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national competition, cyclical growth and uncertainty in economic processes, which actua-
lizes the problem of competitiveness. World experience shows that one of the most impor-
tant preconditions for sustained and rapid scientific and technological development is a di-
versified international relations (relations). 

Keywords: investments, fixed assets, the international scientific-technical cooperation. 
 

УДК 332.6 Доц. О.В. Фарат, канд. екон. наук; студ. М.І. Матківська; 
студ. О.І. Лесько – Львівський ДІНТУ ім. Вячеслава Чорновола 

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ НА 
ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА 

Розглянуто сутність понять "нерухомість", "комерційна нерухомість", проана-
лізовано особливості ринку комерційної нерухомості та розглянуто цей ринок на 
прикладі міста Львова. 

Ключові слова: ринок нерухомості, комерційна нерухомість міста Львова, ри-
нок комерційної нерухомості, суб'єкти господарювання. 

Постановка проблеми. У процесі переходу економіки України до 
ринкової економіки господарювання активізувався процес приватизації дер-
жавної форми власності, що зумовив виділення комерційної нерухомості як 
особливої форми серед інших форм нерухомості. 

Комерційна нерухомість на сучасному етапі становлення ринкової 
економіки відіграє важливу роль, оскільки вона впливає на економічні проце-
си та виступає основою підприємницької діяльності. Наявність комерційної 
нерухомості у власності підприємства свідчить про можливість зменшення 
постійних витрат (відсутність орендної плати) і підвищення конкурентоспро-
можності підприємства в ринкових умовах. Проте сьогодні більшість 
суб'єктів господарювання стикаються з проблемами недостатнього забезпе-
чення комерційною нерухомістю через обмежені можливості підприємств. 

Комерційна нерухомість у ринкових умовах виступає як основа будь-
якого суб'єкта господарювання незалежно від виду діяльності та організа-
ційних особливостей, проте підприємства вимушені постійно вирішувати проб-
леми нестачі чи відсутності корисної площі як пасивної частини основних засо-
бів підприємства. Фінансово стійкі великі підприємства можуть оперативніше 
придбати комерційну нерухомість, проте найчастіше підприємства малого й се-
реднього бізнесу вимушені брати в оренду складські й офісні приміщення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження методично-
організаційних засад управління процесами реалізації нерухомості в ринко-
вих умовах здійснили такі вчені, як А. Асаул, Н. Волоченков, В. Гайдук, 
О. Гриценко, М. Долішній, С. Користелєв, Н. Лебідь, В. Мевіус, В. Павлов, 
Р. Дрейк, Дж. Фрідман, Г. Харрісон та ін. Вони дослідили проблеми з форму-
вання та розвитку ринку нерухомості в умовах ринкової економіки, проте 
сьогодні проблеми реалізації нерухомості залишаються актуальними. 

Мета дослідження – вивчити особливості ринку комерційної нерухо-
мості та проаналізувати стан комерційної нерухомості на прикладі міста 
Львова. 
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Виклад основного матеріалу. Сьогодні ринок комерційної нерухо-
мості розвивається досить повільно, оскільки інвестори не приділяють на-
лежної уваги цьому ринку та не вважають його перспективним інвести-
ційним проектом. Проте лише сьогодні нерухомість розглядають як засіб 
швидкого заробляння коштів, але в майбутньому саме споживчий попит буде 
визначати розмір, форму і дизайн будівлі [3]. 

Є безліч трактувань комерційної нерухомості, проте насамперед роз-
глянемо сутність поняття "нерухомість", а саме – це складова національного 
багатства держави, тобто сукупність матеріальних благ, об'єктів, нагрома-
джених у країні внаслідок праці людей, а також частина природних ресурсів, 
придатних для економічного і соціального використання [5]. 

Комерційна нерухомість – це нерухоме майно, яке забезпечує отри-
мання прибутку, має визначену вартість, певне цільове призначення та підля-
гає реалізації з метою отримання доходу, заощадження коштів, їх інвестуван-
ня чи диверсифікації із врахуванням інтересів держави та потенційних 
клієнтів [1]. 

Існує також твердження, що ринок нерухомості – це система відносин 
(прямих чи опосередкованих) між продавцями і покупцями (користувачами), 
яка діє на основі цінового механізму з урахуванням соціального значення, 
особливостей правового режиму привласнення, природних властивостей і ро-
дових ознак нерухомості й підпорядковується закономірностям функціону-
вання як товарного, так і фінансового ринків [2]. 

