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Існуюча система фінансування житлової нерухомості в Україні знаходиться 

в процесі становлення, у зв’язку з цим є необхідність у визначенні шляхів 
подолання проблем, з якими стикається інвестор в ході функціонування 
механізму фінансових послуг на ринку житлової нерухомості. 

Попередні дослідження цього питання дозволили сформувати перелік 
проблем, вирішення яких збільшить постачання грошових коштів до галузі 
реалізації житла з боку інвестора, підвищить загальну надійність цього ринку. 
До основних проблем, які були виділені на ринку житлової нерухомості в 
якості перепон для його фінансування, віднесено [1]: відсутність вибору 
фінансового активу інвестором, обмеження діяльності суб’єктів ринку, 
невизначеність алгоритмів отримання прибутку, недосконалість 
законодавства, що регулює діяльність на ринку житлової нерухомості. 

Так як наявні проблеми свідчать про відсутність однозначного підходу до 
структури механізму фінансування для здійснення операцій з житловою 
нерухомістю, цей перелік потребує ранжування. Метод ієрархій дозволяє 
отримати чітку структуру проблем та визначити критичний їх рівень [2]. 
Відповідно до результатів структури, невизначеність алгоритмів отримання 
прибутку, відповідно до обраного фінансового активу, має для інвестора 
найбільший вплив при фінансуванні житлової нерухомості.  

Результати попарного порівняння (методу ієрархій) також можна 
підтвердити логістичним шляхом, бо серед представлених проблем, саме 
проблема алгоритмів є практично обґрунтованою для інвестора, який є 
головним учасником процесу фінансування житла. При здійснені вибору 
інвестор повинен опиратись на конкретні цифри, точно розуміти власні дії – 
відсутність такого аналізу залишає інвестора за межами такого вибору.  

Складовою механізму фінансування є незрозумілий інвестору та 
невизначений процес перетворення фінансового активу в прибуток, подолання 
такої проблеми лежить в площині формування алгоритму дій з фінансовими 
активами з точки зору їх прибутковості для інвестора. Вирішення проблеми 
перетворення активів в прибуток та невизначеність алгоритмів його отримання – 
це процес, який в економіці логічно виражений через категорію «формування». 

Зазначено, що формування механізму – це процес, який не має 
однозначного розуміння. Але більшість науковців підтримують думку, що 
формування – це правила досягнення мети [3], етапи [4] або перелік дій [5], 
які виконують суб’єкти системи. Якщо розглянути формування механізму 
фінансових послуг для здійснення операцій з житловою нерухомістю як 
систему правил, можна дійти логічного висновку щодо порозуміння 
інвестором техніки виконання послуги у разі їх наявності, що сприяє 



м. Хмельницький, 11-12 листопада 2016 р. │ 133 

 

зближенню користувачів послугою з її реалі заторами та усуває взаємні 
проблеми співпраці.  

Формування з огляду на етапи має на меті визначення процесу як 
структури запланованих організаційних і методичних дій, які виконують 
учасники крок за кроком. У загальному вигляді етапи формування будь-якого 
процесу мають наступний вигляд: 

1. Попередній етап – аналіз; 
2. Визначення цілей та генерація стратегічних альтернатив; 
3. Ранжування стратегічних проблем. Розробка цільових програм. 

Якщо спроектувати представлений перелік на процес формування 
механізму фінансових послуг для здійснення операцій з житловою 
нерухомістю, то отримаємо етапи, які зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Етапи формування механізму фінансових послуг  

для здійснення операцій з житловою нерухомістю 
Джерело: розроблено автором 
  
Як видно з рис. 1 формування – це перелік дій, які виконують суб’єкти 

системи. В нашому випадку, суб’єкти – фінансові установи, які є учасниками 
процесу фінансування житла. Всі з наведених варіантів «формування» 
погоджені між собою, бо мають одну мету – підвищення якості виконання 
процесу, який формується.  

Отже, для розвитку ринку житлової нерухомості України необхідно 
вдосконалення механізму фінансових послуг за рахунок формування 
зрозумілого алгоритму дій та правил суб’єктів – фінансових установ. 
Представлене бачення процесу формування дає змогу визначити напрям 
вирішення проблем, що існують на ринку житлової нерухомості. Більш того 
чітка структура етапів цього процесу визначає підхід до ефективного 
функціонування механізму та дозволяє цьому способу впливати на розвиток 
якості надання фінансових послуг на ринку житлової нерухомості України.  
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Розробка програми для досягнення мети при 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 
Сьогодні проблемі інфляції приділяють багато уваги насамперед тому, 

що інфляція відбивається в соціально-економічному становищі як країни в 
цілому, так і кожної окремої людини. 

Для того, щоб мати певні уявлення про інфляційні процеси в Україні, слід 
почати з причин, які спричиняють її виникнення. До таких основних причин 
виникнення інфляції в Україні можна віднести: диспропорцію внутрішніх і 
світових цін; високу монополізацію економіки; тиск зовнішнього боргу на 
державний бюджет. Останнє впливає на формування несприятливого 
інвестиційного клімату і дає поштовх спекулятивному бізнесу [1, с. 7-9]. 

Дану проблему досліджували багато науковців, зокрема Ф. Енгельс, 
Д. Рікардо, Дж. Кейнс та багато інших. Серед українських науковців можна 
відзначити А. Горбанського, А. Гальчинського, С. Корабліна, В. Калюжного 
та інших.  

Метою даного дослідження є вивчення інфляційних процесів в Україні та 
їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. 

Інфляція – це, насамперед, підвищення загального рівня цін, який 
призводить до зниження купівельної спроможності грошей, тобто їх 
знецінення, і як наслідок – підвищує вартість життя (доходи незмінні – ціни 
зростають). 

Інфляцію розраховують та характеризують за двома основними 
показниками: 

− рівень інфляції (показує як змінились ціни в економіці за певний 
проміжок часу); 

− темп інфляції (показує як змінилась сама інфляція). 


