
Тема 8 

ТЕОРІЇ ВІДСОТКУ І РЕНТИ 
 
 

 

Пригода – це сутність комерції, але сутність 

банківської справи – це обережність. 

(Уолтер Бегхот) 
Є три способи розорення: найшвидший – 

перегони, найприємніший – жінки, 

але найнадійніший – сільське господарство. 

(Вільям Пітт) 
 
 

 

1. Капітал, інвестиції, позичковий відсоток. 

2. Ринок капіталу. 
3. Ринок землі і земельна рента. 
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Дана тема продовжує розгляд окремих чинників виробництва. 

Ринки  капіталу  і  землі  відіграють  значну  роль  в  економічному 

житті будь-якої країни. Докладніше питання теми вивчаються у 

курсі мікроекономіки. 
 
 
 
 
 

1. КАПІТАЛ, ІНВЕСТИЦІЇ, ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК 
 

 

У попередніх темах були розглянуті різні визначення поняття 
“капітал” та його види.  Безперечно, що ця категорія є однією з 

ключових  в  економічній  теорії,  але  одночасно  вона  і  найбільш 

складна і неоднозначна (зверніть увагу на походження слова – лат. 

capitalis – головний). 

Підходи до  капіталу  змінювалися  з  часом.  Меркантилісти 

ототожнювали  капітал  з  грошима,  сума  яких  зростає  у  сфері 
торгівлі.  Фізіократи  розуміли  капітал  як  кошти,  що  вкладені  у 

землеробство. Класики, які жили в епоху промислового 
 

117 



  В.А. Палехова 
 

капіталізму, фактично трактували капітал як знаряддя праці (так 

званий  фізичний  капітал).  На  думку  Д.Рікардо,  палка  в  руках 

первісного мисливця вже була капіталом. 

К.Маркс, успадкувавши підхід класичної школи, ускладнює 

визначення   капіталу, заглиблюючись  у дослідження 

капіталістичних виробничих  відносин.  На його  думку, це 
авансована вартість, що самозростає, тобто вартість, що приносить 

додаткову  вартість.  Але  у широкому  розумінні  слова  капітал  у 

К.Маркса – це  виробничі відносини з приводу  розподілу 

додаткової вартості. Пізнати капітал можна лише у русі – процесі 

його кругообігу. 

Суттєвий внесок у розвиток наукової уяви про природу капіталу 

внесли неокласики (Є.Бем-Баверк, І.Фішер, Дж.Кларк). Головне їхнє 
досягнення – це практична відмова від класичної тріади (праця – 

земля – капітал), для них капітал  – це вже не тільки знаряддя 
праці. 

Згідно з І.Фішером, капітал – це будь-який елемент багатства, 

який приносить його власнику регулярний доход протягом 

тривалого часу.  Таким чином, капітал включає і засоби праці, і 
товари довготривалого користування, і землю, і  навіть людський 

чинник. 

Погляди І.Фішера відрізняються від поглядів класичної школи 

також і тому, що вони ґрунтуються не на трудовій теорії вартості, 
а на маржиналізмі. Елемент капіталу цінується не тому, що на 

його виробництво витрачені ресурси, а тому, що він приносить 
кінцевий доход. 

Таким чином,  існують  різні  концепції  капіталу,  серед  них 

найбільш поширені: 

• “речова”  –  фізичний  капітал,  тобто  блага  довготривалого 
користування, що створені людьми, а не природою, для 
виробництва інших товарів та послуг (обладнання, 

приміщення, запаси матеріалів, напівфабрикатів тощо); 

• “грошова” – фінансовий капітал: гроші та цінні папери; 
• людський капітал – запас знань, кваліфікація. 

На прикладі капіталу найбільш доречно ввести поняття запасу 
і потоку.  Капітал  є  показником  запасу  –  обладнання,  грошей, 

інформації; він розраховується на певний момент часу. Інвестиції 

(буквально  –  капіталовкладення)  –  це  показник  потоку,   який 

збільшує запас капіталу, і вимірюється за певний проміжок часу. 
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Інвестиції являють собою витрату коштів у даний момент з метою 

отримати доход у майбутньому. 