В Україні ринок комерційної нерухомості класифікують за такими ви-
дами: на професійні та непрофесійні офісні приміщення, бізнес-центри, тор-
говельну нерухомість, виробничі та складські приміщення, готелі, паркоміс-
ця, підземні паркінги тощо, однак найбільш поширеною є міжнародна класи-
фікація нерухомості, яку зображено на рис. 1. Цю класифікацію широко ви-
користовують для дослідження ринку комерційної нерухомості Львова. 

 
Рис. 1. Класифікація комерційних об'єктів нерухомості на західному ринку 

До класу А належать офісні приміщення у спеціалізованих бізнес-цен-
трах, у центральних районах міста, поблизу великих транспортних магістра-
лей. Усі приміщення цієї категорії обладнані відповідно до західних стандар-
тів, починаючи від найсучасніших систем телекомунікаційного зв'язку і за-
кінчуючи системами клімат-контролю. 

Офісні приміщення класу Б володіють практично всіма зазначеними 
вище характеристиками, але з меншим переліком додаткових послуг. Орен-
даторами таких приміщень класу А і Б є зарубіжні та великі вітчизняні ком-
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панії. Клас С представлений офісами, що розташовані в готелях та інших 
пристосованих приміщеннях не в центрі міста, але на перехресті транспор-
тних магістралей. Непристосовані для офісів приміщення, розташовані поза 
транспортною сіткою, відносять до класу Д, а їх перевага в тому, що є мож-
ливість отримати великих розмірів площу за низьку ціну [6]. 

Кількісно оцінити ринок комерційної нерухомості дуже складно, ос-
кільки межа між ринком комерційної та житлової нерухомості є досить не-
визначеною. Розглянемо динаміку зміни вартості основних засобів за таким 
видом діяльності, як "операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям". За цим видом діяльності вартість основних за-
собів станом на 01.01.2009 р. зросла майже в чотири рази, порівняно з 2000 р. 
(рис. 2). Протягом 2008 р. на підприємствах Львівщини вартість основних за-
собів збільшилась на 13 млрд грн, з них введено в дію нових – на 7 млрд грн. 
За останні десять років зберігається тенденція до зростання коефіцієнта онов-
лення основних засобів [4]. 

 
Рис. 2. Динаміка зміни вартості основних засобів підприємств у сфері оренди  

комерційної нерухомості за 2000-2008 рр. 

Ринок нерухомості, як і будь-який інший ринок, має певні ідентифіка-
ційні ознаки (табл.). Такими ознаками в умовах становлення ринку є: регі-
ональна різноманітність правового режиму, невідповідність вартості нерухо-
мості фінансовим можливостям більшої частини населення, відсутність дос-
татньої інформації про споживчі ознаки нерухомості, нерівномірність розвит-
ку окремих видів нерухомості, неможливість точних прогнозів зміни вартості 
нерухомості, невідповідність існуючого використання основної частини зем-
лі та будівель найбільш ефективному, переважання на ринку нерухомості 
об'єктів приватної власності, які детально розглянуті в табл. [2]. 

Розглянемо вплив кризи на український ринок комерційної нерухо-
мості, зокрема міста Львова. Цей ринок відновлюється повільніше, ніж захід-
ні ринки комерційної нерухомості. Так, наприклад, у Москві орендні ставки в 
багатьох торгових центрах знизились на 50 %, у Ризі орендна плата сьогодні 
покриває лише вартість комунальних послуг, і навіть при цьому є дуже бага-
то порожніх приміщень. Проте якщо подивитися на більш стабільні країни – 
Німеччину, Францію, Швейцарію, то побачимо позитивні тенденції на ринку 
комерційної нерухомості. У 2009 р. Росія виросла на 9 % у цінових діапазо-
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нах угод з нерухомістю, Європа – на 8-12 %, Китай – 20-25 %, а Україна не 
продемонструвала приросту [7]. 

