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паперів та фондового ринку, нівелює виділення в їх сукупності інститутів, котрі 

виконують функції обліково-технічного, інформаційного, організаційного 

забезпечення та посередництва. Тому вважаємо доцільним, при відображені 

інститутів інфраструктури фінансового ринку, акцентувати увагу на поділі 

інститутів професійних учасників саме фондового ринку за функціональним їх 

призначенням в такий спосіб: 

- інститути фінансового посередництва: торговці цінними паперами та 

компанії з управління активами; 

- інститути обліково-технічного, інформаційного, організаційного 

забезпечення та посередництва: депозитарії, реєстратори, зберігачі, фондові біржі, 

клірингові та розрахунково-клірингові установи, навчальні заклади, 

консультаційні центри, інформаційно-аналітичні інститути.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ 

НА РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ  

 

Іпотечне кредитування в Україні має значний потенціал розвитку, адже 

забезпечується заставою, що зменшує ризик для кредитора. А вкладення коштів у 

нерухомість завжди було і є одним із найбільш надійних шляхів не тільки їх 

збереження, але й примноження. Іпотечний кредит за підтримки держави – найбільш 

доступний засіб для людей придбати у власність окреме житло. Одним з основних 

органів державного регулювання іпотечного кредитування є Державна іпотечна 

установа (ДІУ). Сьогодні Державна іпотечна установа чи не єдиний драйвер 

іпотечного кредитування. 

Державна іпотечна установа створена 8 жовтня 2004 згідно постанови Кабінету 

Міністрів України №1330. Засновником, власником і органом управління майном 

ДІУ є Кабінет Міністрів України. Основною метою діяльності ДІУ згідно Статуту є 

рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які 
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проводять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних 

та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних 

паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування [1].  

Рефінансування іпотечного кредиту – це фінансова операція з метою зміни 

умов кредиту під заставу нерухомості, раніше отриманого в одному банку 

(первісна іпотека), шляхом отримання кредиту в іншому банку (наступна іпотека). 

Метою рефінансування кредиту є зміна умов кредитування у бік, вигідний для 

позичальника [2].  

Рефінансування іпотеки відбувається шляхом повного дострокового 

погашення заборгованості позичальника за первісною іпотеці об'єкта житлової 

нерухомості в одного банку новим кредитом, який позичальник отримує в іншому 

банку за договором наступної іпотеки того ж об'єкта нерухомості. Заставу об'єкта 

житлової нерухомості перереєстровується на другий банк. 

Рефінансування кредиту може проводитися з різними цілями (рис.1) (на 

основі [2]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Мета рефінансування іпотечних кредитів 

Динаміка рефінансування іпотечних кредитів протягом 2006-2012 рр. 

представлена на рис.2. 

З наведеного рис.2. можна зробити висновок, що 2009-2010 рр. є найменш 

ефективними щодо рефінансуванні іпотечних кредитів. Причиною цього є 

фінансова криза та загострення основних проблем рефінансування іпотечних 

кредитів, які представлені на рис.3. (на основі [2]). 

 
Рис.2. Динаміка рефінансування іпотечних кредитів в 2006-2012 рр., тис.грн. [1] 

 

Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових 

кредитів (далі – Стандарти ) ДІУ є багатоскладовим документом, який включає в 

себе взаємопов’язані правила, положення і форми документів [1]. 
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РЕФІНАН-
СУВАННЯ 
КРЕДИТУ 

скорочення підсумкових витрат позичальника по 
поверненню іпотечного кредиту 

скорочення щомісячного платежу по обслуговуванню 
кредиту за рахунок збільшення терміну кредитування 

зміна валюти кредиту 

отримання позичальником додаткових позикових 
фінансових ресурсів, забезпечених іпотекою.  
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Стандарти ДІУ: встановлюють уніфіковані та прозорі вимоги до учасників 

ринку іпотечного житлового кредитування, впроваджують надійні та прозорі 

процедури надання, обслуговування та рефінансування іпотечних житлових кредитів, 

запроваджують систему рефінансування первинних кредиторів через Державну 

іпотечну установу з метою забезпечення виконання статутних завдань ДІУ [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Проблеми рефінансування кредитів 

 

Роль Стандартів ДІУ можна привести до чотирьох основних тверджень: 

зниження ризиків іпотечного житлового кредитування; забезпечення прозорості 

процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових 

кредитів; створення передумов для залучення довгострокових інвестицій в 

іпотеку; створення умов для випуску іпотечних цінних паперів. 

Таким чином, кредитування за програмою ДІУ залишається для більшості 

банків єдиним інструментом фінансування іпотеки. ДІУ є найбільшою надією 

іпотечного ринку. Саме Державна іпотечна установа повинна стати взірцем того, 

як працюють найсучасніші фінансові механізми в Україні.  
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ПРОБЛЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ КРЕДИТІВ 

той об'єкт 
житлової 

нерухомості, який 
був схвалений 

первісним банком-
кредитором, може 
бути відхилений 

банком, що 
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отримання 
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Необхідна 
згоди першого 
кредитора на 

подальшу 
іпотеку на 

користь банка, 
що рефінансує 

Якщо на момент надання кредиту від банку, що рефінансує, позичальник не 
може надати заставу у вигляді житлового приміщення, то банк може вимагати 

один з інших видів забезпечення, які будуть діяти до моменту укладення з 
позичальником договору застави об'єкта нерухомості, що є заставою по 

первинному кредиту 

Кредитна 
історія 

позичальника 
повинна бути 
бездоганною 


