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Анотація. В статті набули подальшого роз-
витку науково-прикладні засади підвищення 
інвестиційної привабливості ринків нерухо-
мості країни. Розкрито рейтинг інвестиційної 
привабливості ТОП-10 країн світу для іно-
земних інвесторів. Проаналізовано структур-
ні зміни попиту на ринках нерухомості євро-
пейських країн, які за рейтингом визначено як 
найбільш інвестиційно привабливі, за об’єк-
тами купівлі-продажу. Вивчено та проаналізо-
вано динаміку цін на нерухомість таких країн 
як Франція, Німеччина та Швейцарія. Дослі-
джено динамізм вартості комерційної нерухо-
мості на ринках досліджуваних європейських 
країн. Проаналізовано динаміку обсягів ін-
вестування в об’єкти нерухомості найбільш 
інвестиційно привабливих ринків нерухомо-
сті європейських країн. Проаналізовано зміну 
прибутковості від прямих інвестицій в неру-
хомість досліджуваних країн. Запропоновано 
напрямки підвищення інвестиційної прива-
бливості ринків нерухомості.

Ключові слова: ринок нерухомості, рейтинг 
інвестиційної привабливості, інвестиції в неру-
хомість, структура ринку нерухомості, ціни на 
нерухомість, прибутковість інвестування.

Постановка проблеми. В розвитку еко-
номік окремо узятих країн світу важливе 
місце займає ринок нерухомості, виключна 
роль і значення якого полягає у форму-

ванні інвестиційної привабливості країни 
та основи існування пересічних громадян, 
створенні бази ведення господарської діяль-
ності та розвитку підприємств і організацій 
усіх форм власності. Порівнюючи і аналізу-
ючи ринки нерухомості різних країн світу, 
інвестори звертають увагу на структурні 
зміни попиту за об’єктами купівлі-продажу 
на ринках нерухомості, динаміку цін на 
нерухомість, зміну обсягів інвестування в 
об’єкти нерухомості, а також динамізм при-
бутковості від прямих інвестицій в неру-
хомість. Наявність відповідних умов щодо 
інвестування в нерухомість дозволяє інвес-
тору прийняти обґрунтоване рішення щодо 
інвестування в той чи інший об’єкт нерухо-
мості, виступає подальшою основою форму-
вання інвестиційної привабливості країни та 
має незаперечну актуальність.

Аналіз останніх дослідження і публіка-
цій. Проблематика розвитку науково-при-
кладних засад підвищення інвестиційної 
привабливості ринків нерухомості країни 
знайшла своє часткове вирішення в пра-
цях окремих учених. Зокрема, в роботах 
В. Горемыкина [1], де розкрита загальна 
модель ринку нерухомості Росії, а також 
умови, які забезпечують інвестиційну при-
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вабливість такого ринку, К. Загребельної 
[2], яка вказує на особливості формування 
попиту як об’єкта інвестування та збере-
ження капіталу в Україні, В. Павлова [3-5], 
в яких узагальнено основи формування 
інвестиційної привабливості та механізми 
стимулювання розвитку ринку нерухомості 
України, О. Стрішинець і К. Павлова [6], які 
визначають особливості конкурентних від-
носин на регіональних ринках нерухомості. 
Проте, в умовах інтеграції України в європей-
ський простір, доцільно вивчати позитивний 
досвід розвитку найбільш інвестиційно при-
вабливих ринків нерухомості європейських 
країн з метою його подальшої імплементації 
для підвищення привабливості вітчизняного 
ринку нерухомості для інвесторів. Це вказує 
на необхідність поглиблення досліджень в 
напрямку формування інвестиційної прива-
бливості ринків нерухомості країн світу.

Метою даної статті є розвиток науко-
во-прикладних засад підвищення інвести-
ційної привабливості ринків нерухомості 
країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За даними міжнародної консалтин-
гової компанії ATKearney найбільш привабли-
вими країнами за рейтингом інвестиційної 
привабливості для іноземних інвесторів у 
всіх сферах, в т. ч. нерухомості, залишаються 
країни Європи, Америки та Азії (табл. 1).

Серед 10 найбільших інвестиційно при-
вабливих для іноземних інвестицій країн 
більше європейських, відтак ринок нерухо-
мості Європи буде одним з найбільш прива-
бливим для інвесторів як в плані житлової, 
так і комерційної нерухомості. Для подаль-
шого дослідження обираємо Францію, 
Німеччину та Швейцарію. 

