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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ
ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
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Марачевська А. В.
Холодна Ю. Є. Фінансовий механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді в Україні / Ю. Є. Холодна, А. В. Марачевська // Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 62–70.
В Україні стан іпотечного житлового кредитування не дозволяє більшості населення користуватися
послугами банку та підтримкою держави для придбання власної житлової нерухомості. Тому запропоновано
фінансовий механізм активізації іпотечного житлового кредитування за рахунок удосконалення трьох складових такого механізму: державного, банківського та корпоративного напрямів.
Запропоновано активізувати банківський напрямок за рахунок ранжування відсоткових ставок за іпотечними житловими кредитами (ІЖК) залежно від рейтингу позичальника на основі проведення скорингового оцінювання. Така методика дозволяє встановлювати для різних категорій позичальників не однаково високу ставку
за кредитом, а ранжовано – залежно від набраної кількості балів. Водночас функцію з проведення скорингу запропоновано покласти не на співробітника самого банку, який зацікавлений у встановленні більш високої ставки,
а на незалежного оцінювача при Державній іпотечній установі.
Державний напрямок удосконалено за рахунок розроблення шляхів з поліпшення функціонування кожної
з трьох категорій суб'єктів. Удосконалено класифікацію суб'єктів ІЖК молоді за рахунок виділення окремої
категорії – посередників ринку.
Корпоративний напрямок активізації ІЖК молоді запропоновано реалізувати за рахунок впровадження
пільгового іпотечного кредитування молоді з боку роботодавців, а також за рахунок залучення роботодавців
та інших суб'єктів до створення інвестиційно-будівельних консорціумів.
Ключові слова: іпотечне житлове кредитування молоді, механізм активізації ІЖК молоді, суб'єкти ІЖК молоді.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ

Холодная Ю. Е.
Марачевская А. В.
В Украине состояние ипотечного жилищного кредитования не позволяет большинству населения пользоваться услугами банка и поддержкой государства для приобретения собственной жилой недвижимости. Поэтому предложен механизм активизации ипотечного жилищного кредитования за счет усовершенствования
трех составляющих такого механизма: государственного, банковского и корпоративного направлений.
Предложено активизировать банковское направление за счет ранжирования процентных ставок по
ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в зависимости от рейтинга заемщика на основе проведения скоринговой
оценки. Такая методика позволяет устанавливать для разных категорий заемщиков не одинаково высокую ставку
по кредиту, а ранжировано – в зависимости от набранного количества баллов. При этом функцию проведения
скоринга предложено возложить не на сотрудника самого банка, который заинтересован в установлении высшей
ставки, а на независимого оценщика при Государственном ипотечном учреждении.
Государственное направление усовершенствовано за счет разработки путей улучшения функционирования каждой из трех категорий субъектов. Усовершенствована классификация субъектов ИЖК молодежи
за счет выделения отдельной категории – посредников рынка.
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Корпоративное направление активизации ИЖК молодежи предложено реализовать за счет внедрения
льготного ипотечного кредитования молодежи со стороны работодателей, а также за счет привлечения
работодателей и других субъектов к созданию инвестиционно-строительных консорциумов.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование молодежи, механизм активизации ИЖК молодежи, субъекты ИЖК молодежи.

THE FINANCIAL MECHANISM OF STIMULATION
OF MORTGAGE LENDING TO YOUTH IN UKRAINE

Iu. Kholodna
A. Marachevska
In Ukraine, the state of mortgage lending does not allow the majority of the population to use the services of the
bank and the state support for the purchase of their own residential real estate. Therefore a financial mechanism has been
offered for stimulation of the mortgage housing crediting due to the improvement of its three constituents: state, bank and
corporate.
The bank component, as suggested by the authors, should be stimulated due to ranging of the mortgage housing
loan (MHL) interest rates depending on the borrower's rating on the basis of realization of the scoring model of estimation.
Such methodology makes it possible to set a ranged (depending on the collected number of points) rather than equally
high credit rate for different categories of borrowers. The scoring function is to be imposed on an independent appraiser
at a public mortgage institution rather than the bank employee interested in setting a top rate.
The state component is to be improved due to development of better ways of functioning of each of the three categories
of subjects. The classification of the subjects of MHL to young people has been improved due to the separation of the
category of market mediators.
The corporate component of stimulation of MHL to young people should be realized through introduction of favorable
mortgage crediting for young people on the part of employers as well as through involvement of employers and other
subjects in the creation of investment and building consortia.
Keywords: mortgage housing loans to young people, mechanism of stimulation of MHL to young people, subjects of MHL to young people.