Зверніть увагу, головне, що об’єднує різні форми капіталу, – 
це своєрідна угода між сьогоденням і майбутнім. Це доводиться на 

прикладі улюбленого персонажа – Робінзона – та його 
примітивного капіталу – сітки для лову риби. Щоб сплести сітку і 

тим  самим  збільшити  свою  здобич  у  подальшому,  Робінзону 

сьогодні доводиться відмовитися від звичного лову риби руками і 

лягти спати голодному (відмова  від споживання).  Але у 

майбутньому, отримавши сітку, Робінзон суттєво збільшує здобич – 

своє багатство. 

Якщо плетіння сітки потребує  багато часу, Робінзону 
доведеться  завчасно  засушити  рибу  (зробити  заощадження)  та 

годуватися  нею під  час  роботи (виробниче використання 

заощаджень  –  інвестиції).  Але  для  того,  щоб  засушити  рибу, 

потрібний час. Можна уявити, що поряд живе П’ятниця, який має 

сушену рибу. Якщо позичити її у нього, можна зекономити час. Чи 

погодиться П’ятниця? 

Взагалі  людині властиво надавати  перевагу сьогоднішнім 

благам, а не завтрашнім. Так звані часові переваги (time 
preference)  передбачають  схильність  людей  оцінювати  поточне 

споживання  вище,  ніж  майбутнє.  Тож  для  того,  щоб  людина 

погодилася відмовитися від поточного споживання благ і позичила 

рибу (гроші), їй треба за це віддячити.  Формою цієї подяки і є 

позичковий відсоток (interest rate). Це психологічне пояснення, 

розуміння відсотку як плати за стримування, так, як і технологічне 

(використання засобів праці у  майбутніх виробничих процесах), 

було властиве австрійській школі (Є.Бем-Баверк). 
Кожний чинник виробництва створює свій доход – відсоток є 

доходом на капітал.  Класичне визначення позичкового відсотку 

дав І.Фішер: “коефіцієнт, що показує, наскільки долар  прибутку, 

що отриманий зараз, цінніше в очах суспільства у порівнянні з 

доларом прибутку, який можна отримати у майбутньому”. 

Вкладання коштів з метою збільшення капіталу передбачає розрив 

у часі між витратами і доходами. Таким чином, для прийняття 
інвестиційного рішення доводиться зіставляти поточну цінність з 

майбутньою, цей процес має назву дисконтування. 

Майбутні гроші  завжди  дешевше  сьогоднішніх  (і  не  лише 

тому,  що  ми  маємо   справу  з  інфляцією).  Сьогоднішні  гроші 

можуть бути вкладені у бізнес з метою отримання  прибутку, на 
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них можна купити землю і привласнювати ренту, нарешті, просто 

купити благо і отримувати  корисність. Але найлегше зрозуміти 

втрати  від  невикористання  сьогоднішніх  грошей,  застосовуючи 

банківський відсоток. Порівняйте 1000 грн. сьогодні та ті ж гроші 

через рік. Якщо  сьогоднішню суму покласти у банк під 15%, то 

через рік ви отримаєте 1150 грн.  (це майбутня  вартість 
сьогоднішніх грошей). Можна поставити питання інакше – скільки 

грошей потрібно покласти  у банк сьогодні, щоб через рік 

отримати 1000 грн.? Якщо зберігається той самий відсоток, то ця 

сума дорівнює 870 грн. 

Пояснення відсотку у Дж.Кейнса стосується саме грошового 

капіталу. За його  словами, відсоток – це плата за розлучення з 
ліквідністю.  У  грошей  є  чудові  властивості  –  вони  ліквідні  (їх 
можна миттєво  обміняти  на  будь-що  корисне  для  вас)  і  вони 

можуть приносити доход. Перед власником грошей стоїть 

проблема вибору і доводиться чимось жертвувати. Якщо ви хочете 

отримати доход, ви повинні відмовитися від ліквідності. 
 
