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Для розгляду Робочою Групою  
щодо розробки Закону України “Про ріелторську діяльність”  

 
 
У відповідності до рішення Робочої групи щодо розробки Закону України “Про ріелторську діяльність” 
(тут і надалі РГ), ГО “Всеукраїнське громадське об”єднання фахівців з нерухомості “ФІАБСІ-УКРАЇНА” 
отримало доручення до наступного засідання РГ надати інформацію щодо позитивного та негативного 
міжнародного досвіду регулювання діяльності фахівців з нерухомості.  
 
Доводимо до відома членів РГ, що ГО “ФІАБСІ-УКРАЇНА” скликало термінове засідання  робочої групи 
з питання аналізу міжнародної практики регулювання ріелторської діяльності за участю делегованих 
до РГ членів ГО “ФІАБСІ-УКРАЇНА” та інших членів організації. 
 
На засіданні було розглянуто, обговорено попередньо підготовлені на запит Президента ГО 
“ФІАБСІ-УКРАЇНА” Анни Коваль надані міжнародними експертами ГО “ФІАБСІ-УКРАЇНА” аналітичні 
звіти по практиці регулювання ріелторської діяльності у Європейському Союзі та країнах Північної 
Америки, а також експертні думки щодо регулювання діяльності агентів та брокерів з 
нерухомості від фахівців міжнародного класу, що представляють не лише FIABCI International, 
а й найвпливовіші профільні організації у світі: 
Мануеля Ріццо (Люксембург) - міжнародного брокера та девелопера, віце-президента CEPI, 
Президента Світової Ради Брокерів FIABCI İNTERNATİONAL, 
Ірени Перфанової (Болгарія) - міжнародного ріелтора, члена міжнародної Ради Директорів Fiabci 
İNTERNATİONAL, Президента Національної Асоціації Ріелторів Болгарії, представник FIABCI в ООН 
Джона Мейфілда (США) - міжнародного ріелтора, засновника он-лайн курсів для ріелторів, 
Паст-Президента Світової Ради Брокерів FIABCI International 
Сопона Пончокчая (Тайланд) - міжнародного оцінювача з 30 річним досвідом, члена Світової Ради 
Експертів FIABCI International, голови Асоціації оцінювачів та фахівців з нерухомості Тайланду. 
 
Було оприлюднено та розглянуто аналітичний звіт щодо регулювання ріелторської діяльності у 
країнах Європейського Союзу, підготовлений Катериною Пилипчук - Президентом Професійного 
дивізіону Міжнародної Федерації Нерухомості FIABCI International, основним завданням якого є 
надання експертних рекомендацій щодо міжнародної практики вирішення питань на ринку нерухомості 
у світі.  
 
Джерела підготовки аналітичного звіту: Звіт Єврокомісії з питання регулювання професійної діяльності 
у сфері нерухомості 19/01/2015.  Витримки зі звіту. 
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17 країн Європейського Союзу, де є законодавче регулювання: 
Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Угорщина, Австрія, Словенія, 
Словаччина, Фінляндія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Швейцарія (Джерело: GROW/D-4 19 January 2015) 

 
14 країн Європейського Союзу, де немає законодавчого регулювання 

 
Причини введення регулювання та дерегуляції діяльності фахівців з нерухомістю у Європі 

 
Обведені позиції - це країни, де є регулювання.  
Саме тому, що частка малих чи мікро компаній є значною, регулювання є вимушеним.  
Source: Eurostat (online data code: sbs_sc_1b_se_r2), Джерело: GROW/D-4 - 19 January 2015 
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ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС 

 
КРАЇНИ З ДАВНЬОЮ ІСТОРІЄЮ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

КРАЇНА РІК ПРИЧИНИ РЕГУЛЮВАННЯ 

АВСТРІЯ 1925 для перевірки професіоналізму брокерів та управляючих 
нерухомістю 

НОРВЕГІЯ 1931 для того, щоб захистити транзакції і надавати неупереджені послуги 

ДАНІЯ 1966 вводився закон щодо регулювання діяльності агентів з 
нерухомості задля захисту прав споживачів. зараз цей закон є 
дуже застарілим і щодо нього пропонується дерегуляція з 
послабленням задля введення нових можливостей для 
здорової конкуренції,зменшити адміністративну бюрократію та 
забезпечити більш ефективний ринок 

ФІНЛЯНДІЯ 1945 для унеможливлення виконання дій по продажу нерухомості 
неадекватними некваліфікованими особами 

ШВЕЦІЯ 1985 задля захисту прав споживачів 

ШВЕЙЦАРІЯ  
(кантон 
ТІЦІНО) 

1985 задля захисту публічних інтересів та репутації професії було 
затверджено законні стандарти професії  
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КРАЇНИ З НОВОЮ ІСТОРІЄЮ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