Франція. Високорозвинута країна, яка є 
членом “Великої Сімки”, входить у НАТО, 
ОЕСР. За економічним потенціалом посі-
дає друге місце в ЄС. За розмірами ВВП (в 
поточних цінах) та як світовий експортер 
станом на 2017 р. країна займає сьому в світі 
позицію. Вона є значним експортером капі-
талу, за обсягом банківської діяльності зна-
ходиться на третьому місці в світі.

Таблиця 1
Рейтинг інвестиційної привабливості ТОП-10 країн світу для іноземних інвесторів за 2018 р. [7]

Ранг Країна
Зміна рейтингової 

позиції у 2018 р. 
порівняно з 2017 р.

Фактори сприяння зміцненню  
інвестиційної привабливості країни

1. США зміни немає Довіра є наслідком значного ринку, стійкого економічного зростання, 
а також недавнім зниженням корпоративних податків.

2. Канада ▲ 3
Сприяти оптимізму інвесторів можуть такі фактори як оновлення 
законодавства Канади, зростання інвестицій, новоствореного агентства 
в Індії та нові торгові привілеї.

3. Німеччина ▼ 1 Зростання темпів  ВВП залишається привабливим для іноземних 
інвестицій, тому країна прагне економічної стабільності.

4. Великобританія зміни немає Країна налічує майже чверть усіх інвестицій Європи, однак існує 
незначна політична нестабільність.

5. Китай ▼ 2 Інвестори залишаються впевненими в економіці Китаю, тому падіння 
може відображати нижчу оцінку в цілому для ринків, що розвиваються.

6. Японія зміни немає
Стійкість її діяльності, ймовірно, є результатом посилення 
економічного зростання та посилення інтеграції в світову економіку, 
включаючи кілька недавніх угод про вільну торгівлю.

7. Франція зміни немає
Інвестори залучаються для того, щоб здійснити ринкові реформи, 
спрямовані на стимулювання економіки та збільшення іноземних 
інвестицій.

8. Австралія ▲ 1 Країна має рекордну 27-річну смугу без рецесії, і уряд має намір 
скоротити ставку корпоративного податку до 25% до 2025 року.

9. Швейцарія ▲ 3 Частина привабливості спричинене відкритістю уряду для глобальної 
криптокультури, яка закріплює її високо підприємницький статус.

10. Італія ▲ 3
Державна програма “Industria 4.0” може стимулювати інновації 
та збільшити інвестиції, незважаючи на відносно слабке прогноз 
економічного зростання.
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Ціни на ринку нерухомості країни форму-
ються, виходячи з рівня політичної та еко-
номічної невизначеності. Проведене дослі-
дження за період 2012-2017 рр. показало, 
що ціни на міські квартири та будинки зро-
стали, починаючи з 2013 р., ціни на землю 
лишались стабільними. У 2017 р. ринок 
нерухомості Франції характеризує незначне 
зростання, невизначеність податкового 
режиму через президентські вибори, збіль-
шення ставок кредитів. За даними Google 
Trends, у Франції люди втричі частіше шука-
ють будинок, ніж квартиру (рис. 1).

Результати дослідження показали, що 
найбільш ліквідними в останні роки можна 
вважати будинки, адже частка їх продажу 
коливається в середньому в межах 55-75%. 
Натомість, найменш ліквідною є земля, тому 
що частка угод купівлі-продажу, де об’єктом 
виступає земля, становить 3-5%. В свою 

чергу, частка угод купівлі-продажу з місь-
кими квартирами становить в середньому 
20-25%. Звідси, можна зробити висновок, 
що найбільшим попитом на ринку нерухо-
мості користуються будинки, а найменшим – 
земля. Також спостерігається циклічність на 
ринку нерухомості (зростання активності в 
літній період, і навпаки, її падіння напри-
кінці року).

Порівняльний аналіз динаміки індексу цін 
на нерухомість столичного ринку свідчить, 
що ціни первинного та вторинного ринків 
нерухомості коливаються практично в одна-
кових діапазонах (рис. 2). В другій половині 
2011 р. ціни підвищилися за рахунок коли-
вань валютного курсу.