 
 
 

 

2. РИНОК КАПІТАЛУ 
 

 

Сутність   відсотку  більш   наочно  проявляється  на  ринку 

капіталу.  Виходячи  з двох основних концепцій капіталу, можна 

по-різному визначати  ринок капіталу.  Якщо брати  до  уваги 

“речову” концепцію, ринок капіталу є одним з  ринків  чинників 

виробництва.  Попитна  капітал на цьому  ринку –  це  попит 

підприємців  на  фізичний  капітал.  Але  для  цього  їм  потрібний 
грошовий капітал. Вирішення  цієї проблеми полягає у створенні 

особливого  ринку, на  якому  продаються і  купуються гроші. 

Продавцями  грошового капіталу  на  цьому ринку  виступають 

домогосподарства (рис. 5-1). 

Доходи домогосподарств  можна  поділити  на  споживання  і 

заощадження. Заощаджуючи кошти, люди обмежують своє 

поточне споживання заради його зростання у  майбутньому. Але 
зберігати гроші  просто  у  вигляді  готівки   невигідно.  І  ринок 

капіталу  пропонує домогосподарствам надійне і вигідне 

зберігання їхніх коштів. Це робиться завдяки комерційним банкам, 

про які вже йшлося у першому питанні. 
 

 

120 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ   
 

Саме комерційні банки зберігають внески домогосподарств, 

акумулюють  їхні  заощадження  і за   рахунок цих коштів 

пропонують   позики  або  кредити  (від  лат.  сreditum  –  позика) 

підприємцям для інвестування. Тому ринок капіталу   також 

називають ринком інвестиційних коштів. 
 

 
 

 
 

Рис. 8-1. Перетворення заощаджень в інвестиції 
 

 

Ринок грошового капіталу можна представити як   ринок 

грошей (тобто короткострокових, банківських позик, які пропонує 

кредитна  (банківська)  система)  та  ринок  цінних  паперів  (тобто 

довгострокових позик, фінансовий ринок). Це доволі своєрідний 

ринок  –  попит  на  ньому  існує  саме  на  гроші,  а  пропозиція 
виступає  у  вигляді  як  грошей,  так  і  цінних  паперів  (акцій  та 

облігацій).  Суб’єктами  фінансового  ринку  виступають  не  лише 

банки та домогосподарства, а і фондова біржа (на рис. 8-1 “Б” у 

цьому випадку означатиме біржу). Ринок цінних паперів доповнює 

систему банківського  кредитування і  розглядається окремо 

(тема 10). 

На ринку  капіталу попит  забезпечують підприємці. Їхній 

попит на  інвестиційні кошти залежить від потреби розширення 
своєї діяльності, ситуації на ринках благ – можливостей вкладання 

цих коштів, їхньої прибутковості. Оцінка доцільності інвестування 

проводиться на основі дисконтування. Цілком природно, що 

залежність між  інвестиційним попитом і ставкою відсотку буде 

обернена –  чим дорожчі кредити, тим  менше бажання 

скористатися ними. 

Пропозиція інвестиційних коштів формується за рахунок 

заощаджень домогосподарств.  Вирішальним чинником для 
прийняття рішення домогосподарствами є ставка відсотку – чим 

вона більша, тим легше тимчасово розлучитися з своїми грошима. 

Тому графік пропозиції інвестиційних коштів має додатний нахил. 

Таким чином, попит і пропозиція на ринку капіталу 
виглядають традиційно. Взаємодія домогосподарств і підприємців 

– перетин кривих визначає рівноважну ставку позичкового 
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відсотка.  Це  своєрідна  ціна  тимчасового  використання  чужих 

грошей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8-2. Рівновага на ринку капіталу 
 

 

Окрім комерційних банків на ринку капіталу присутні й інші 

фінансові посередники – це страхові компанії, інвестиційні, 

пенсійні фонди тощо. 
 
