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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Ринок житла є важливою складовою господарства 

будь-якого регіону, що обумовлюється перш за все соціальною значимістю 

житлової нерухомості та її незмінними характеристиками, як суспільного блага. 

Житлова потреба покликана не лише забезпечувати сприятливі умови для 

проживання, а й задовольняти первинні потреби людини в захисті, побуті, 

створювати зручні умови для соціального відтворення, відновлення сил та енергії. 

З іншого боку, житло - це засіб інвестування, кредитування, страхування, це 

складова розвитку низки галузей та сфер діяльності в регіоні, це компонент 

системи управління житловим фондом, це сфера зайнятості населення. Внаслідок 

цього, процеси, що відбуваються на ринку житла, набувають вагомого значення в 

системі регіонального розвитку, мають чітко окреслену географічну спрямованість 

та постають важливою складовою суспільно-географічних досліджень. 

Не дивлячись на значну увагу до проблематики ринку житла, в науковій 

літературі не достатньо глибоко опрацьовані головні засади його функціонування. 

Відсутність ефективної соціально-орієнтованої політики у житловій сфері та її 

комерціалізація, спричинили низький рівень забезпечення населення житлом, 

існування житлових черг та відсутність ефективних механізмів придбання житла, 

призвели до істотного скорочення обсягів житлового будівництва, високої вартості 

житла та, на цій основі, загострення житлової проблеми. Звідси, недостатність 

наукової розробки вищенаведених питань, які вимагають систематизації та 

поглиблення теоретико-методологічних й прикладних аспектів формування та 

функціонування регіонального ринку житла, що й обумовлює актуальність 

дисертаційного дослідження. 

Питання вивчення ринків нерухомості, зокрема житлового ринку, 

механізмів його функціонування, підходи до оцінювання, фінансово-інвестиційне 

забезпечення діяльності, проблеми управління були розроблені в працях 

економістів та географів: О.Аврамової, А.Асаула, І.Балабанова, О.Більовського, 

В.Божанової, Н.Верхоглядова, В.Воськало, І.Геллера, З.Герасимчук, В.Горемикіна, 

О.Гриценко, І.Драган, І.Канєєвої, О.Кащенко, І.Корнило, І.Кривов'язюка, І.Кушнір, 

І.Лисова, С.Максимова, Ю.Манцевича, А.Монченкова, В.Назарова, Н.Олійник, 

В.Омельчук, В.Онищенко, К.Павлова, В.Рейкіна, Г.Стерніка, Дж. Фрідмана, 

М.Федотової, Г.Харісона, О.Шевчук та ін.  

Близькими є дослідження з питань урбаністики та формування міських 

просторів й житлової забудови, серед яких можна виділити праці як іноземних: 

Б. Беррі, А. Латмана, Дж. Касарда, П. Борна, П. Боєлхоуера, Дж. Стернліба, 

Т. Таммару, Дж. Хьюджеса, так і вітчизняних науковців: О. Денисенко, 

О. Дронової, К. Мезенцева, Н. Мезенцевої, А. Мельничука, Г. Підгрушного, 

І. Пилипенка, С. Покляцького, Б. Посацького, Р. Сливки; з питань управління 

міським господарством та регіонального і міського планування: У. Ізарда, 

П. Мерлена, Дж. Форрестера, Ю. Бочарова, А. Гутнова, В. Дідика, А. Доценка, 

О. Драпіковського, В. Куценко, Г. Лаппо, В. Нудельмана, Я. Олійника, 

М. Орлатого, Ю. Палехи, Є. Перцика, О. Пчелинцевої, А. Степаненка, 

О. Топчієва, В.Тімохіна; з питань розвитку будівельної галузі А. Буренстама, 

Й. Бурки, Я. Жупанського, З. Маніва, І. Нікольського, Ю. Саушкіна, А. Хрущова, 

О. Григор'євої та ін.; з питань розвитку житлово-комунального господарства: 

І. Драгана, З. Герасимчук, В. Куценко, І. Геллера, Г. Крамаренка, В. Сивого, 
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В. Торкатюка, Б. Скокова та ін.  

В той же час на регіональному рівні, на нашу думку, ці питання вивчені 

недостатньо та потребують подальших наукових розвідок. В дослідженнях досить 

мало уваги приділяється аналізу регіональних чинників формування ринку житла, 

впливу території на його становлення та розвиток. Найбільш актуальними в 

даному аспекті є теоретичні та прикладні питання механізмів житлового 

забезпечення, підвищення доступності житла для населення, питання 

кредитування й залучення інвестиційних ресурсів, функціонування будівельного 

комплексу, забудови територій тощо.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Представлене 

дисертаційне дослідження пов‟язане з тематикою науково-дослідної роботи на 

географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, що виконувалась Науково-дослідним сектором “Регіональних проблем 

економіки і політики”, зокрема теми 16 БП 050-02 "Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій" № державної 

реєстрації 0116U002636, в якій використані авторські дослідження з оцінки 

трансформацій житлової забудови міст регіону та аналізу географічних аспектів 

функціонування ринку житла міських поселень Київського регіону (довідка 

№050/531-30 від 20.11.2017). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-методологічних основ суспільно-географічного дослідження 

ринку житла регіону та обґрунтування практичних рекомендацій з його 

удосконалення в Київському регіоні. 

Відповідно до поставленої мети в роботі були поставлені наступні 

завдання: 

- сформулювати теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження ринку житла регіону; 

- обґрунтувати методичні підходи та методику суспільно-географічної оцінки 

ринку житла Київського регіону; 

- визначити, систематизувати та проаналізувати вплив чинників на формування 

та розвиток ринку житла регіону; 

- провести комплексний аналіз попиту та пропозиції на ринку житла Київського 

регіону, визначити основні напрями їх трансформацій; 

- провести аналіз житлового будівництва в регіоні, визначити його тенденції та 

перспективи; 

- виявити та узагальнити основні тенденції ціноутворення на регіональному 

ринку житла, їх причини та напрями в умовах ринкових трансформацій; 

- оцінити проблеми та визначити напрями підвищення ефективності 

функціонування ринку житла Київського регіону. 

Об’єктом дослідження є ринок житла Київського регіону. 

Предметом дослідження є просторові аспекти функціонування ринку житла 

регіону та особливості його трансформацій. 