Ціни на ринку нерухомості м. Париж змі-
нюються залежно від місця розташування 
нерухомості. Аналіз цін вторинного ринку м. 
Париж по районах в 4 кварталі 2017 року свід-

Рис. 2. Динаміка індексу цін на нерухомість в м. Париж в 2008-2016 рр., [9]

Рис. 1. Структурні зміни попиту на ринку нерухомості Франції  
за об’єктами купівлі-продажу з 2012 р. по 2017 р., % [8]
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чить, що найвища вартість за м² знаходиться 
у районах, які найближче розміщені до цен-
тру міста і зниження цін у міру віддалено-
сті від центру. Середня вартість за м² у цен-
тральній частині міста складає 11400 євро, а 
поза центром 9100 євро. Це свідчить про те, 
що купівля квартири в центрі міста буде кош-
тувати значно дорожче [10].

Вивчення комерційного ринку нерухо-
мості у певних сферах діяльності показало, 
що частка комерційних операцій у 2004 році 

склала 11,9%, з них близько 9% займають 
офіси, 1,5% – магазини, 0,9% – склади та 
0,5% – послуги. Натомість у 2016 році частка 
комерційних операцій збільшилася до 31%, 
де 18% займають офіси, 4,9% – магазини, 
2,7% – склади та 5,5% – послуги [11].

Зміна вартості комерційної нерухомості у 
Франції показана на рисунку 3.

Аналіз вартості комерційної нерухомо-
сті Франції показав, що найдешевшою пла-
тою за м² є промисловість і логістика – до 

Рис. 3. Динаміка вартості комерційної нерухомості у Франції (євро / м²)  
за сегментами в період 1998 – 2016 рр. [11]

Рис. 4. Рентабельність оренди комерційної офісної нерухомості  
в розрізі районів м. Париж в період 1998 – 2016 рр. [11]
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1000 євро за м². Натомість, найдорожчою є 
житлова комерційна нерухомість та офісні 
приміщення – до 6000 євро за м². Загалом, 
після 2010 року вартість комерційної неру-
хомості у всіх сферах значно зросла, що 
є наслідком зростання попиту на об’єкти 
нерухомості через бажання вкладати значно 
більше інвестиційних ресурсів у реальні 
активи після кризи на світовому фінансо-
вому ринку в період 2008-2009 рр.

Аналіз динаміки показників віддачі від 
вкладень в нерухомість здійснимо на основі 
вивчення динаміки рентабельності оренди 
офісної нерухомості в розрізі районів м. 
Париж (рис. 4). Результати дослідження 
показали, що починаючи з 2002 р. й до нині 
рентабельність оренди значно знизилась і 
нині в середньому становить 3-6%, що стало 
наслідком зростання тарифів на комунальні 
послуги.

Загалом ринок нерухомості Франції слід 
вважати помірно інвестиційно привабли-
вим, існуючі на ньому тенденції розвитку 
у найближчі роки призведуть до зростання 
попиту на будинки в приміських терито-
ріях, подальшій стабілізації цін первинного 
та вторинного ринків, зростання вартості 
комерційної нерухомості, що за низької від-
дачі від її використання може призвести до 
економічних негараздів. Це вимагає зміни 
державної політики в сфері регулювання 
ринку нерухомості. 

Німеччина. Високорозвинена країна 
світу, що належить до “Великої Сімки”. За 
розміром ВВП (в поточних цінах) станом на 
2017 р. країна посідає третє місце у світі. Її 

частка в світовому експорті складає 10%, а 
за обсягом світового товарообігу вона посі-
дає друге місце в світі. Частка експорту в 
ВНП Німеччини становить понад 20%, що 
є одним з найвищих показників. Німеччина 
має одну з найкращих в світі систем соці-
ального захисту населення, високий рівень 
заробітної плати.

У середньому, квартиру в німецькому місті 
можна було купити за ціною в 300000 євро в 
2016 році, що на 11% більше, ніж у 2015 році. 
Квартири в сільській місцевості продаються 
на 50% дешевше. У 2017 р. міські будинки 
та квартири демонстрували зростання цін 
на рівні близько 5%, тоді як ціни на неру-
хомість у сільській місцевості лише на 2%. 
Для ринку нерухомості також характерний 
високий ріст орендної плати за м².