 
 
 

 

3. РИНОК ЗЕМЛІ І ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА 
 

 

Земля розглядається в економічній  теорії з  точки зору 

простору,  де  відбувається  економічна  діяльність,  з  точки  зору 

родючості, а також з точки зору природних ресурсів, що містяться 

у землі. Об’єктом дослідження економічної теорії вона стала ще з 

часів фізіократів, а те,  що вона є матір’ю  багатства, є 

загальновідомою істиною. 
Як чинник виробництва, земля має певні особливості: 

• вона є природним чинником, а не продуктом людської праці; 
• земля обмежена, оскільки вона невідтворювальна (її 

пропозиція нееластична); 

• вона нерухома, немобільна; 
• земля має необмежений термін служби, за умов 

раціонального господарювання не виснажується (а можливо 
навіть підвищення родючості); 

• на відміну від робочої сили земля (як і капітал) може бути 
відділена від свого власника (існують землевласники і 

землекористувачі). 
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Остання особливість свідчить про “розщеплення” пучка прав 

власності:  землевласник за певну плату передає  право 

користуватися своєю землею  орендарю  (землекористувачу). 

Орендар використовує  землю  у своїй діяльності з метою 

отримання  прибутку.  Доходи  і  власника,  і  користувача  мають 

окрему назву – рента (від фр. rente – та, яку віддали). 

Основи теорії ренти були закладені класиками. Для них рента 

була особливим видом  доходу, який належить власнику землі. У 
К.Маркса рента була частиною додаткової вартості, що створена у 
сільському господарстві,  і  відбивала  відносини  між  власником 

землі,  користувачем  та  найманим  робітником.  Він  ввів  поняття 

абсолютної ренти, яка є наслідком приватної власності на землю, 
тож зникне лише за умов націоналізації землі. На його думку, це 

своєрідна  данина,   якою  обкладають  все  суспільство  власники 

землі. 

Неокласична школа виходить з того, що основною 

особливістю  землі  як  економічного  ресурсу  є  її  обмеженість, 
нееластичність пропозиції. Тому підвищення попиту на землю не 
призводить до зростання обсягу пропозиції, як на інших ринках, а 
зростає лише ціна.  Економічною рентою неокласики називають 
доход,  що  отримується  на  ринку  (будь-якому),  де  пропозиція 
обмежена  у  порівнянні  з  попитом.  Земельна  рента,  у  такому 

випадку, є окремим видом економічної ренти.
6
 

Перетин графіків  попиту  на  землю  і  пропозиції  землі  дає 
рівень рівноважної земельної ренти. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8-3. Попит і пропозиція на ринку землі 
 

 
 
 

6  Меліорація, іригація та інші заходи розглядаються неокласиками як вкладення 

капіталу, тому прибуток за рахунок подібних заходів рентою не вважається. 
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Попит на землю складається з: 

• сільськогосподарського  (який є похідним від попиту на 
продовольчі товари,  залежить  від родючості землі, 
розташування відносно ринку); 

• несільськогосподарського  (для будівництва житла  та 
господарчих об’єктів, залежить в основному від 

розташування). 
З часом сільськогосподарський попит на землю має тенденцію до 

зниження (через скорочення частки сільського господарства у 

структурі економіки  розвинутих країн). А несільськогосподарський 

попит, навпаки, має сталу тенденцію до зростання, хоча він може 

певною мірою долати обмеженість простору (саме з цією метою 
з’явилися хмарочоси). У наш час існує таке явище як інфляційний 

попит на землю. 

Якщо взяти  до  уваги  якості  землі  та  її  розташування,  то 

зрозуміло, що краща  родючість та наближеність до ринків збуту 

дозволяють  отримати  власникам  і  користувачам  таких  ділянок 

додатковий доход, який має назву диференційної ренти. Відносно 

цього  виду  ренти  в  економічній  теорії  панує  напрочуд  дивна 

одностайність  у  поглядах  різних  економічних  шкіл  (Д.Рікардо, 
К.Маркс, неокласики). 