Методи дослідження. Методологічною основою представленого 

дослідження є сучасні напрацювання в суспільній географії, зокрема географії міст 

та геоурбаністики, розробки вітчизняних та іноземних науковців з питань 

містобудування, міського і регіонального планування та управління, архітектури 

та будівництва, житлово-комунального господарства. 
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З метою опрацювання теоретико-методологічних засад суспільно-

географічного дослідження ринку житла регіону (розділ 1) були використані 

методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, порівняльно-описовий метод, 

методи системного підходу, історичний, літературний та порівняльний метод, 

логічні методи, які в комплексі дозволили оцінити житлову нерухомість регіону як 

об‟єкта суспільно-географічного пізнання, розкрити сутність та зміст поняття 

«ринок житла» і його місце в системі наукового пізнання, на теоретичному рівні 

осмислити вплив чинників на формування ринку житла регіону. З використанням 

методів економіко-статистичного аналізу, просторового аналізу, картографічних 

та графічних методів було проведено аналіз чинників формування ринку житла 

Київського регіону (розділ 2). Для оцінки попиту й пропозиції на ринку житла 

Київського регіону, визначення основних напрямів їх трансформацій, аналізу 

будівельної галузі і в регіоні, узагальненні основних тенденцій ціноутворення на 

регіональному ринку житла були застосовані методи просторового аналізу, 

математико-статистичні та картографічні методи, зокрема розраховані індекси 

локалізації та територіальної концентрації досліджуваних процесів, визначені 

коефіцієнти кореляції та рівняння регресії (розділ 3). Окрім цього із застосуванням 

методів опитування вдалося визначити основні проблеми, оцінити вподобання 

споживачів на даному ринку та визначити перспективи підвищення ефективності 

функціонування ринку житла Київського регіону. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові 

акти України, зокрема Конституція України, Житловий та Цивільний кодекси, 

Закони України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про комплексну реконструкцію 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» а також низка 

нормативно-правових актів; текстові та картографічні матеріали «Генерального 

плану розвитку м. Києва та його приміської зони» діючого (до 2020 р.) та 

перспективного (до 2025 р.), детальні плани територій міста; матеріали Державної 

служби статистики України: статистичні матеріали, зібрані автором в Головному 

управлінні статистики міста Києва та Київської області, науково-публіцистичні 

матеріали, статистичні щорічники, бюлетені. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні та 

обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних засад суспільно-

географічного дослідження ринку житла регіону. В межах узагальненого 

результату найвагомішими досягненнями автора є наступні: 

вперше: 

- здійснено комплексну суспільно-географічну оцінку ринку житла в Київському 

регіоні, що дозволила виявити територіальні відмінності попиту та пропозиції 

на житло; 

- визначено територіальні межі зон ціноутворення в Київському регіоні, зокрема 

семи зон в межах Києва та шести зон в межах області; 

удосконалено: 

- понятійно-термінологічний апарат дослідження ринку житла регіону, зокрема 

поглиблено сутність понять «нерухомість», «житлова нерухомість», «житло» та 

«ринок житла» з точки зору суспільної географії;  

- методику суспільно-географічного дослідження регіонального ринку житла, яка 

спрямована на вивчення територіальних особливостей формування та розвитку 
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ринку житла, його доступності, ємності, потреби в житлі, обсягів і структури 

попиту й пропозиції, ціни, діяльності будівельної галузі; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретичні та методологічні засади суспільно-географічного дослідження ринку 

житла, зокрема, охарактеризовані головні ознаки житла як суспільного блага; 

представлені та оцінені основні класифікації житла, розкрита сутність та зміст 

поняття «ринок житла», його місце в системі наукового пізнання суспільної 

географії; 

- оцінка чинників формування та розвитку ринку житла Київського регіону, 

зокрема проаналізовані територіальні чинники ринку житла, комфортність умов 

проживання, чинники житлового будівництва та розвитку будівельної індустрії 

в регіоні, економічні, соціально-демографічні та трудові, законодавчо-правові, 

адміністративні й соціально-психологічні чинники; 

- обґрунтування напрямів удосконалення функціонування ринку житла 

Київського регіону, зокрема: підвищення доступності житла для мешканців 

регіону, в тому числі й через створення механізмів здешевлення житла, 

механізмів оренди житла з наступним правом викупу; відновлення на 

належному рівні державних програм житлової підтримки, облаштування 

інфраструктури; підтримки будівельної діяльності, в тому числі в питаннях 

будівництва соціального та доступного житла; спрямування житлового 

будівництва в межі агломерації й обмеження забудови в столиці, проведення 

обов‟язкових громадських слухань, підвищення доступності житла та якості 

надання житлових послуг.  

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані й 

обґрунтовані в роботі теоретичні положення  та практичні висновки дають змогу 

вдосконалити механізми функціонування ринку житла регіону, оптимізувати 

будівельну діяльність, визначити перспективні території для будівництва й 

відпрацювати систему обмежень, вдосконалити механізми забезпечення населення 

житлом та підвищити якість надання житлових послуг. 

Результати даного дослідження можуть бути використані органами 

місцевого самоврядування, суб‟єктами господарювання для розробки програм 

регіонального розвитку, планування та впорядкування містобудівної діяльності, 

прийнятті обґрунтованих управлінських рішень в процесі вибору житлових 

проектів а також при дослідженні ринків житла інших регіонів України.  

Результати дисертаційного дослідження були використані комунальною 

науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста» (КНДУ «НДІРоМ») при розробці плану заходів на 

2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки та для 

аналізу стану та розробки підходів до вирішення інфраструктурних проблем 

дошкільної освіти. Авторські результати дослідження в частині оцінки 

трансформацій житлової доступності та результати соціологічного дослідження з 

визначення пріоритетів та врахування вподобань споживачів, їх пропозицій з 

питань перспективного розвитку житлового ринку Київського регіону, були 

впроваджені при розробці Комплексної цільової програми підвищення 
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енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 

на 2016-2020 роки (довідка №050/31-479 від 23.11.2017). 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені в роботі ДП 

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» в процесі розробки НДР «Аналіз 

законодавчої бази з метою розроблення проекту Закону щодо реконструкції 

кварталів застарілого житлового фонду» (довідка Д-3224 від 21.11.2017). 

Матеріали дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес 

кафедрою економічної та соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальних дисциплін 

«Міське планування», «Територіальне планування», «Географія будівельної 

індустрії» для студентів географічного факультету (довідка №050/530-30 від 

20.11.2017). 

