912*** х Х
2017**** 984,8*** 23,3 16987*** х Х
2018**** 993,3*** 23,7 17100*** х Х

* Державне статистичне спостереження за формою № 4-житлофонд (річна) «Квартирна черга та надання жит-
лових приміщень» скасовано Наказом Держстату від 11.08.215 № 185 починаючи зі звіту за 2015 р.
** Починаючи з 2001 р. загальна площа визначається з урахуванням літніх приміщень з установленими зни-
жувальними коефіцієнтами.
*** До загальної площі житлового фонду та кількості квартир включено дані підприємств-банкрутів та тих, 
що повністю припинили діяльність.
**** Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: побудовано автором на основі [13] 

лово-комунальні господарства. Особливістю да-
ного періоду була зосередженість переважної 
більшості функцій в органах державної та му-
ніципальної влади, адже вона була одночасно і 
замовником, і інвестором, і проєктувальникам, 
і власником. При цьому її головною функцією в 
державній житловій політиці було належне за-
безпечення всіх груп населення житлом. 

Функції генпідрядника, підрядника та субпі-
дрядників покладалися на державні будівельно-
монтажні та спеціалізовані підприємства, а по-
стачання будівельних матеріалів, конструкцій 
та обладнання належало до функцій державних 
підприємств будівельної індустрії. Експлуата-
ційні організації, котрі забезпечували діяль-
ність житлово-комунального господарства, під-
порядковувалися виключно органам місцевого 
самоврядування. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що житлова 
політика, яка діяла за радянських часів, харак-
теризується як вертикально структурована за 
централізованої системи управління. Головни-
ми розробниками напрямів розвитку держав-
ної житлової політики були партійні органи та 
структури державної та муніципальної влади, 
при цьому кінцевим споживачем реалізованих 

ініціатив було населення, яке не приймало ні-
якої участі в процесі функціонування житлової 
сфери країни. 

Нові виклики щодо формування та реалізації 
державної житлової політики постали в період 
переходу до ринкових відносин. Передусім це 
стосується згортання програм щодо безоплатно-
го забезпечення населення житлом, подальшої 
підтримки в належному стані зданого в експлу-
атацію житла; з іншого боку, не менш важли-
вими були питання щодо підтримки будівельної 
галузі та запобігання її занепаду.

Для визначення сучасних тенденцій щодо 
забезпечення населення житлом розглянемо ре-
зультативні показники реалізації житлової по-
літики в Україні, які представлено в табл. 1.

Аналізуючи дані, представлені в табл. 1, не-
обхідно зазначити, що питання забезпечення 
населення житлом є вкрай актуальним та по-
требує запровадження дієвих інструментів для 
досягнення ефективності вирішення. Однією з 
ключових характеристик реалізації державної 
житлової політики є динаміка кількості сімей 
(одинаків), які одержали житло, та їхня частка 
в структурі загальної кількості сімей (одина-
ків), котрі потребують поліпшення житлових 



47Приазовський економічний вісник

умов. Як видно з даних, динаміка за даним 
показником є негативною, адже простежуєть-
ся значне зниження, а саме в 2010 і 2014 рр., 
порівняно з 2000 р. кількості сімей (одинаків), 
котрі отримали житло. Також незрозумілим 
є виключення з обліку з 2015 р. показників: 
кількості сімей (одинаків), які перебували на 
квартирному обліку, та кількість сімей (оди-
наків). Поглиблюючи аналіз ефективності ре-
алізації державної житлової політики, визна-
чимо рівень забезпеченості населення житлом 
у загальній кількості осіб, котрі перебували на 
обліку у відповідному періоді. Даний показник 
розраховано шляхом визначення частку сімей 
(одинаків), котрі отримали житло, до загаль-
ної кількості сімей (одинаків), що перебували 
на обліку. 