Диференційна рента  залежить,  таким  чином,  від  відносної 

родючості (є ділянки з відносно кращою та гіршою землею). Але 
слід розрізняти диференційну ренту І, яка пов’язана з 
природними властивостями землі (природною родючістю), та 

диференційну ренту ІІ, що пов’язана зі штучним покращенням 
властивостей  за рахунок  додаткового вкладення капіталу 

(економічною родючістю). 

Інколи використовують  поняття  монопольної  ренти.  Вона 

існує у разі обмеженої кількості продукції, що може бути 

вироблена  лише  у  певних  кліматичних  і  ґрунтових  умовах.  Ці 

умови виробництва продукції вільно не відтворюються, тому ціни 

на  продукцію  носять  монопольний  характер,  а  власники  землі 
відповідно отримують монопольну ренту. 

Від поняття ренти слід відрізняти орендну платню – 
винагороду за користування землею, яку сплачує орендар 

землевласнику. Хоча рента є основою для орендної платні, але 

кількісно вони, як правило, не збігаються. По-перше, не вся рента 

передається землевласнику (диференційна рента ІІ залишається  у 
користувача). По-друге, в орендну платню входить не лише рента, 
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а й  сплата  за  користування  певними  будівлями,  обладнанням, 

інструментами (що з економічної точки зору є фізичним 

капіталом. 

Землю можна  не  лише  брати  в  оренду,  а  й  купувати  та 

продавати. Ціна землі  також не тотожна земельній ренті. Ренту 

можна  визначити  як  ціну  послуг  землі  в  якості  економічного 
ресурсу. Продаючи землю,   фактично продають право  на 

отримання земельної  ренти. Ціна землі   прямо залежить від 

величини ренти (сумарної дисконтованої величини всіх майбутніх 

рентних платежів) і обернено – від ставки позичкового відсотка: 
 

 

R 
PL = ; 

r 
 

 

де PL – ціна землі, 

R – величина ренти, 
r – ставка позичкового відсотка. 

Брати до уваги ставку відсотку слід для визначення 

альтернативної вартості грошей – адже ціна має бути така, щоб 
колишній власник міг покласти отримані гроші у банк і 
отримувати відсотки, що порівнянні з рентою. 

Подібне визначення ціни землі є суто теоретичним. На 

практиці ціна землі залежить  від  багатьох  чинників,  які  можна 
звести до попиту та пропозиції. 

Ціни на землю і нерухомість в Україні постійно зростають. 
Тепер ви в змозі зрозуміти, чому цибуля може спочатку впасти у 

ціні, а потім зрости,  а нерухомість   постійно зростає у ціні, 
випереджаючи темп інфляції. Найлегше це пояснити  зростанням 

попиту.  Пригадайте  нецінові  чинники  попиту.  Найважливіший 

серед  них  у  цьому  випадку  –  доходи  покупців.  Доки  доходи 

українців падали (1990-ті рр.), ми були свідками  падіння цін на 

нерухомість.  Британські  економісти  навіть  вивели  довготривале 

співвідношення між середньою по країні ціною будинку та 

доходом робітника: 3,5 (3-4). Якщо середній доход 20 тис. ф. ст. на 
рік  (зараз  трохи  вище),  то  середня  ціна  будинку  має  скласти 

приблизно 70 тис. ф. ст. 

Із зростанням платоспроможності населення зростає 

конкуренція між потенційними покупцями нерухомості, тож 
зростають ціни на житло. Підвищенню платоспроможності сприяє 

й іпотечне кредитування (кредитування під заставу нерухомості). 
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Якщо у 2004 р. на придбання нерухомості в Україні було надано 

кредитів на суму 3,2 млрд. грн., то у 2006 р. – 24 млрд. грн. 

Щодо пропозиції,  то  щорічний  приріст  нових  будинків  у 

порівнянні з існуючим фондом доволі невеликий – земля була та 
залишається обмеженим ресурсом. 