Особистий внесок здобувача. Представлена дисертаційна робота є 

особистим дослідженням автора. З наукових праць, що опубліковані у 

співавторстві, використані лише ті положення та ідеї, що є результатом 

індивідуальних досліджень та належать особисто автору, про що вказано в 

переліку наукових праць, представлених в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Результати теоретичних досліджень та 

практичних розробок дисертаційної роботи апробовані на наступних 

конференціях: ІV Всеукраїнська науково - практична конференція «Сучасні 

проблеми розвитку суспільної географії» (м. Київ, 16-18 жовтня 2014 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон - 2014: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 6 листопада 2014 р.); ХІІІ Міжнародна 

наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених «Шевченківська весна», 

(м. Київ, 2-3 квітня 2015р.); VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» 

(м. Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.); ХІІ з„їзд Українського географічного товариства 

«Українська географія: сучасні виклики». (м. Вінниця 17–21 травня 2016 р.); ХІІ 

Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна», (м. Київ, 6-8 квітня 2016р.); ХІІІ 

Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна», (м. Київ, 10-11 квітня 2017р.); Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон 

- 2017: суспільно-географічні аспекти» (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки і пропозиції дисертаційного 

дослідження опубліковано в 17 наукових працях загальним обсягом 7,5 

друкованих аркушів (у тому числі 5,9 друкованих аркушів належать автору 

особисто). Серед них 6 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 

4,3 друкованих аркушів (у тому числі 2,3 друкованих аркушів – авторські), 2 

статті в інших виданнях України та 2 публікації в зарубіжних виданнях. 
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 297 сторінок. Основний зміст роботи викладено 

на 157 сторінках машинописного тексту та 60 рисунках. Додатки розміщені на 60 

сторінках. Список використаних джерел налічує 223 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади суспільно-

географічного дослідження ринку житла регіону» проведено аналіз наукових 
категорій «нерухомість», «житлова нерухомість» та  «житло». Встановлено 
певну термінологічну неузгодженість внаслідок паралельного вживання у 
науковому обігу даних термінів. Запропоновано розмежовувати категорії «житло» 
та «житлова нерухомість». «Житло» – це лише ті житлові приміщення, будинки та 
квартири, які перш за все є постійним місцем проживання, призначені 
функціонально для проживання та які перемістити неможливо. Відповідно, 
категорія «житлова нерухомість» є ширшою та включає в себе поряд із житлом й 
технічні приміщення, мережі та облаштування, що забезпечують реалізацію 
житлової функції мешканців. Торкаючись категорії «нерухомість», в роботі 
зроблено акцент на тому, що географічний аспект дослідження нерухомості не 
обмежується лише оцінкою її фізичних характеристик. Роль географії полягає у 
вивченні відношень та зв‟язків, що відбуваються в сфері нерухомості, процесів і 
явищ в даній царині. Методологічна база географії спрямована на визначення 
причин диференціації вартості нерухомості, тенденцій різних явищ і процесів, що 
відбуваються в ній, споживчих дисбалансів тощо. 

Головні, найбільш характерні ознаки житла як суспільного блага це: 
територіальна локалізованість, зв‟язок із землею, висока вартість, неоднорідність, 
непереміщуваність, довгостроковість використання, здатність задовольняти 
соціальні та економічні потреби й житлові вимоги мешканців. Житло розглядають 
як соціальне благо, чи благо, що має соціальний ефект, як засіб інвестування, 
кредитування, страхування, як складова розвитку низки галузей та сфер діяльності 
в регіоні, як складова управління житловим фондом, як сфера зайнятості 
населення. Головними класифікаційними ознаками житла є його конструкційні 
характеристики, комфортність проживання та ціна. 

Встановлено, що житлова сфера - це складна та динамічна система, яка 
охоплює низку галузей та сфер діяльності, серед яких будівництво та 
реконструкція житла, споруди та елементи інженерної і соціальної 
інфраструктури, це система управління житловим фондом, тощо. Визначено, що 
житлова нерухомість регіону – це частина нерухомості чи майна регіону, що 
функціонально і просторово диференційована під впливом цілої низки умов і 
чинників, підпорядковується дії географічних закономірностей, виступає основою 
життєдіяльності людини, сприяє задоволенню її базових потреб та умов 
проживання і відтворення. 

З позицій суспільної географії під ринком житла ми розуміємо систему 
суспільних відносин в межах певного географічного простору з чіткою 
локалізацією, в якому відбуваються операції з житловою нерухомістю, формується 
попит, пропозиція і ціни на житло та забезпечується реалізація головної, найбільш 
важливої потреби людини в сприятливих умовах середовища проживання. 
Головним критерієм формування ринку житла є його чітко виражена 
територіальна локалізованість, яка проявляється в територіальних ознаках 
відносно інших об‟єктів чи елементів, які можуть змінюватись з часом. Житло, як 
об'єкт нерухомості є стаціонарним і нерухомим, має певне місце розташування і 
кордони, тобто локалізоване в просторі і характеризується унікальністю кожного 
об'єкта нерухомості.  

Визначено, що ринок житла складається з двох сегментів, які відображають 
подвійну природу нерухомості - як ресурсу і як послуги. Перший сегмент 
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фактично є ринком житлового фонду як ресурсу, тобто матеріальних благ. Другим 
сегментом ринку житла є ринок житлових послуг, що становлять відокремлену 
форму використання корисних властивостей нерухомості (площі, комфорту, 
надійності, зручності та ін.). Всередині обох сегментів ринку житлової 
нерухомості складаються особливі підвиди, чи субринки (квартир чи 
домоволодінь; індивідуального чи типового житла; старого чи нового житлового 
фонду; реконструйованого, елітного, дешевого, середнього житла тощо).  

В дослідженні теоретично осмислені основні групи чинників розвитку ринку 
житла. До першої групи чинників віднесені територіальні чинники ринку житла, 
зокрема місцеположення об'єкту нерухомості, транспортна доступність,  
інфраструктурне забезпечення території та розвиток сфери послуг; загальний 
рівень розвитку регіону та населеного пункту, екологічна ситуація. Другу групу 
складають чинники комфортності умов проживання, зокрема це типи будівель, 
клас житла та поверховість забудови. Третю групу складають чинники житлового 
будівництва та розвитку будівельної індустрії в регіоні загалом. Четверту групу 
формують економічні чинники, до яких віднесено доходи населення, доходи 
девелоперів чи забудовників; інвестиційний чинник; іпотечний чинник, систему 
кредитування, страхування; спекулятивний чинник; витрати на будівельні роботи, 
собівартість будівництва. Група соціально-демографічних і трудових чинників 
включає оцінку демографічної ситуації, вікової структури, людності та щільності 
населення, міграційних процесів, ринку праці в регіоні, системи розселення. 
Законодавчо-правові та адміністративні чинники проявляються через систему 
правового регулювання, державну та регіональну політику на ринку житла, 
житлові програми, процеси отримання дозвільної документації та контролю за 
будівництвом, процеси оподаткування, кредитування та страхування на ринку 
житла. Соціально-психологічні чинники включають споживчу поведінку та 
вподобання споживачів, цінові очікування, сезонність, етнічні чи релігійні 
особливості регіону, безпеку території. Перший розділ завершується 
обґрунтуванням загального алгоритму суспільно-географічного дослідження ринку 
житла регіону. В дослідженні виділяються теоретико-методологічний, 
методичний, аналітичний, синтетичний та концептуальний етапи. 