Забезпечення житловою нерухомістю населення є однією з глобальних проблем як для України, так і суспільства загалом. Велика вартість житла та непомірно низькі
доходи громадян спричиняють проблему недоступності
придбання власної нерухомості. І саме тому в розвинутих
країнах іпотечне житлове кредитування покликане вирішити
цю проблему та за рахунок сприятливих умов кредитування збільшити доступність кредитів для населення. В Україні
умови банківського кредитування не є вигідними за рахунок дуже вискових відсоткових ставок – до 25 % річних.
Проблемами активізації іпотечного кредитування
займаються такі вчені, як В. О. Бондаревська [1], К. М. Борисюк [2; 3], В. А. Важинський [4], Б. Гнатківський [5],
В. І. Савич [6] та ін. Серед іноземних вчених сучасності
питаннями іпотечного кредитування займаються такі
вчені, як Л. Гудмен [7], Дж. Кембелл [8], Дж. Корнер [9]
та багато інших. Зазначені автори досліджують проблеми розвитку іпотеки, розглядають теоретичний аспект
питання, але ніхто із зазначених дослідників не уточнює предмет дослідження в межах саме іпотечного
житлового кредитування молоді. Тому вивчення сфери
іпотечного житлового кредитування в розрізі кредитування молоді є актуальним питанням для забезпечення

молодих спеціалістів та молодих родин житловою
нерухомістю та можливістю придбання таких об'єктів
за рахунок кредитних коштів. Необхідно розробляти
та впроваджувати в практику механізми активізації ІЖК
молоді для того, щоб житлова нерухомість стала доступною для населення країни за рахунок можливості оформлення іпотечних житлових кредитів.
Метою статті є розроблення механізму з активізації іпотечного житлового кредитування молоді в Україні
на основі трьохкомпонентної складової такого механізму: банківського, державного та корпоративного.
Згідно із Законом України "Про іпотечне кредитування" іпотечне кредитування – це правовідносини,
що виникають із приводу набуття права вимоги іпотечного
боргу за правочинами та іншими документами. У статі
розглянуто іпотечне житлове кредитування молоді,
тобто уточнено предмет та суб'єкт дослідження [10].
На думку авторів, ІЖК молоді в Україні може розвиватися за рахунок трьох напрямів:
1. Державний. Держава виступає в ролі кредитора за державними іпотечними програмами та за допомогою дотаційних інструментів соціальної політики
сприяє активізації ІЖК на ринку.
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2. Банківський. Кредитором виступає банк. Активізація ІЖК відбувається за рахунок надання населенню іпотечних житлових кредитів на умовах, які відповідають ситуації на фінансовому ринку.
3. Корпоративний. Кредитором виступає підприємство різної форми власності, яке за рахунок фінансування будівництва житлової нерухомості, або надання
своїм співробітникам іпотечних житлових кредитів збільшує доступність нерухомості для населення і таким
чином активізує ІЖК молоді.
Стосовно державного напряму, то питаннями пільгового іпотечного кредитування населення займається
Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву. Установа реалізує декілька житлових програм, але, як показали результати дослідження автора,
на кінець 2017 року з них фінансувалася лише одна –
Програма пільгового іпотечного кредитування. Інші три
програми або припинили своє існування, або їх фінансування не заплановано взагалі державним бюджетом
на поточний рік [11; 12].
Наприклад, якщо порівнювати фінансування державного напряму іпотечного кредитування на прикладі
Харківського регіону, то в 2015 році лише 14 сімей змогли отримати пільгові кредити на пільгових умовах відповідно до регіональних програм. У Харкові, якщо родина має одну дитину, то кредит надається безкоштовно,
тобто без сплати відсотків, якщо ж у родині є дві дитини, то тоді 25 % від тіла кредиту сплачує міський бюджет. Умови є дуже вигідними, але щоб стати учасником такої програми необхідно стати в чергу на житло.
Банківський напрям ІЖК молоді наразі також знаходиться в такому стані, коли іпотечні житлові кредити
недоступні для більшості населення. Така ситуація
пов'язана зі світовою фінансовою кризою в 2008 році,
а також із ситуацією, що склалася в країні в 2014 –
2015 роках. Наразі в сегменті іпотеки залишилися працювати лише 4: "Ощадбанк", "Мегабанк", "Укргазбанк"
та "ВТБ банк" [13]. Стосовно інших установ, які працювали в ІЖК молоді, то з них п'ять взагалі ліквідовані та припинили своє існування. І лише "Укрсиббанк"
та "Укрексимбанк", залишаючись на ринку, виключили
іпотечні кредиті зі свого кредитного портфеля. За такої
ситуації можна зробити висновок, що, насамперед,
стан ІЖК молоді залежить не лише від фінансового
стану самого банку, але й від макроекономічного становища в країні.
Корпоративний напрям у нашій країні не функціонує на відміну від Європи. Наразі немає офіційних даних, які б підтверджували, що такий напрям активно
впроваджується на українських підприємствах. Хоча
іпотечне кредитування може стати одним з якісних інструментів мотивації молодих працівників [14], автор
вважає, що така ситуація склалася за рахунок декількох причин:
неможливості малого та середнього бізнесу вкладати кошти в пільгове іпотечне кредитування працівників за рахунок великого податкового навантаження
та нестабільності національної валюти;