 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ  СЕБЕ,  ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ТЕРМІНИ І 
КАТЕГОРІЇ: капітал, речовий, грошовий,  людський капітал, 

інвестиції, показники запасу і потоку, часові переваги, позичковий 
капітал, позичковий  відсоток, дисконтування,  кредит, 

землеволодіння,  землекористування,  економічна  рента,  земельна 
рента, диференційна (І, ІІ), абсолютна, монопольна рента, орендна 

платня, ціна землі, іпотечне кредитування. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 

ЗРОБИЛИ В ЦЕЙ РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: 

Д.Рікардо, К.Маркс, Є.Бем-Баверк, І.Фішер, Дж.Кейнс. 
 
 
 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

 

1. Які ви можете дати визначення капіталу? 

2. У чому полягають відмінності капіталу від інших чинників 

виробництва? 
3. У підзаголовку книги І.Фішера “Теорія відсотку” вказано, що 

він “визначається нетерплячим бажанням витратити гроші і 

можливостями вкладення капіталу”. Поясніть, що це означає. 

Яка економічна категорія може бути використана для 

пояснення? 

4. Наведіть на прикладі господарства Робінзона дві умови 

утворення  капіталу. Чим відрізняється процес  утворення 
капіталу сьогодні? 

5. Визначте майбутню вартість сьогоднішньої суми контракту за 

навчання через рік за умов 15% річних; 20%. Скільки грошей 
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потрібно інвестувати сьогодні, щоб отримати через рік 5000 

грн. за умов 15% річних; 20%? 

6. Що ви оберете – отримати 10 тис. гривень зараз або 20 тис. з 

розстрочкою на 5 років? Яка інформація вам ще потрібна для 
відповіді? 

7. Як на ставку позичкового відсотку впливає інфляція? 

8. Припустимо, що у двох країнах існує однакове з технічної 

точки зору виробництво. Чому ж впродовж їхнього 
історичного розвитку  в  них  можуть  виявитися  абсолютно 
різні рівні позичкового відсотку? 

9. Чому іпотечне кредитування вигідно комерційним банкам та 

будівельним компаніям? 
10. Хто зацікавлений у максимальному продовженні терміну 

оренди – землевласник або землекористувач? 

11. Чи  є  приватна  власність  на  землю  обов’язковою  умовою 
подолання кризи сільськогосподарського виробництва? Як це 

пов’язане з розвитком іпотечного кредитування? 
12. Чому  в  центральній  частині  міст  розташовано  дуже  мало 

АЗС? У місцях з таким напруженим рухом власник станції міг 

би непогано заробити. 
13. Сформулюйте основні цілі земельної реформи в Україні. 

14. Уявіть,  що  ви  купуєте  квартиру  ціною  40  тис.  дол.,  з  них 

10 тис. ви берете у кредит з виплатою на 5 років при ставці 

відсотку 15%. Скільки коштує для вас будинок? 
 
 
 
 
 

ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ЧИТАТИ НЕ ТІЛЬКИ 

ПІДРУЧНИКИ: 
 

 

1. Вам, без сумніву, відомі кращі взірці української літератури, в 

яких яскраво намальована  соціальна трагедія суспільства, де 

панує приватна власність  на землю (наприклад, “Земля” 

О.Кобилянської).   Але ж сьогодні ми вважаємо,  що без 
приватної власності неможлива ринкова економіка. Ваші 

роздуми? 

2. Останнім  часом  в  Україні  доволі  гостро  встала  проблема 

вільного продажу та купівлі землі. Йдеться про 
найважливіший елемент формування ринкової системи. Які 

аргументи використали  б  ви  в  дискусії  з  супротивниками 
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закону про вільний продаж землі? Які заходи ви б 

запропонували,  щоб  запобігти  розшаруванню  селянства  та 

купівлі землі монополіями?  Чому в різних районах України 

по-різному  ставляться  до  проблеми  приватної  власності  на 

землю? 
 