Досліджуючи зміни попиту на об’єкти 
нерухомості Німеччини (рис. 5) бачимо, що 
найбільш ліквідними в останні роки можна 
вважати будинки, проте й попит на квартири 
є досить високим. Натомість, найменш лік-
відною є земля, попит на неї значно вищий, 
ніж у Франції. Звідси, можна зробити висно-
вок, що найбільшим попитом на ринку неру-
хомості користуються будинки і квартири, а 
найменшим – земля.

Ціни на ринку нерухомості Німеччини, 
зважаючи на економічну та плітичну ситуа-
цію в країні, характеризуються динамічними 
змінами (рис. 6).

Результати дослідження показали, що 
індекс цін на житло в Німеччині в 3 квар-
талі 2017 року зріс до показника 110,9, 
тобто збільшився практично на 10%. Це 

 

Рис. 5. Структурні зміни попиту на ринку нерухомості Німеччини  
за об’єктами купівлі-продажу з 2012 р. по 2017р., % [8]
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свідчить про те, що вкладати кошти в 
нерухомість досить вигідно, адже навіть у 
короткостроковій перспективі це принесе 
суттєву віддачу.

Зростання характерне й для ринку комер-
ційної нерухомості, обсяги інвестицій в який 
сягнули близько 57,29 млрд. євро, тобто 
рівня докризового 2007 р. (рис. 7).

Натомість з 2007 по 2009 роки спосте-
рігається значне скорочення операцій, що 
зумовлено великою світовою економічною 
кризою, в якій Німеччина зазнала великих 
втрат, а з 2010 року економіка стабілізува-
лася і обсяг операцій знову зріс.

Незважаючи на економічну стабільність, 
орендна плата в Німеччині поступово зро-
стає. Така тенденція має місце, починаючи 
з 2007 р. Це стосується як сегментів житло-
вої, так і комерційної нерухомості, а також 
секторів логістики та об’єктів роздрібної 
торгівлі. Найдешевшою орендною платою 
є плата за логістику 100-110 євро за м², а 
найдорожчою – житлова комерційна неру-
хомість – 100-160 євро за м². В свою чергу, 
роздрібна торгівля становить 100-140 євро 
за м², а офіси – 100-120 євро за м² [14].

Отже, ринок нерухомості Німеччини 
характеризує зростання інвестиційної прива-

 

 

Рис. 6. Індекс цін на житло в Німеччині з 2 кв. 2015 р. до 3 кв. 2017 р. [12]

Рис. 7. Обсяг операцій на інвестиційному ринку комерційної нерухомості Німеччини  
з 2003 по 2017 р. (у млрд євро) [13]
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бливості, що підкреслює зростання попиту на 
будинки і квартири, зростання цін на житлову 
нерухомість та обсягів інвестування в комер-
ційну нерухомість. В найближчі роки прогно-
зується підвищення інвестиційної привабли-
вості ринку нерухомості Німеччини.

Швейцарія. Швейцарія є країною з 
однією з найбільш конкурентоспроможних 
економік світу. За розмірами ВВП (в поточ-
них цінах) станом на 2017 р. країна займає 
шістнадцяту позицію в світі. Як країна-екс-
портер займає п’ятнадцяту позицію у світі. 
Швейцарія дотримується традиційної полі-
тики нейтралітету і тому не вступає в ООН. 
В Женеві розташовані штаб-квартири Всес-
вітньої організації торгівлі, Міжнародної 
організації праці, Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, Міжнародного союзу 
телекомунікацій. Швейцарія також один з 
найважливіших фінансових центрів світу.

Як показують результати досліджень, 
середня квартира в швейцарському місті 
або навколо нього продана за 867163 євро 
в 2016 році, майже без різниці в цінах за м² 
в період між 2015 і 2016 роком. За середню 
квартиру в сільській місцевості слід було 
заплатити 734517 євро, що на 18% дешевше 
порівняно з міськими районами. Для будин-
ків ціна за квадратний метр у містах була на 
29% вище, ніж у сільській місцевості. Зага-
лом, більше 50% жителів Швейцарії оренду-
ють будинки, і в основному квартири, адже 
ціни на оренду високі. 

Зміни в попиті на об’єкти нерухомості 
країни відображено на рисунку 8.

Вивчивши структурні зміни попиту на 
ринку нерухомості Швейцарії можна кон-
статувати, що найбільш ліквідними можна 
вважати будинки і квартири. Натомість, 
ринок землі найменш розвинений і операції 
на ньому відбуваються нечасто, у зв’язку з 
обмеженістю земельних ресурсів.