великої пропозиції кадрів на ринку праці, що надає
можливість підприємствам залучати до роботи висококваліфіковані кадри, не реалізуючи додаткові мотиваційні заходи щодо свого персоналу;
нестабільності економічної ситуації в країні.
Таким чином, отримуємо ситуацію, коли жоден
із можливих напрямів, які б могли б активізувати
та розвивати іпотечне житлове кредитування молоді
в Україні не діє. Тому необхідно розробити такі механізми, які б змогли змінити ситуацію.
Стосовно державного напряму активізації ІЖК молоді, то автор пропонує розробити для кожного із суб'єктів таких правовідносин на іпотечному ринку чіткий механізм функціонування, який міг би сприяти покращенню
ситуації. Але для цього необхідно чітко класифікувати
суб'єктів ІЖК молоді, оскільки в досліджених наукових
джерелах немає єдиної думки щодо цього питання.
Так Б. Гнатківський виділяє дві групи суб'єктів,
серед яких перша група – це основні, а друга – допоміжні. До складу основних належать кредитор, позичальник та інвестор, до допоміжних – Державна іпотечна установа, незалежні оцінювачі, страхові компанії,
інформаційні агентства тощо [5]. Так само В. Костюк
розподіляє суб'єктів ІЖК на дві групи – основні та опосередковані суб'єкти. До основних суб'єктів сфери ІЖК
відносить тільки позичальника і кредитора, а до опосередкованих – всіх інших [15]. В. Бондаревська вважає,
що суб'єктів іпотечного кредитування необхідно розподіляти на основних та специфічних. До основних дослідник відносить кредитора, позичальника, державу та інвестора. До специфічних суб'єктів – державні органи
влади, установи тощо [1]. Так само Ф. А. Важинський
не виділяє класифікації суб'єктів іпотечного кредитування, оскільки кожен із них виконує свою роль у механізмі функціонування ІЖК. Тому окремо існують позичальники, кредитори, державні органи влади, ріелтори,
оцінювачі і т. п. [4].
Автори вважають, що необхідно чітко розмежовувати суб'єктів іпотечного житлового кредитування молоді за рахунок того, що кожна група таких суб'єктів
бере участь у ІЖК молоді. Тому запропоновано наступну класифікацію суб'єктів:
основні – до цієї групи належать позичальник
та кредитор;
допоміжні – до цієї групи належать держава та інвестор, які можуть виступати в якості допоміжних суб'єктів
у механізмі ІЖК молоді;
посередники ринку – до цієї групи суб'єктів входять
експертні оцінювачі, страхові компанії, інформаційні
агентства, тобто ті суб'єкти, які взагалі не беруть участь
у безпосередньому процесі кредитування.
Для кожної з виділеної категорії суб'єктів автором
запропоновано шляхи щодо активізації їх функціонування, що дозволить комплексно активізувати сферу
іпотечного житлового кредитування в Україні та підвищити доступність як іпотеки, так і житла для населення
держави. Шляхи активізації щодо функціонування суб'єктів ІЖК подано на рис. 1.
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Суб'єкти ІЖК молоді