Другий розділ «Оцінка чинників формування та функціонування ринку 
житла Київського регіону» розкриває вплив основних чинників та формування 
ринку житла в досліджуваному регіоні. Починається розділ з оцінки положення 
Київського регіону. В роботі проведена загальна характеристика показників 
розміщення та доступності, враховано фактор столичності, наявності в складі 
області м. Славутича, наявності зони відчуження. Окрема увага приділена 
транспортному положенню регіону. Оцінено рівень інфраструктурного 
забезпечення території, зокрема господарсько-питного та протипожежного 
водопостачання, водовідведення й очищення стічних вод, електропостачання, 
теплопостачання, газопостачання. Оцінено наявність в регіоні комерційної та 
соціальної інфраструктури.  

Загальний рівень розвитку регіону оцінено через показник ВРП та 
обраховано, що на досліджуваний регіон припадає 28% всього валового продукту 
України, в т.ч. на Київ 22,7%, на область 5,3%. За цим показником Київ є лідером, 
а область відноситься до п‟ятірки найбільш економічно розвинених регіонів 
України. Провідними галузями промисловості міста є харчова, легка, медична 
галузь, промисловість будівельних матеріалів, машинобудування та 
металообробка, електроенергетика тощо. За обсягами промислової продукції в 
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Києві лідирують Печерський, Подільський, Шевченківський та Голосіївський 
райони. Київська область належить до промислово розвинених регіонів України, 
за обсягами реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу вона 
посідає 7 місце. До найбільших промислових центрів регіону окрім Києва 
належать міста Біла Церква, Обухів, Бровари. Важливим показником, що 
характеризує соціально-економічний розвиток регіону, є оборот торгівлі. За даним 
показником регіон є лідером, на якого припадає більше 20% товарообороту 
держави. У Києві за обсягами товарообороту лідирують Голосіївський, 
Печерський, Подільський та Шевченківський райони. В області лідерами є 
прилеглі до столиці Києво-Святошинський, Броварський, Бориспільський, 
Обухівський райони та Миронівський на периферії.  

Екологічна ситуація в регіоні характеризується як напружена. Для Києва 
характерні всі екологічні проблеми, що притаманні великим містам. Це, перш за 
все, забруднення пересувними транспортними засобами, постійні зміни в складі 
атмосферного повітря, викиди хімічних речовин у атмосферу, шумове 
забруднення, забруднення токсичними відходами, проблема побутових відходів. 
Майже всі ці проблеми торкаються й Київської області. Проте особливе місце в 
області займає радіаційна проблема, що пов‟язана з Чорнобильською АЕС. 

Демографічна ситуація у м. Києві вважається однією з найкращих в Україні. 
За показником природного приросту м. Київ займає перше місце серед міст-
мільйонерів країни. Починаючи з 2009 р., природний приріст населення м. Києва 
відносно стабільний і позитивний. Приріст населення зумовлений, у першу чергу, 
міграційними процесами. Щороку в столицю України прибуває від 13 до 45 тис. 
осіб. В області демографічна ситуація дещо гірша. Протягом 1995 – 2016 рр. 
чисельність населення Київської області зменшилася на 179,4 тис. осіб, складаючи 
відповідно 1911,6 тис. осіб у 1995 р. і 1732,2 тис. осіб у 2016 р. Для міських 
поселень області властиве збільшення чисельності населення. Визначено, що 
позитивний механічний приріст населення в регіонах і населених пунктах 
зумовлює зростаючу потребу в житлі, підвищує попит і ціни на житло.  

Серед чинників розвитку ринку житла рівень доходів населення відіграє 
вирішальне значення. Традиційно найвищі доходи має населення Києва. Оплата 
праці в Київській області є однією із найвищих в Україні. За цим показником 
Київщина займає четверте місце за областями країни. Київський регіон є найбільш 
інвестиційно привабливим. Так, в регіон за 2016 р. надійшло майже 40% усіх 
інвестицій, з яких на Київ припадало майже 30%.  

Основними нормативно-правовими документами, що регламентують 
відносини на ринку житла, є Конституція України, Житловий та Цивільний 
кодекси, а також низка законодавчих й підзаконних нормативно-правових актів, 
визначними серед яких є Закони України “Про основи містобудування”, “Про 
архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про 
комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду”. В роботі 
охарактеризовано структуру органів місцевої влади, що регулюють діяльність на 
ринку житла Києва і області.  

Суттєвий вплив на розвиток ринку житла мають соціально-психологічні 
чинники. Встановлено, що важливим аспектом сфери споживання є споживча 
поведінка як сукупність дій споживача, яка спричиняє виникнення будь-якої 
потреби та створення комплексу ресурсів і механізмів для її задоволення. 
Споживча поведінка зазнає впливу низки чинників, серед яких є особисті 
вподобання, переконання, цінові очікування, сезонність, етнічні, релігійні 
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особливості, розвиток інфраструктури території, сфери послуг, культури, 
рекреації, туризму тощо.  

У третьому розділі «Суспільно-географічна характеристика ринку житла 
Київського регіону та перспективи його розвитку» охарактеризовано сучасний 
стан та визначено перспективи ринку житла досліджуваного регіону. 

Розпочинається розділ з оцінки традиційних складових ринку – попиту, 
пропозиції та ціни. Встановлено, що Київський регіон та Київ зокрема приваблює 
до себе мешканців інших регіонів через можливість кращого працевлаштування, 
розвитку дітей, цікавого та різноманітного відпочинку, зручної транспортної 
системи міста, наявність красивих парків та скверів, багату історію та чарівну 
архітектуру. Все це формує тут високий попит на житло. Дані тенденції 
підтверджуються статистикою активності ринку нерухомості України та 
Київського регіону. Загальна кількість транзакцій в Київському регіоні склала 
88 264 одиниці, а це 21,6% від їх загальної кількості в Україні. Тобто можна 
говорити про високий попит на житлову нерухомість в столичному регіоні, який, 
вочевидь, буде триматись на перспективу. Підтвердженням високого попиту 
залишається житлова черга в досліджуваному регіоні. Так, за даними Головних 
управлінь статистики в Києві та Київській області, офіційно на квартирному 
обліку перебувають більше 120 тис. мешканців, з яких дві третини припадає на 
Київ. Стійкі темпи розвитку даного ринку мають низку причин, серед яких поруч 
зі стабільно великим попитом є також знецінення національної валюти та криза 
банківської системи. За методикою ООН–ХАБІТАТ проведено оцінку доступності 
житла Київського регіону. Встановлено, що в Києві доступність житла є однією з 
найвищих за регіонами України (5,8 року), попри високу середню вартість 
житлової нерухомості. В області даний показник дорівнює середньоукраїнському 
значенню і складає 7,6 року. В роботі оцінено систему іпотечного кредитування й 
визначено основні недоліки діючих житлових програм. З‟ясовано, що серед 
основних причин зниження попиту є низькі доходи населення, складні іпотечні 
умови й відсутність дієвої підтримки з боку держави.  