Аналіз динаміки зміни цін на житлову 
нерухомість Швейцарії (рис. 9) показали, що 
в період 2011-2017 рр. темпи зростання цін 
суттєво гальмувались, а починаючи з 2016 р. 
в сегменті кондомініумів характеризувались 
зниженням.

Інвестиції в ринок комерційної нерухомо-
сті Швейцарії стабільної тенденції не вияв-
ляють. Так, вони становили (у млн. швей-
царських франків): у 2008 р. близько 2500, 
у 2009 р. – 7400, у 2010 р. – 2100, у 2011 р. – 
близько 3000, у 2012 р. – 4500, у 2013 р. – 
2700, у 2014 р. – 3950, у 2015 р. – 4650, у 
2016 р. – 4200, у 2017 р. – близько 3800 млн. 
швейцарських франків [16].

Загалом, можна спостерігати, що най-
більший обсяг інвестицій був в 2009 році, 
це зумовлено коливанням валютного курсу, 
адже у 2009 році курс франка зріс на 50%, 
натомість в кінці того ж року валютний курс 
різко знецінюється, тому інвестори змушені 
були забрати свої вклади.

Прямі інвестиції в нерухомість дозволя-
ють досягти економічного зростання, про 
що свідчить рисунок 10. Аналіз змін при-
бутковості показав, що найкращого резуль-
тату досягнуто в 2012 році – 16%, а таке 
зростання капіталу відображає високий 

Рис. 8. Структурні зміни на ринку нерухомості Швейцарії  
за об’єктами купівлі-продажу з 2012 по 2017р., % [8]
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попит на інвестиційні активи. Отже, прямі 
інвестиції в нерухомість дозволяють забез-
печити економічний розвиток в країні. 

Отже, ринок нерухомості Швейцарії зага-
лом є інвестиційно привабливим, характе-
ризується зростанням попиту на квартири 
та будинки та зростанням загальної прибут-
ковості інвестицій в нерухомість. Подальше 
підвищення інвестиційної привабливості 
ринку нерухомості країни має забезпечува-
тись зростанням економічної привабливості 
та дій уряду щодо стимулювання розвитку 
ринку нерухомості.

 

 

Рис. 9. Темпи зміни цін на житлову нерухомість в 2011-2017 рр., % [15]

Рис. 10. Зміна прибутковості від прямих інвестицій в нерухомість  
за період 1988 – 2017 рр., % [15]

Висновки. Здійснене дослідження дозво-
лило вирішити актуальне наукове завдання 
щодо подальшого розвитку науково-при-
кладних засад підвищення інвестиційної 
привабливості ринків нерухомості країни.

Дослідивши ринки нерухомості найбільш 
інвестиційно привабливих країн Європи, а 
саме Франції, Німеччини і Швейцарії визна-
чено, що вони є розвиненими, їх характе-
ризує позитивна динаміка зростання, але 
структурні зміни ринків є незначними. Так, 
ринок нерухомості Франції характеризує 
незначне зниження цін на об’єкти нерухомо-
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сті, що стимулює залучення коштів інвесто-
рів як в об’єкти житлової, так і комерційної 
нерухомості. Завдяки економічній стабіль-
ності Франція продовжує бути привабливою 
для іноземних інвесторів. Ринок нерухомо-
сті Німеччини характеризується стабільні-
стю, адже спостерігаються незначні зміни у 
вартості об’єктів нерухомості, обсяги опе-
рацій на інвестованому ринку комерційної 
нерухомості зростають, що дозволяє залу-
чити кошти для економічного розвитку кра-
їни. Німеччина зберігає свою інвестиційну 
привабливість для зарубіжних інвесторів. 
Ринок нерухомості Швейцарії стрімко роз-
вивається. Значним попитом користується 
житлова і комерційна нерухомість, адже 
наявна стійка тенденція зростання прибут-
ковості інвестицій в нерухомість. Натомість, 
ринок землі погано розвинений, адже  існу-
ють обмеження доступу до земельних ресур-
сів. Швейцарія приваблива для інвесторів як 
країна з найвищим рівнем конкурентоспро-
можності, стабільною економікою та низь-
кими податками.