Іпотекодержатель
та іпотекодавець
(основні)

1. Незалежний скоринг
позичальника ДІУ

2. Ранжування відсоткової ставки
залежно від набраного
позичальником рейтингу

4. Оформлення іпотечного житлового
кредитування з позичальником

3. Оформлення в штат банку
незалежного оцінювача
з оцінювання заставного майна

1. Надання державної адресної допомоги населенню на придбання
власної нерухомості чи будування дому за діючими державними
програмами

Держава
та інвестори
(допоміжні)

Держава

2. Забезпечення рефінансування іпотечних кредиторів (банків
і небанківських фінансових установ, які проводять діяльність
із надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних
та залучених коштів, у тому числі коштів, які надішли
від розміщення цінних паперів
3. Регулювання курсу валюти та забезпечення стабільності
національної валюти
4. Надання податкових пільг роботодавцю (кредитору в процесі ІЖК
молоді за механізмом " роботодавець – працівник"

Інвестори

Експертні оцінювачі,
страхові компанії,
іпотечні установи,
інформаційноконсультаційні
агентства
(посередники)

1. Запровадження механізму "роботодавець – працівник"
2. Участь у ІБК на основі ощадних рахунків

Експертні оцінювачі
При кожному банку, який працює у сфері ІЖК молоді, необхідно створити посаду незалежного
оцінювача заставної житлової нерухомості. Для діяльності такого спеціаліста не потрібно
ліцензії та відповідного сертифката

Страхові компанії
1. Зниження вартості страхових послуг саме для молоді.
2. Закріплення на законодавчому рівні норми, яка б встановлювала необхідність страхування
застави лише на один рік із подальшою пролонгацією

Іпотечні установи (ДІУ)
Створення відділу незалежної оцінки рейтингу позичальника з метою ранжування
відсоткових ставок

Інформаційно-консультаційні центри
1. Розгалужена мережа таких центрів при банках, місцевих органах влади тощо.
2. Безкоштовність надання консультацій.
3. Популяризація іпотечного житлового кредитування молоді

Рис. 1. Шляхи активізації функціонування суб'єктів ІЖК в Україні
[The ways to stimulate the functioning of the actors of MHL to youth in Ukraine]
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Особливу увагу автори дослідження пропонують
звернути на банківський напрямок ІЖК молоді, оскільки
саме банк є головним кредитором в усьому світі, який надає житлові кредити позичальникові. Для того, щоб підвищити доступність іпотечних житлових кредитів, необхідно зменшити відсоткові ставки за іпотекою. Для цього
пропонується проводити ранжування відсоткової ставки за кредитом на основі скорингового оцінювання позичальника.
Для того, щоб побудувати скорингову модель,
необхідно мати статистичну вибірку не менше як 1200 досліджуваних об'єктів, серед яких 600 повинні бути
"поганими", а 600 – "гарними". Досліджуваний період
повинен охоплювати період не менше ніж за три роки
[16; 17]. Ця інформація є конфіденційною, вона є таємницею банку. Саме тому побудувати власну скорингову
модель неможливо. Є відомі скорингові моделі оцінювання. Їх вартість складає сотні тисяч доларів.
Для прикладу ранжування відсоткових ставок пропонується за основу обрати скорингову модель оцінювання, яку запропонував В. У. Владичин [18]. Для цього
в табл. 1 подано перелік якісних та кількісних показників, за якими необхідно проводити оцінювання позичальника.
Таблиця 1
Якісні та кількісні показники для скорингу
позичальника іпотечного житлового кредиту
[The qualitative and quantitative indicators for scoring
a mortgage housing loan borrower]
Показник
1