Визначено, що пропозиція на ринку житла формується на основі вже 
наявного житлового фонду, через обсяги введення в експлуатацію житла та 
інвестицій в житлове будівництво. В дослідженні оцінено весь житловий фонд 
Київського регіону, проведено його порайонний аналіз. В результаті встановлено, 
що житловий фонд Київського регіону на кінець 2016 року складав 125,5 млн.м2, 
або ж майже 13% усього житлового фонду України. Зокрема житловий фонд Києва 
становив 63,5 млн.м2, а Київської області ще 62 млн. м2. На одного мешканця 
припадає в середньому 27,75 м2, зокрема в Києві цей показник становить 22 м2, у 
Київській області - 33,5 м2 на особу. Територіально найбільше житла Києва 
концентрує Дарницький район (14%) через високу щільність та поверховість 
забудови в Харківському масиві, на Позняках та Осокорках. На другому місці за 
житловою площею знаходяться відразу три райони міста – Оболонський, 
Дніпровський та Деснянський, що концентрують відповідно 12,4; 12,3 та 12,2% 
площі. Третім показником концентрації житла відзначаються Святошинський та 
Солом‟янський райони з часткою близько 10%. Четверту позицію займають 
Шевченківський та Голосіївський райони з часткою 9 та 8%. А найменше житла 
концентрують Подільський та Печерський райони – 6,3 та 5,9% (рис.1).  
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Рис. 1. Житловий фонд Київського регіону  

Складено за даними Головного управління статистики в місті Києві та Київській області 

Розміщення житлового фонду Київської області має такі особливості. Києво-
Святошинський район концентрує 19,3% всього житла, по 6,5% житлового фонду 
припадає на Васильківський і Броварський райони, 5% фонду сконцентровано в 
Вишгородському, Обухівському та Бориспільському районах. В решті районів 
області частка житла складає 4% і менше від загального показника по області. 
Житловий фонд столиці за останню четверть століття зріс на третину, приріст 
житлового фонду області за цей період склав півтора рази. Відповідно за цей час 
Києво-Святошинський район збільшив власний житловий фонд на 215,7%, тобто, 
більш, як в тричі. Понад два рази зріс житловий фонд Обухівського, 
Білоцерківського та Броварського районів. Зростання понад 50% мали Фастівський 
та Вишгородський райони. Баришівський та Макарівський райони за даним 
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показником зросли майже на половину. Близько  третини зросли показники 
Васильківського, Богуславського, Переяслав-Хмельницького та Бородянського 
районів. В решті районів житло зростало надто повільними темпами. 

Іншою складовою пропозиції є прийняття будівель в експлуатацію. Регіон є 
лідером за прийняттям житла в експлуатацію, на який припадає 36,2% всього 
прийнятого в експлуатацію житла. При цьому лідером за показниками введення 
житла в обіг є Київська область, яка суттєво приваблює інвесторів через невисокі 
ціни на житло та можливість швидкої транспортної доступності до столиці. На 
2016 рік частка прийнятого в області житла, а це здебільшого житло навколо 
Києва, складає 22%. Серед регіонів України за введенням в експлуатацію житла 
столиця посідає друге місце. Приблизно сьома частина загальної площі житла, 
спорудженої в Україні у 2016р., припадає  на м. Київ. Частка прийнятого в столиці 
житла при цьому зросла з 12,4% у 2015р. до 14,3% у 2016 р. Динаміка прийняття 
в експлуатацію житла в Київському регіоні проказує суттєві обсяги введень 
порівняно з іншими регіонами. Так, в динаміці за останні 10 років в 
досліджуваному регіоні було введено в експлуатацію 28,5 млн. м. кв. житла, що 
складає майже 30% всього введеного житла в Україні за даний період. 

В роботі значна увага приділена аналізу будівництва житла в регіоні. 
Первинний ринок житла показує більш стабільні показники зростання, ніж 
комерційної чи соціальної. Найбільш інтенсивно інвестуються кошти в житло 
столиці України, де й можна побачити найвищі показники обсягів виконаних 
будівельних робіт та й обсяги будівництва житла. 

В 2016 р. в регіоні було прийнято в експлуатацію 3 393,8 тис кв. м. житла, що 
становить близько третини всього прийнятого в експлуатацію житла в Україні. 
Лідером за прийняттям в експлуатацію є Київська область з показником 2058,9 тис 
кв. м. житла, або ж 21,8%. На другому місці за показниками введення житла в 
експлуатацію є місто Київ. В столиці за 2016 р. прийнято в експлуатацію 247 
житлових будинків загальною площею 1334,0 тис.м², що складає 14,3% 
загальноукраїнського показника. 

На місто Київ припадає сьома частина загальної площі житлових будинків, 
споруджених в Україні у 2016р., на область більш, як п‟ята частина. В Київській 
області за показниками прийняття житла в експлуатацію лідирує Києво-
Святошинський район з часткою в 60%.  

На другому місці Вишгородський (11,7%), третьому - Бориспільський 
(6,1%), четвертому - Броварський (5,9%), п‟ятому - Обухівський (4,5%), шостому - 
Васильківський (3,6%), сьомому – Макарівський (2,0). Близько одного відсотка 
припадає на Баришівський, Бородянський та Фастівський райони. В решті районів 
цей показник менше відсотка (рис. 2). За обсягами прийнятого в експлуатацію 
житла в столиці у 2016 р. лідирує Голосіївський район. Районами з високим 
значенням показника є Дарницький, Печерський, Оболонський. У столиці 
будуються переважно багатоповерхові житлові будинки. Так, загальна частка 
нових житлових будинків, які мають 9 і більше поверхів, становить 88,0% від 
загального прийняття в експлуатацію житла або 1119,5 тис.м2, з них 16-поверхові і 
вище – 80,5% (1024,3 тис.м²), 9–12-поверхові – 4,1% (52,6 тис.м2), 13-15-поверхові 
– 3,4% (42,6 тис.м²). В області найбільш високими будинки будують в 
Броварському та Вишгородському районах. В прилеглих до столиці районах 
висотність дещо зменшується. В Києво-Святошинському районі переважають 
будинки в 9-12 поверхів. Периферійні райони області відзначаються будинками в 
1-2, інколи в 3-5 поверхів.  
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Рис. 2. Прийняття в експлуатацію житла у Київському регіоні  
Складено за даними Головного управління статистики в місті Києві та Київській області 

У будівництві нових житлових будівель Київської області перевага 
віддається влаштуванню зовнішніх стін із цегли. В Києві значна частка складає 
будинки з моноліто-бетону та змішаних матеріалів. 