 
 
 

 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Травень 2007 р.) Кризові явища на ринку нерухомості США 

заглиблюються. На фоні  падіння попиту і цін стрімко зростає 

частка прострочених іпотечних кредитів. Дані ринку 

нерухомості  США  змушують  панікувати  навіть  ріелтерів.  За 

перший  квартал  2007  р.  продаж  будинків  впав  у  порівнянні  з 

аналогічним  періодом  2006  р.  на  7%  –  до  6,4  млн.  об’єктів  у 
річному  обчисленні,  а  середня  ціна  одного   сімейного  будинку 

знизилася  на  1,8%  –  до  $212  тис.  За  прогнозами  Національної 

асоціації  ріелтерів, до кінця року ціни на житлову нерухомість 

США можуть знизитися на 16%, що стане найбільшим падінням 

ринку за останні 40 років. 

За словами  експертів,  дала  тріщину  основна  опора  ринку. 

Останні  роки ціни на житло  підтримувалися за  рахунок 

активного розвитку ризикової іпотеки. За даними дослідницького 
центру Inside  Mortgage  Finance, починаючи з  1998 року 

“неблагонадійні” позичальники складали приблизно 5%  від 

загальної кількості покупців житла, що беруть для цього кредит. 

У 2005 році частка проблемних клієнтів,  що оформили іпотеку, 

досягла вже 25%, що і призвело до кризи. 

Прагнучи перемогти у жорсткій боротьбі за клієнтів, 

багато банків США видавали покупцям житла гроші при низьких 
початкових платежах та без потрібного підтвердження доходу 

позичальника,  а  кредитні  брокери  часто  завищували  у  заявах 

зарплату претендентів, розраховуючи швидше оформити угоду 

та отримати належний їм відсоток. 

Так, за даними аналітичної групи Credit Suisse, сума позик, 
схема видачі якої передбачає мінімум наданих документів, у 2006 

р. зросла до $276 млрд. з $30 млрд. у 2001 р. А експерти Mortgage 
Asset Research Institute стверджують, що донедавна у 60% 
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випадків оформлення іпотечного кредиту заявлений доход клієнта 

вдвічі перевищував реальну цифру. 

У свою чергу, багато  громадян охоче використовували 

можливість  оформлення ризикових   іпотечних кредитів, 
розраховуючи перепродати  будинок,  який  зріс  у  ціні:  вартість 
житла у США донедавна щорічно зростала на 15-20%. Тепер, за 

даними  експертів,  близько  1,5  млн.  американців  знаходяться  у 

стадії особистого банкрутства та відмовляються сплачувати. 

Як наслідок, обсяг неповернення іпотечних кредитів у США 
перевищив мільярд доларів, і у березні 2007 р. у країні вибухнула 
перша хвиля іпотечної  кризи, у ході якої збанкрутували більше 

двадцяти фінансових компаній, що видавали ризикові позики. Крах 

іпотечних структур призвів до надлишку пропозиції та падінню цін. 

Не можна не помітити, що американський сценарій до болі 
схожий  на  картину,  що  спостерігається  в  Україні.  За  даними 

будівельної компанії “Міськжитлобуд” на фоні житла, що 

стрімко дорожчає, ринок іпотеки у країні виріс за останні три 

роки з 2% до 6% ВВП. Причому середній кредит по іпотеці у 2005 
р. складав $15 тис., у 2006 – $40 тис., а у 2007 – $90 тис. 

Враховуючи, що для  оформлення кредиту  у деяких 
вітчизняних банках достатньо вказати тіньову зарплатню, якої 

вистачає на погашення відсотків, можна з впевненістю 

припустити, що частина покупців оформили непід’ємний кредит у 

надії розбагатіти на перепродажу житла. Судячи по усьому, у 

2007 р. вигідно перепродати українську квартиру навряд чи 

вдасться, оскільки, за даними ріелтерів,  ринок нерухомості 
перебуває у фазі стагнації, і спекулянти замість квартир 

віддають перевагу покупці землі”. 
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