Значення показника
2
Якісні показники скорингу
Страховий стаж Загальний стаж до 1 року
в роках
Загальний стаж від 1 до 5 років
Загальний стаж більше 5 років
Місце роботи
Робочий, службовець
позичальника
Спеціаліст, топ-менеджер
та його посада Власник бізнесу, керівна посада
Сімейне
Має офіційний брак
становище
Має цивільний шлюб
Вдовець/вдова
У розлученні/один
Вік позичальника До 21 року та старше 60
Від 21 до 60
Наявність
Документи на право власності нерудокументів
хомості є
на нерухоме
Є документи на право володіння
майно та ТЗ
автомобілем
Немає документів на право власності нерухомістю та авто
Кредитна
Родина взагалі не користувалася
історія
кредитами
Кредитна історія гарна
Кредитна історія задовільна, були
прострочки за кредитами
Кредитна історія незадовільна

Бал
3
0
10
20
10
20
30
30
20
10
0

20
10
0
30
20
10
0

Закінчення табл. 1
1

2
Кількісні показники
Співвідношення СЧД менше витрат
сукупного
СЧД більше витрат не більше ніж 25 %
чистого доходу СЧД більша за розмір видатків більше
(СЧД)
ніж на 25 %, але не більше 50 %
до видатків
СЧД більше розміру щомісячних
витрат на 50 і більше %
Кошти
Кошти на рахунках є в розмірі,
на рахунках
більш ніж сума кредиту
банку
Кошти на рахунках є в розмірі, менше
ніж розмір кредиту
Коштів на рахунку немає
Забезпечення
Заставна вартість майна більша
кредиту
вартості кредиту більш ніж на 50 %
Заставна вартість майна більша
вартості кредиту більш ніж на 25 %
Заставна вартість майна більша
вартості кредиту до 25 %
Заставна вартість майна менше
кредиту
Громадянство
Є
Немає

3
0
10
30
50
40
20
0
50
30
10
0
10
0

На основі такої скорингової моделі або іншої банк
повинен проводити оцінювання позичальника та потім
залежно від набраної кількості балів відносити такого позичальника до певної категорії: ризикованих або не ризикованих кредитів.
Максимальна кількість балів за скоринговою моделлю оцінювання складає 300. Мінімальне значення
відповідно може становити 0.
Отримані результати ранжування відсоткових ставок та класів позичальника подано в табл. 2.
Таблиця 2
Ранжування відсоткової ставки ІЖК
за рейтингом позичальника на основі скорингу
[Ranking the MHL interest rate
based on the borrower's scoring rating]
Ризик
0
min
avg
max

Рейтинг
позичальника
0 – 75
75 – 150
150 – 225
225 – 300

Розмір
відсоткової ставки
5 – 17.5
17.5 – 20
20 – 22.5
22.5 – 25

Стосовно ранжування відсоткових ставок, то було
проведено аналіз ринку іпотечного кредитування та знайдено максимальну ставку – 25 % та мінімальну – 15 % [13].
За допомогою формули знаходження інтервальних
рядів побудовані такі значення ставок. На основі такого
запровадження молоді родини зможуть за сприятливих
умов і відповідності умовам кредитування оформлювати кредит за мінімальною ставку, а не за максимальною, що дозолить значно скоротити витрати мо-
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лоді на сплату відсотків. Банки повинні включити таку
методику ранжування до портфеля своїх фінансових
інструментів. Така методика дозволить зменшити банківські ризики, що так само дозволить розширити кредитний портфель банків за рахунок включення в нього
іпотечного кредитування [19].
Стосовно корпоративного напряму активізації ІЖК
молоді, то, на думку авторів, він є одним із найперспективніших в Україні та інших країнах світу. Пов'язано це з тим,
що сам роботодавець зацікавлений у такому механізмі:
по-перше, він отримує від держави податкові пільги у вигляді несплати частини податку на прибутку;
по-друге, він отримує мотиваційні інструменти,
за допомогою яких може залучати до свого штату
більш кваліфікованих співробітників;
по-третє, він отримує прибуток від надання пільгових іпотечних житлових кредитів співробітників, оскільки кредит видається під відсоткову ставку.