За результатами проведеного дослідження на ринку житла Київського 
регіону чітко прослідковуються два домінуючих процеси - урбанізації та 
субурбанізації.  Субурбанізаційні процеси чітко прослідковуються в зоні впливу 
Києва в таких напрямках: на північ (Вишгородський), на північний захід (вздовж 
Варшавської траси «Ірпінська агломерація»), на південний захід від столиці 
(території між Житомирською та Одеською трасами), на південь (Обухівський 
напрямок), на південний схід (Бориспільський) та на північний схід (Броварський 
напрямок). Серед похідних процесів виділяються такі дезурбанізаційні процеси як 
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розвиток малих міст і сільських поселень в зоні впливу Києва. Стрімко 
розвиваються такі міста-супутники як Ірпінь, Буча, Ворзель, Бровари, Бориспіль та 
села Київщини Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Свято-Петрівське, 
Княжичі,  Погреби, Зазим‟я, Пухівка, Плюти, Ходосіївка тощо. В житловій сфері 
столиці можна виділити процеси джентрифікації, які найбільше прослідковуються 
на Оболоні, на Подолі, в окремих центральних частинах міста. Яскравим 
прикладом  є житловий комплекс під назвою «Diamond Hill» та інші житлові 
комплекси для заможних споживачів з вертолітними майданчиками тощо. Тут же 
спостерігаються процеси ревіталізації (ЖК Смарт-Хаус, Loft House Podil, 
Rybalsky). 

В дослідженні проведено оцінку новобудов за класами. В результаті 
встановлено, що Київська область має переваги за кількістю об'єктів економ-
класу. За межами Києва на кінець 2016 р. реалізовувалось 73 житлових комплекси, 
тоді як в самій столиці - 57. За кількістю житлових комплексів комфорт-класу 
область рівно в два рази перевершувала столицю. Якщо в Києві це 37 новобудов, 
то в Київській області 74 об'єкти. Конкуренція в бізнес-класі між Києвом і областю 
зведена до мінімуму. Головні новобудови бізнес-класу в Київському регіоні 
формують житлові комплекси, що зводяться виключно в столиці. Лідерами бізнес-
класу Києва є проекти Central Park. Новопечерські Липки, Рівер Стоун, Smart 
Plaza, Новопечерський квартал №5, Richmond, Cardinal, Alter Ego, Delmar та інші. 
В категорії еліт-класу представлені виключно столичні проекти. Серед них можна 
виділити Бульвар фонтанів, Busov Hill, Jack House, Престиж Хол, Парк Хол, Парк 
Авеню, Печерськ Плаза. Упродовж багатьох років активними учасниками 
будівництва житла у м. Києві є такі підприємства, як Укрбуд, Київміськбуд, 
ІнтергалБуд, GEOS, bUd development, Ліко-Холдінг, Житлоінвестбуд та інші.  

В роботі виділено сім зон ціноутворення на ринку житла в місті та шість в 
області. До першої зони, що формує «Центральний діловий район» належить 
мікрорайон Липки. На кінець 2016 р. середні ціни в даному районі складали 
близько 2110 дол.за м2. Друга зона, яка формує ядро центру, включає центральну 
частину Печерська, центри Шевченківського та Голосіївського районів, район 
палацу «України» та центральний Поділ з вартістю близько 1580 дол. за метр кв. 
Третя зона – Центральна зона, до якої належать Лук‟янівка, район КПІ, Шулявка, 
Татарка, центр Солом‟янського району з вартістю 1160 дол. за метр кв. Четверта 
зона серединна наближена включає території Лівобережного району, Оболонь, 
Микільську Слобідку,  Солом‟янку, Голосієво, Русанівку.  П‟ята зона серединна 
достатньо широка, і включає Чоколівку, Караваєві Дачі, Сирець, Нивки, Ширму, 
просп. Науки, Совки, Соцмісто, Куренівку, Відрадний, Березняки, Дарницьку 
площу. Шоста, це периферійна наближена, концентрує території Академмістечка, 
Святошин, Мінський масив, Жуляни, Лісовий масив, Осокорки, Позняки, 
Харківський масив. І сьома периферійна нараховує території Вітряних гір, 
Виноградару, Теремки-2, Ново-Біличів, Теремки-1, Борщагівки, Корчуватого, 
Пущі Водиці, Стару Дарницю, Райдужний, Воскресенку, Чапаївку, Феофанію, 
Нову Дарницю, Троєщину, ДВРЗ, Водогін, Бортничі. Серединна зона, наближена 
до центру на кінець досліджуваного періоду, має показники в 1100 дол.за метр кв., 
серединна біля 1000 дол. за метр кв., наближена периферія  біля 990 дол. м2, 
віддалена периферія 945 дол. за м2.  

Першою ціновою зоною за містом є зона, що включає Києво-
Святошинський, Бориспільський, Броварський та Вишгородський пристоличні 
райони з вартістю більше 640 дол. за м2. Менш дорогою, проте високою та 
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престижною є нерухомість другої зони ціноутворення, що включає території 
Васильківського й Обухівського районів та міста Біла Церква з показниками в 441-
640 дол. за м2. Третю в межах області зону ціноутворення складає нерухомість 
Фастівського, Переяслав-Хмельницького, Миронівського, Богуславського та 
Іванківського районів з показниками в 371-440 дол.за м2. Наступна зона (четверта) 
включає Сквирський, Білоцерківський, Яготинський та Макарівський райони. 
Вартість тут коливається в межах 341-370 дол.за м2. П‟ята зона ціноутворення 
включає Таращанський, Рокитнянський. Кагарлицький, Баришівський та 
Бородянський райони. Вартість тут коливається в межах 281-340 дол. за м2. 
Останньою є зона ціноутворення периферійних районів з найнижчою вартістю 
житла – Володарського, Тетіївського, Ставищанського та Згурівського з 
показниками в 190-380 дол. м2. 

Встановлено, що основні проблеми розвитку ринку житла регіону викликані 
перш за все низькою доступністю житла для мешканців регіонів держави, 
відсутністю чи недієздатністю державних програм житлової підтримки тощо. В 
цьому ключі пріоритетними завданнями держави мають стати підвищення 
доступності житла та якості надання житлових послуг. Не менш важливими є й 
регіональні завдання з вдосконалення житлового ринку Київського регіону, що 
складаються з потреби регулювання високих темпів будівництва житла Києва та 
прилеглих районів в межах агломерації й організації підтримки будівництва 
доступного, соціального житла, в тому числі житла за межами Київської 
агломерації, в периферійній частині області. 

В дослідженні обраховано індекси локалізації та територіальної концентрації 
забудови. За індексами локалізації забудови лідерами серед районів Києва є 
Дарницький, Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони, в області – 
Києво-Святошинський, Обухівський, Васильківський, Бориспільський та 
Броварський райони. За індексом територіальної концентрації новобудов в Києві 
виділяється Печерський, Шевченківський та Солом'янський райони, в області 
Києво-Святошинський, Бориспільський, Васильківський, Вишгородський, 
Броварський та Обухівський.  