Дані свідчать про значне зменшення част-
ки сімей (одинаків), котрі отримали житло, до 
загальної кількості сімей (одинаків), що пере-
бували на обліку, а саме з 1,81% у 2000 р. до 
0,46% у 2014 р. Необхідно також зазначити, 
що навіть найкращий показник, який відзна-
чено в 2000 р., указує на низький рівень за-
безпечення населення житлом в Україні. Ви-
значена тенденція підтверджує необхідність 
корегування існуючих підходів до забезпечення 
населення житлом в Україні, котрі перебувають 
на квартирному обліку. Окремо слід зазначити, 
що сьогодні діє понад 40 законів, котрі визнача-

ють право на отримання житла чи окреслюють 
пільги під час отримання житла, у тому числі 
й щодо забезпечення житлом суддів, держслуж-
бовців, наукових працівників, поліцейських, 
внутрішньо переміщених осіб, прокурорів тощо, 
що здебільшого лише призводить до поглиблен-
ня корупційних тенденцій, адже у підсумку 
найбільш уразливі категорії населення залиша-
ються без житла. Розглянемо результативні по-
казники виконання програм, котрі реалізують-
ся державним фондом сприяння молодіжному 
житловому будівництву. Важливість реалізації 
даних програм зумовлена їх спрямованістю на 
ключовому аспекті державної житлової полі-
тики – забезпечення громадян житлом. Із да-
ного переліку програм передусім розглянемо 
результативні показники виконання програми 
надання пільгових кредитів молодим сім’ям на 
будівництво (придбання) житла, яка діяла на 
теренах України з 1998 р. (табл. 2).

Виходячи з даних, представлених у табл. 2, 
визначено негативну динаміку в частині кіль-
кості наданих кредитів після 2008 р., що зу-
мовлено зменшенням обсягів фінансування за 
рахунок коштів державного бюджету. Варто 
відзначити позитивні аспекти реалізації да-
ної програми за рахунок місцевих бюджетів та 
власних коштів державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. У цілому 
фінансування в рамках даної програми забезпе-

Таблиця 2 
Результативні показники виконання програми надання пільгових кредитів молодим сім'ям 

на будівництво (придбання) житла, 1998–2019 рр.

Рік Державний 
бюджет, тис грн

Місцеві бюджети, 
тис грн

Власні кошти 
(статутний капітал), 

тис грн

Надано 
кредитів

Проінвестовано 
житла, тис кв. м

1998 6199,0 6975,0 0,0 305,0 21,9
1999 5640,0 11016,0 0,0 331,0 26,9
2000 60709,0 15032,0 0,0 1421,0 93,2
2001 54338,0 8253,0 0,0 1075,0 69,9
2002 48309,0 8831,0 0,0 838,0 56,7
2003 69359,0 17718,0 0,0 1123,0 78,7
2004 122700,0 19680,0 0,0 1601,0 113,4
2005 110571,0 20823,0 0,0 1089,0 79,8
2006 91002,0 34289,0 0,0 646,0 45,7
2007 94273,0 51450,0 0,0 632,0 45,0
2008 76799,0 56538,0 0,0 486,0 35,2
2009 0,0 34191,0 25752,0 224,0 16,0
2010 36119,0 31102,0 16784,0 297,0 20,8
2011 59999,0 40253,0 31376,0 444,0 29,3
2012 24891,0 37735,0 56901,0 359,0 23,3
2013 70629,7 33532,3 35613,9 407,0 28,8
2014 24267,5 36624,4 23121,8 253,0 16,1
2015 0,0 64694,2 58956,1 231,0 14,5
2016 0,0 94336,7 34301,6 254,0 16,3
2017 0,0 115693,1 63559,3 319,0 19,7
2018 0,0 145679,0 36968,2 299,0 19,2
2019 0,0 155924,1 67417,8 351,0 21,6

Всього: 955805,2 1040369,8 450751,6 12985,0 892,0
Джерело: складено автором на основі [14]
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чило будівництво 870,4 тис м2 житла. Також у 
рамках реалізації державної житлової політики 
для забезпечення розвитку іпотечного креди-
тування з 2003 р. було запроваджено часткову 
компенсацію відсоткової ставки кредитів ко-
мерційних банків молодим сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (рекон-
струкцію) і придбання житла. Результативні 
показники виконання даної програми представ-
лено в табл. 3.

На нашу думку, в Україні прослідковується 
тенденція до скорочення обсягів фінансування 
зазначених програмних ініціатив, що вказує 
на обмеженість доступу громадян до участі у 
висвітлених програмах. З одного боку, реалі-
зація зазначених програм у рамках державної 
житлової політики вказує на активність пред-
ставників влади щодо пошуку напрямів та шля-
хів реалізації прав громадян на житло, проте 
з іншого – вона приймає більш декларативний 
характер, адже відсутня стабільність щодо на-
рощення обсягів фінансування та відбуваються 
постійні трансформації щодо умов участі. 