4. Використання
наданих на депозит коштів
в основній діяльності

Механізм функціонування цього механізму подано
на рис. 2.
На основі запровадження такого фінансового
механізму активізації ІЖК молоді підприємства зможуть прокредитувати щорічно декілька молодих співробітників, які працюють у них у штаті. За рахунок
проведених досліджень на прикладі підприємств Харківського регіону було з'ясовано, що під час розміщення коштів на три роки та щорічному поповненні
депозитного рахунку в розмірі 1 % від податку на прибуток підприємства зможуть придбати від 0 до 49
квартир, площа яких буде близько 50 кв. м. Результати розрахунків подано на рис. 3.
Таким чином, під час реалізації кожного із запропонованих механізмів активізації іпотечного житлового
кредитування, що в загальному вигляді подано на рис. 4,
можна значно покращити ситуацію, яка склалася на фінансовому ринку України у сфері ІЖК молоді.

Ринок житлової
нерухомості

7. Купівля-продаж
житлової нерухомості

Банк

Співробітник

5. Нарахування
відсотків
6. Надання кредиту
на придбання житла
3. Направлення
отриманої пільги в банк
на відкритий рахунок

Юридична особа
(роботодавець)

2. Відкриття
спеціального
ощадного рахунку

1. Надання податкової
пільги

8. Погашення кредиту

9. Поповнення
депозитного рахунку

10. Спрямування сплачених відсотків
на поповнення резервів підприємства
та оновлення основних засобів

Рис. 2. Механізм пільгового кредитування з боку роботодавця
[The mechanism of preferential crediting by the employer]
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49
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Рис. 3. Кількість придбаних квартир під час запровадження корпоративного напряму
[The number of apartments purchased due to the implementation of the corporate component]

Механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді

1. Держава складова
1.1. Фінансування державних пільгових програм для молоді
за допомогою Фонду сприяння молодіжному будівництву

Надання кредитів лише тим категоріям молоді,
які стоять у черзі на житло, або визнані тими,
хто потребує поліпшення житлових умов відповідно
до чинного законодавства

1.2. Надання з боку держави податкових пільг
для тих роботодавців, які беруть участь
у механізмі "роботодавець – працівник"

1.3. Надання місцевими органами влади земельних ділянок
для забудовників, які значно нижче ринкової вартості

За допомогою такого методу значно знижується
собівартість житлової нерухомості, що надає змогу
забудовникові продавати нерухомість за зниженою
вартістю для молоді

2. Корпоративна складова

2.1. Функціонування механізму "роботодавець – працівник"

Держава надає податкові пільги.
Підприємство відкриває ощадний рахунок
та спрямовує на нього отриману пільгу.
Через визначений час надає кредит співробітникам
підприємства

3. Банківська складова

3.1. Методика здешевлення іпотечного житлового
кредитування за рахунок ранжування відсоткової ставки

Рейтингова оцінка позичальника
(скоринг фізичних осіб)
та ранжування відсоткових ставок за іпотечними
житловими кредитами
відповідно до набраного рейтингу

3.2. Участь у пільгових державних програмах
кредитування молоді

Кредитування тих категорій молоді,
які мають право отримувати пільгові умови
за іпотечними житловими кредитами.
Держава компенсує банку частину відсоткової ставки
або частину вартості житлової нерухомості

3.3. Застосування до ощадних депозитних рахунків
роботодавців підвищених відсоткових ставок.
Участь у ІБК

Під час запровадження механізму
"роботодавець – працівник"
та ІБК банк бере участь в якості посередника

Рис. 4. Механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді
[The mechanism of stimulation of mortgage housing loans to young people]
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Необхідно комплексно підходити до вирішення
проблеми, тобто реалізовувати трьохкомпонентну складову механізму. Держава, банк та роботодавець повинні співпрацювати та досягати єдиного спільного
результату.
У цій статті запропоновано механізм активізації
ІЖК молоді за рахунок:
розроблення організаційно-методичних засад функціонування всіх суб'єктів іпотечного житлового кредитування із чітким розмежуванням таких суб'єктів
на групи;
удосконалення корпоративного механізму пільгового іпотечного житлового кредитування "Роботодавець – працівник", який дозволяє на основі ощадних
рахунків та податкових пільг кредитувати штатних молодих працівників підприємства;
ранжування відсоткових ставок за іпотечними житловими кредитами для молоді на основі скорингу позичальника.
Напрямом подальшого дослідження може стати
удосконалення функціонування дворівневої моделі
ІЖК, а також розроблення механізму щодо удосконалення саме другого рівня цієї моделі – емісія іпотечних цінних паперів та їх реалізація на фінансових
ринках.

____________
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