Запропоновано пріоритетний розвиток житлового будівництва спрямовувати 
в межі агломерації, зокрема забудову передмість та деяких периферійних 
територій столиці. В межах міста житлову забудову слід здійснювати лише на 
придатних для цього ділянках – колишніх та діючих військових територіях, 
виробничих чи сільськогосподарських, які становлять значні площі. Пріоритетним 
має стати розбудова Київського регіону через розширення та будівництво 
під‟їзних магістралей з урахування сформованої системи розселення приміських 
територій, створення перехоплюючих паркінгів на в‟їзді до столиці та на кінцевих 
станціях метро, слід науково оцінити й обґрунтувати створення транспортно-
пересадочних вузлів на периферії міста. Акцент дослідження ставиться на 
питаннях прийняття рішення про будівництво через обов‟язкові громадські 
слухання, необхідність обговорення кожного проекту експертами та активістами. 
Також має бути визначено, яка висотність допустима в тому чи іншому районі. 
Зміни функціонального призначення забудови та висотності  обов‟язково мають 
проходити публічні обговорення.  

Особливо важливою у формуванні ринку житла має бути проблематика 
ідентичності міста та регіону загалом, що пов‟язана з історією, архітектурою, 
традиціями і подіями, які відомі далеко у світі і є важливими факторами 
формування якості й комфортності життя населення. 
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ВИСНОВКИ 
В роботі обґрунтовано вирішення важливого наукового завдання 

формування теоретико-методологічних засад суспільно-географічного дослідження 
ринку житла в регіоні та обґрунтування практичних рекомендацій з його 
удосконалення в Київському регіоні. В результаті дослідження були сформульовані 
наступні висновки: 

1. Доведено доцільність застосування суспільно-географічного підходу до 
вивчення ринку житла регіону, проаналізовано теоретичні напрацювання з даної 
проблематики, розмежовано категорії «нерухомість», «житлова нерухомість» та  
«житло» й встановлено, що категорія «житлова нерухомість» є ширшою за 
категорію «житло» та включає в себе поряд із житловими приміщеннями й 
технічні приміщення, мережі та облаштування, що забезпечують реалізацію 
житлової функції мешканців й не використовуються для проживання в них. 
Встановлено, що житлова нерухомість регіону – це частина нерухомості чи майна 
регіону, що функціонально і просторово диференційована під впливом низки умов 
і чинників, підпорядковується дії географічних закономірностей, виступає 
основою життєдіяльності людини, сприяє задоволенню її базових потреб та умов 
проживання і відтворення.  

2. З точки зору суспільно-географічного підходу під ринком житла 
запропоновано розглядати систему суспільних відносин в межах певного 
географічного простору з чіткою їх локалізацією, де відбуваються операції з 
житловою нерухомістю, формується попит, пропозиція і ціни на житло та 
забезпечується реалізація головної, найбільш важливої потреби людини в 
сприятливих умовах середовища проживання. Головним критерієм формування 
ринку житла є його чітко виражена територіальна локалізованість, яка 
проявляється в територіальних ознаках відносно інших об‟єктів чи елементів, які 
можуть змінюватись з часом. Житло як об'єкт нерухомості є стаціонарним і 
нерухомим, має певне місце розташування і кордони, тобто локалізоване в 
просторі і характеризується унікальністю кожного об'єкта нерухомості.  
Відповідно особливістю механізму функціонування ринку житла є те, що 
вихідним об'єктом попиту на ринку є не житло саме по собі як матеріальне благо, а 
житлові послуги, тобто конкретні корисні властивості.  

3. Визначено та проаналізовано основні групи чинників розвитку ринку 
житла. Це територіальні чинники ринку житла, комфортність умов проживання, 
чинники житлового будівництва та розвитку будівельної індустрії в регіоні, 
економічні, соціально-демографічні та трудові, законодавчо-правові, 
адміністративні й соціально-психологічні чинники. Встановлено, що 
місцеположення м. Києва та Київського регіону є вигідним, а його транспортна 
доступність є зручною. Київщину перетинають важливі напрямки економічних 
зв'язків країни, які вписуються у схему «Схід-Захід». За показником ВРП Київ є 
безсумнівним лідером серед регіонів України з часткою 22,7%, Київська область 
має ще 5,2% вироблених товарів та послуг; за обсягом реалізованої продукції м. 
Київ займає перше місце, а Київська область посідає третє місце в Україні; в 
регіоні спостерігається найвищий товарооборот, найвищі показники 
зовнішньоекономічної діяльності та діяльності малого бізнесу. Це, в свою чергу, 
створює сприятливі умови для зростання чисельності населення, його зайнятості 
та відносно високих доходів, що позитивно впливає на розвиток ринку житла в 
регіоні, зумовлює зростаючі потреби в житлі, підвищує попит і ціни. З‟ясовано, що 
серед основних чинників гальмування попиту є складні іпотечні умови й 
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відсутність підтримки покупців з боку держави. 
4. Визначено, що пропозиція на ринку житла формується на основі вже 

наявного житлового фонду, через обсяги введення в експлуатацію житла та 
інвестицій в житлове будівництво. Оцінено житловий фонд Київського регіону, 
проведено його порайонний аналіз. Встановлено, що житловий фонд Київського 
регіону на кінець 2016 р. складав майже 13% усього житлового фонду України. За 
обсягами надходження інвестицій у будівництво житлових будівель за регіонами 
різко лідирують Київ та Київська область. Так, протягом періоду 2012-2016 років 
регіон отримав 38% усіх інвестицій, з них Київ – 24,5%, область  - 13,5%. 
Відповідно, Київський регіон є лідером за прийняттям житла в експлуатацію. На 
цей регіон припадає більше третини всього прийнятого в експлуатацію житла. При 
цьому лідером за показниками введення житла в обіг є Київська область, яка 
суттєво приваблює інвесторів через невисокі ціни на житло та можливість швидкої 
транспортної доступності до столиці.  

5. Обраховано індекси локалізації забудови та індекси територіальної 
концентрації новобудов. За індексами локалізації забудови лідерами серед районів 
Києва є Дарницький, Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони, в 
області – Києво-Святошинський; Обухівський; Васильківський; Бориспільський та 
Броварський райони. За індексом територіальної концентрації новобудов в Києві 
виділяється Печерський, Шевченківський та Солом'янський райони; в області 
Києво-Святошинський, Бориспільський, Васильківський, Вишгородський, 
Броварський та Обухівський. 

6. Проведено оцінку новобудов за класами. В результаті встановлено, що 
Київська область має переваги за кількістю об'єктів економ-класу. За кількістю 
житлових комплексів комфорт-класу область в два рази перевершує столицю. 
Якщо в Києві це 37 новобудов, то в Київській області 74 об'єкти. Яскраво 
виражених лідерів серед забудовників тут немає, оскільки будівництво якісних 
об'єктів комфорт-класу вимагає вже значно більших ресурсів. Конкуренція в 
бізнес-класі між Києвом і областю зведена до мінімуму. Головні новобудови 
бізнес-класу в Київському регіоні формують житлові комплекси, що зводяться 
виключно в столиці. В категорії еліт-класу також представлені виключно столичні 
проекти. Встановлено, що домінуючими процесами на ринку житла Київського 
регіону є урбанізаційні та субурбанізаційні процеси. 