Табл. Особливі ознаки нерухомості в умовах становлення ринку  
Особливі 

ознаки нерухомості 
Фактори, 

що їх визначають 
Прояв ознак 

нерухомості на ринку 

Регіональна різнома-
нітність правового 

режиму 

несхожість позицій міс-
цевих органів влади, що 
пов'язана із загальною 

неврегульованістю відно-
син у місцевих громадах

різниця в інвестиційній приваб-
ливості об'єктів нерухомості, 
активності на різних сегментах 
ринку та рівні цін на аналогічні 
об'єкти в різноманітних регіонах

Невідповідність вар-
тості нерухомості фі-
нансовим можливос-
тям більшої частини 

населення 

повільне зростання реаль-
них доходів населення, 

недостатній розвиток іпо-
течного кредитування 

обмеженість інвестиційних ре-
сурсів на ринку, порівняно низь-
ка ліквідність ринку нерухомос-
ті, незначні обсяги нового будів-
ництва, перевага вторинного 

ринку над первинним 

Відсутність дос-
татньої інформації 
про споживчі ознаки 

нерухомості 

недостатній розвиток 
ринкової інфраструктури, 
відсутність навичок біль-
шості учасників з комер-

ційних угод 

додаткові витрати на трансакції 
завдяки необхідності збирання 
та перевірки даних при реалізації

угод, стримування розвитку  
ринку 

Нерівномірність роз-
витку окремих видів 

нерухомості 

відмінність у законодав-
стві про використання ок-
ремих видів нерухомості

ринок землі практично нерозви-
нений, розвиток ринку промис-
лової нерухомості відбувається 

повільно 
Неможливість точних 
прогнозів зміни вар-
тості нерухомості 

високий рівень макро- 
та мікроекономічних  

ризиків 

ускладнена оцінка вартості 
об'єктів нерухомості, невисока 

інвестиційна активність 

Переважання на рин-
ку нерухомості 

об'єктів приватної 
власності 

нерозвиненість механізмів 
корпоративних трансакцій, 
незначне поширення про-
цесів злиття та поглинан-
ня, а також банкрутства 

гальмування переходу корпора-
тивного контролю до ефектив-

них підприємців 

Тому цілями вітчизняних підприємств у сфері оренди комерційної не-
рухомості повинна бути насамперед активізація процесу надання послуг з 
оренди комерційної нерухомості шляхом гнучкої цінової політики орендато-
рів та стимулювання державою розвитку малого і середнього підприємниц-
тва, оскільки саме ці суб'єкти є потенційними орендарями. Зі збільшенням 
кількості суб'єктів малого і середнього бізнесу, попит на комерційну нерухо-
мість зростає, що позитивно впливає на розвиток цього ринку. 

Негативною тенденцією на ринку комерційної нерухомості є змен-
шення кількості інвесторів, внаслідок чого відбувається заморожування бу-
дівництва, тому державна політика повинна бути спрямована на заохочення 
іноземних інвесторів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи 
особливості ринку комерційної нерухомості та тенденції розвитку цього ринку 
як і в Україні, так і в іноземних країнах, можна зробити висновок про те, що для 
виходу ринку комерційної нерухомості з кризової ситуації необхідна активна 
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державна підтримка, спрямована на стабілізацію економіки країни та залучення 
іноземних інвесторів. Також важливим моментом для кожного підприємства на 
ринку комерційної нерухомості є встановлення обґрунтованої оптимальної 
орендної ставки, проте цим проблемам не приділяють належної уваги в ринко-
вих умовах. Тому вони, безумовно, потребують детальнішого дослідження. 
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Фарат О.В., Маткивская М.И., Лесько О.И. Особенности рынка 
коммерческой недвижимости на примере города Львова 

Рассмотрена сущность понятий "недвижимость", "коммерческая недвижи-
мость", проанализированы особенности рынка коммерческой недвижимости и рас-
смотрен этот рынок на примере города Львова. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, коммерческая недвижимость города 
Львова, рынок коммерческой недвижимости, субъекты ведения хозяйства. 

Farat O.V., Matkivska M.I., Lesko O.І. The features of market of the 
commercial real estate on the example of Lviv 

Essence of concepts the real "estate" is considered in the article, "commercial real es-
tate", the features of market of the commercial real estate are analysed and this market is 
considered on the example of city of Lviv. 

Keywords: market of the real estate, commercial real estate of city of Lviv, market of 
the commercial real estate, subjects of menage. 

 

УДК 658.153 Доц. О.С. Червінська, канд. екон. наук; доц. О.І. Демків, 
канд. екон. наук; магістрант С.В. Вацко – НУ "Львівська політехніка" 
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Досліджено основні етапи управління дебіторською заборгованістю, на основі 

яких запропоновано алгоритм управління дебіторською заборгованістю. Його засто-
сування надасть змогу покращити платіжно-розрахункову дисципліну підприємства. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління формуванням дебі-
торської заборгованості, інкасація дебіторської заборгованості. 

Актуальність проблеми. Аналізуючи дані Державного комітету ста-
тистики України, можна зробити висновок, що загальна величина дебіторсь-