Результати дослідження вказують, що 
в найближчі роки для ринку нерухомості 
Франції через переоцінення об’єктів нерухо-
мості буде характерна тенденція до незнач-
ного зниження його інвестиційної привабли-
вості, а для ринків нерухомості Німеччини 
та Швейцарії – до зростання. Для підви-
щення інвестиційної привабливості ринків 
нерухомості досліджуваних європейських 
країн, зважаючи на різні економічні моделі 
та умови розвитку ринків, є доцільним: для 
ринку нерухомості Франції – стимулювання 
інвестиційних процесів через створення 
необхідного законодавчого підґрунтя та 
організаційно-економічних умов, які забез-
печуватимуть приток інвестицій не лише 
із врахуванням рекреаційного потенціалу 
регіонів, але й комерційної привабливості 
нерухомості, зокрема коворкингів та гото-
вих офісних рішень; для ринку нерухомості 
Німеччини – стимулювання зацікавленості 
інвестування в створення спеціалізованого 
студентського житла як результат дії демо-
графічних факторів, повернення до стабіль-
ного економічного зростання економіки 
країни через збільшення індексу довіри в 

бізнесі; для ринку нерухомості Швейцарії – 
диверсифікація інвестиційних портфелів з 
об’єктами нерухомості завдяки освоєнню 
нових технологій для поліпшення процесів 
прийняття рішень, управління та оцінки, 
державне стимулювання розвитку сегмента 
кондомініумів.

Подальші розвідки буде спрямовано в 
напрямку дослідження тенденцій розвитку 
інвестиційно привабливих ринків нерухомо-
сті інших країн світу.
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Аннотация. В статье получили дальней-
шее развитие научно-прикладные основы по-
вышения инвестиционной привлекательно-

сти рынков недвижимости страны. Раскрыт 
рейтинг инвестиционной привлекательности 
ТОП-10 стран мира для иностранных ин-
весторов. Проанализированы структурные 
изменения спроса на рынках недвижимо-
сти европейских стран, которые по рейтин-
гу определены как наиболее инвестиционно 
привлекательные, по объектам купли-прода-
жи. Изучена и проанализирована динамика 
цен на недвижимость таких стран как Фран-
ция, Германия и Швейцария. Исследована 
динамика стоимости коммерческой недвижи-
мости на рынках исследуемых европейских 
стран. Проанализирована динамика объемов 
инвестирования в объекты недвижимости 
наиболее инвестиционно привлекательных 
рынков недвижимости европейских стран. 
Проанализировано изменение доходности от 
прямых инвестиций в недвижимость исследу-
емых стран. Предложены направления повы-
шения инвестиционной привлекательности 
рынков недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, 
рейтинг инвестиционной привлекательности, 
инвестиции в недвижимость, структура рынка 
недвижимости, цены на недвижимость, доход-
ность инвестирования.

Summary. The purpose of the article is to further develop the scientific-applied principles of in-
creasing the investment attractiveness of the real estate markets of the country. The real estate market 
plays an important role in the development of the world economy and the economies of the individual 
countries. The exclusive role and importance of it is to create the investment attractiveness of the coun-
try and the basis for the existence of ordinary citizens, the establishment of a base of economic activity 
and the development of enterprises and organizations of all forms of ownership. The methodology 
of the study of trends in the development of investment attractiveness of real estate markets of the 
countries of Europe is proposed in the article. The analysis is based on an analysis of the structure of 
demand for purchase and sale objects, price dynamics of the primary and secondary real estate markets 
of the country, in-depth analysis of prices in various segments of the commercial real estate market, 
dynamism of investment in real estate and the level of their profitability. As practice shows, investors 
pay attention to structural changes in the objects of sale and purchase in the real estate markets, the 
dynamics of prices for real estate, changes in the volume of investment in real estate, as well as the 
dynamism of profitability of direct investment in real estate, comparing and analyzing the real estate 
markets of different countries. The availability of appropriate conditions for investing in real estate 
allows an investor to make a reasonable decision on investing in one or another property, and serves as 
the basis for the formation of the investment attractiveness of the country. The use of the methodology 
of the study of trends in the development of investment-attractive real estate markets is the basis for the 
search for means and methods for increasing the investment activity of the subjects of the real estate 
market. In order to increase the investment attractiveness of real estate, the conditions for stimulating 
investment processes should be improved through the creation of the necessary legislative framework 
and organizational and economic conditions that will ensure inflow of investment.

Keywords: real estate market, investment attractiveness rating, real estate investment, real estate 
market structure, real estate prices, profitability of investment.