7. Узагальнено виділення семи зон ціноутворення в місті, до яких належать 
центральний діловий район; ядро центру; центральна зона; серединна наближена; 
серединна; периферійна наближена та периферійна. В Київській області виділено 
ще шість зон ціноутворення. Це цінові зони пристоличних районів першого та 
другого порядку; районів, наближених до столиці; напівпериферії та периферії. 

8. Встановлено, що основні проблеми розвитку ринку житла регіону 
викликані, перш за все, відносно низькою доступністю житла для більшості 
громадян України, відсутністю чи недієздатністю державних програм житлової 
підтримки тощо. Звідси пріоритетними завданнями держави мають стати 
підвищення доступності житла та якості надання житлових послуг. Регіональні 
завдання з вдосконалення ринку житла Київського регіону складаються з потреби 
регулювання високих темпів будівництва житла Києва та прилеглих районів в 
межах агломерації й організації підтримки будівництва доступного, соціального 
житла, в тому числі житла за межами Київської агломерації, в периферійній 
частині області. 

9. Запропоновано пріоритетний розвиток житлового будівництва 
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спрямовувати в межі агломерації, зокрема забудову передмість та деяких 
периферійних територій столиці. В межах міста житлову забудову слід 
здійснювати лише на придатних для цього ділянках – колишніх та діючих 
військових територіях, виробничих чи сільськогосподарських, які становлять 
значні площі. Пріоритетним має стати розбудова Київського регіону через 
розширення та будівництво під‟їзних магістралей з урахування сформованої 
системи розселення приміських територій, створення перехоплюючих паркінгів на 
в‟їзді до столиці та на кінцевих станціях метро, створення транспортно-
пересадочних вузлів на периферії міста. Прийняття рішення про будівництво 
повинне включати громадські слухання, обговорення кожного проекту експертами 
та активістами. 
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АНОТАЦІЯ 

Запотоцька В.А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла 

Київського регіону. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 - Економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017.  

В роботі обґрунтовано доцільність застосування суспільно-географічного 

підходу до вивчення ринку житла регіону, проаналізовано теоретичні 

напрацювання з даної проблематики. Проаналізовані основні групи чинників, 

зокрема територіальні чинники, комфортності умов проживання, житлового 

будівництва та розвитку будівельної індустрії в регіоні, економічні, соціально-

демографічні та трудові, законодавчо-правові, адміністративні й соціально-

психологічні.  

Попит на ринку житла оцінений через аналіз потреби в житлі, доступність 

житла, стан іпотечного кредитування. Пропозиція визначена на основі оцінки 

житлового фонду й обсягів введення житла в експлуатацію. Здійснено аналіз 

цінової ситуації на ринку житла. Встановлено основні проблеми розвитку ринку 

житла регіону, обґрунтовані завдання з вдосконалення ринку житла Київського 

регіону. 

Ключові слова: житло, ринок житла, попит на житло, пропозиція житла, 

ціноутворення, житлове будівництво, Київський регіон. 
 

АННОТАЦИЯ 

Запотоцкая В.А. Общественно-географическое исследование рынка 

жилья Киевского региона. - Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 11.00.02 - Экономическая и социальная география. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2017. 

В работе обоснована целесообразность применения общественно-

географического подхода к изучению рынка жилья региона, проанализированы 

теоретические наработки по данной проблематике. Рассмотрены основные группы 

факторов, в частности территориальные факторы, комфортности условий 

проживания, жилищного строительства и развития строительной индустрии в 

регионе, экономические, социально-демографические и трудовые, законодательно-

правовые, административные и социально-психологические. 

Спрос на рынке жилья оценен через анализ потребности в жилье, 

доступность жилья, состояние ипотечного кредитования. Предложение 

определено на основе оценки жилого фонда и объемов ввода жилья в 

эксплуатацию. Осуществлен анализ ценовой ситуации на рынке жилья. 

Установлены основные проблемы развития рынка жилья региона, обоснованные 
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задачи по совершенствованию рынка жилья Киевского региона. 

Ключевые слова: жилье, рынок жилья, спрос на жилье, предложение жилья, 

ценообразования, жилищное строительство, Киевский регион. 
 

SUMMARY 

Zapototska Viktoriia. Human-geographical research of the housing market 

of the Kyiv region. - Manuscript. 
Dissertation for the degree of the candidate of geographical sciences in the 

specialty 11.00.02 - Economic and Social Geography. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, 2017. 

The work substantiates the solution of an important scientific task of creation of 

theoretical and methodological principles of housing market development in the region 

and proposes practical recommendations for its improvement within the Kyiv region. 

The expediency of application of socio-geographical approach to the investigation of the 

housing market of the region is proved, the theoretical work on this problem is analysed, 

the difference of the categories «real estate», «residential real estate» and «housing» is 

delineated.  

The most characteristic features of housing as a public good are defined, the main 

classification features of housing are determined. It is established that the main criterion 

for the formation of the housing market is its clearly expressed territorial localization, 

which manifests itself in the territorial features of other objects or elements that may 

change over time. Main groups of factors of the housing market development are 

analysed. They are, in particular, territorial factors, qualitative characteristics of housing, 

factors of housing construction and development of the construction industry in the 

region, economic, socio-demographic and labor, legislative, administrative and socio-

psychological factors. 

 Demand in the housing market is estimated through the analysis of housing 

needs, affordability of housing, the state of mortgage lending. It is established that 

demand factors positively influenced the development of the housing market in the 

region and have led to growing of housing needs. It is established that among the main 

factors of demand inhibition are complicated mortgage terms and a lack of buyer's 

support on the part of the state. It is determined that the offer on the housing market is 

based on the existing housing stock, due to the commissioning of housing and the inflow 

of investment in housing construction. An analysis of the price situation in the housing 

market, was implemented and pricing zones are defined. 

As a result of the application of localization indices and territorial concentration 

of development, leaders and outsiders of the region are identified. In the study new 

buildings were evaluated by classes 

The main problems of the housing market development in the region are 

identified, priority tasks of the state are highlighted with regard to improving the 

accessibility of housing and the quality of provision of housing services. Regional and 

local tasks for improvement of the housing market of the Kyiv region are well-founded. 

A sociological study was carried out to determine priorities and to take into 

account the preferences of consumers, their opinions on the issues of long-term 

development of the housing market. 

Key words: housing, housing market, housing supply and demand, pricing, 

housing construction, Kyiv region. 