Ураховуючи той факт, що державна житло-
ва політика є складовою частиною стратегії со-
ціально-економічного розвитку країни, важли-
вим є досягнення результативності її реалізації. 
Передусім це стосується розроблення механіз-
му будівництва житла економ-класу за раху-
нок коштів державного та місцевих бюджетів 
для забезпечення пільгових категорій населен-
ня. Також важливим є розвиток ринку оренди 
житла, який сьогодні представлений виключно 
приватними власниками та здебільшого знахо-
диться в тіньовій економіці. Даний напрям є 
дуже важливим і для сфери економічних від-

носин, адже за умови доступної оренди житла 
мобільність робочої сили підвищується й, від-
повідно, формується підґрунтя для зниження 
безробіття. Зростання обсягів будівництва та 
розвиток будівельної галузі також чинитимуть 
позитивний вплив і на розвиток фінансової та 
банківської сфер, досягнення стабілізації вар-
тості житла на ринку нерухомості.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
За результатами проведеного дослідження під-
тверджено важливість забезпечення житлом 
населення як багатофункціонального елемента 
системи управління, що здійснює мультипліка-
тивний ефект на доступ до інших складників, 
таких як освіта, працевлаштування, дозвілля 
тощо. Окремо слід зазначити, що потреба у 
житлі впливає на розвиток будівництва, у тому 
числі й у частині виробництва будівельних ма-
теріалів та будівельних конструкцій, а також 
взаємодіє з банківським сектором та фінансо-
вою сферою країни.

У контексті аналізу нормативно-правового 
забезпечення підтверджено пріоритетність роз-
витку житлового будівництва та забезпечення 
населення якісним житлом. Нормативні акти, 
котрі діють за даним напрямом державного 
управління, є ґрунтовними та спрямованими на 
досягнення якісних результатів упровадження, 
проте значний вплив економічних чинників.

Аналіз програм підтримки забезпечення всіх 
верств населення житлом, діючих у рамках реа-
лізації державної житлової політики, засвідчив 
про активність представників влади щодо по-
шуку напрямів та шляхів реалізації прав гро-
мадян України на житло, але, з іншого боку, 

Таблиця 3
Результативні показники виконання програми часткової компенсації відсоткової ставки 

кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам  
на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Рік Кількість укладених угод, 
шт.

Обсяг банківських ресурсів, 
тис грн

Виплачено компенсації, 
тис грн

2003 62,0 7 167,7 250,0
2004 1143,0 96 811,6 1500,0
2005 15800,0 1 736 113,3 25000,0
2006 0,0 0,0 99250,0
2007 205,0 47 280,9 114243,0
2008 675,0 153 052,5 103729,0
2009 0,0 0,0 70000,0
2010 0,0 0,0 117800,0
2011 0,0 0,0 103340,0
2012 0,0 0,0 91297,0
2013 0,0 0,0 44988,3
2014 0,0 0,0 44074,5
2015 0,0 0,0 59816,8
2016 0,0 0,0 53377,0
2017 0,0 0,0 41537,2
2018 0,0 0,0 33044,0
2019 0,0 0,0 25188,5

Всього: 17885,0 2 040 426,0 1028365,2
Джерело: складено автором на основі [15]



49Приазовський економічний вісник

нині він приймає більш декларативний харак-
тер, адже відсутня стабільність щодо нарощен-
ня обсягів фінансування та відбуваються по-
стійні трансформації щодо умов участі. 

Доведено важливість розроблення механіз-
му будівництва житла економічного класу за 
рахунок коштів різних бюджетів (державного, 
місцевого та інших джерел) для забезпечення 
пільгових категорій населення. Підтвердже-
но важливість розвитку ринку оренди житла, 
який сьогодні представлений виключно приват-
ними власниками та здебільшого знаходиться 
в тіньовій економіці. Окрім того, визначено, 
що даний напрям є дуже важливим і для сфери 
економічних відносин, адже за умови доступної 
оренди житла мобільність робочої сили підви-
щується й, відповідно, формується підґрунтя 
для зниження безробіття. Визначено, що зрос-
тання обсягів будівництва та забезпечення роз-
витку будівельної галузі також чинитимуть 
позитивний вплив і на розвиток фінансової та 
банківської сфер, досягнення стабілізації вар-
тості житла на ринку нерухомості.
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