БЕЛЬГІЯ 1993 На запит зацікавлених сторін ринку нерухомості було створено 
законодавчу платформу регулювання ринку, що, в тому числі, 
враховувала питання захисту прав споживачів 

СЛОВЕНІЯ 2003 Задля підняття рівня якості надаваних послуг та заборони активності 
тих індивідуумів, якість послуг яких не відповідала законодавчо 
встановленому рівню 

ХОРВАТІЯ 2007 Акт регулювання професії брокера з нерухомості був прийнятий з метою 
уникнення конкретних фінансових порушень в угодах та транзакціях 
шляхом введення авторизації тих, хто здійснює професійну діяльність 
брокера 

ЧЕХІЯ 2011-до 
нині 

Прагне реформувати законодавство у сфері регулювання професії 
брокера з нерухомості шляхом регулювання ДОСТУПУ до професії. 
нинішнє законодавство у цій сфері визнано НЕ ЕФЕКТИВНИМ ДЛЯ 
ЗАХИСТУ ГЕНЕРАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇНИ 

ІРЛАНДІЯ 2011 Закон щодо регулювання агентів з нерухомості 

НІМЕЧЧИН
А 

2011-до 
нині 

Дебатує й досі щодо необхідного введення переліку вимог до професії 
та обов”язкового СТРАХУВАННЯ професійної відповідальності 

 
КРАЇНИ, ЩО ПРИЙШЛИ ДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ 

 

НІДЕРЛАНДИ 2001 Перші форми регулювання у секторі нерухомості з'явилися ще у 
14-му столітті з введенням зобов”язання агентів з нерухомості 
СКЛАСТИ ПРИСЯГУ, що означало гарантію захисту споживача - 
клієнта. З 2001 року агенти у Нідерландах вже не є професією, 
що регулюється законодавчо. Зі зростанням ролі інтернету роль 
професії агента з нерухомості різко змінилась, оскільки клієнти 
стали краще інформованими, в тому числі, отримали можливість 
швидко самостійно порівнювати різні варіанти пропозицій. Захист 
назви професії та обов”язкова “клятва” були визнані застарілими 
і як такі - були скасовані. 

ПОРТУГАЛІЯ 2011 У 2011 році в Португалії була проведена реформа по дерегуляції 
176 професій, багато з яких були прийняті ще за старого режиму 
(до прийняття конституції Португалії 1976 року) і містили 
заборони, що були несумісними з правами і свободами щодо 
обрання професії, забезпеченими новою конституцією. Оскільки 
регулювання будувалось виключно на забезпеченні захисту прав 
споживачів, то при введенні закону про захист прав споживачів, 
обмеження щодо професії було визнано неконституційним та 
професія брокера з нерухомості була дерегульована 

ПОЛЬЩА 2013 У Польщі професія мала регулювання з 1998 по 2013 для того, 
щоб завадити неврегульованим актам на ринку нерухомости на 
початку трансформаційного періоду. Але регулювання професії 
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супроводжувалось цілим рядом антиконкурентних практик, які 
виявили компетентні органи, що лімітували конкуренцію на ринку 
професійних інтернатурних практик. Більше того Суд з питань 
конкуренції та захисту прав споживачів виявив більше 100 
порушень, які включали в тому числі контракти агентств у 
2004-2013 роках. Це призвело до висновку, що професія повинна 
бути повністю дерегульована. 

 
Також додатково було проаналізовано та оприлюднено досвід країн, що у якості альтернативи 

регулюванню професії обрали систему саморегулювання та добровільної сертифікації відповідно 
існуючим стандартам. 

 
Так, у Чеській Республіці операції з нерухомістю розглядаються як торгівля, а гравці на ринку 

лише зобов'язані дотримуватися загальних правил, встановлених Законом про торговельне 
ліцензування (мінімальний вік - 18, правоздатність та чесність). Обов'язкова сертифікація не 
вимагається юридично. Однак, Асоціація офісів нерухомості має систему саморегулювання і для того, 
щоб бути членом, потрібно отримати сертифікат відповідно до стандарту ISO та CEN.  

 
У Литві агенти з нерухомості займаються діяльністю відповідно до загальних норм та правил 

Цивільного Кодексу та Закону про захист прав споживачів. В Литовській асоціації агентств нерухомості 
членство не є обов'язковим, але передбачається, що фахівці повинні дотримуватися стандартів 
доброї професійної практики, викладених в Кодексі етики Асоціації.  

Литва вважає, що стандарту CEN, який визначає загальні принципи та вимоги кваліфікації, хоча 
це є документом добровільного застосування, достатньо для досягнення цілей загального інтересу. 

 
На Мальті немає системи добровільної сертифікації, тоді як в Польщі, після дерегуляції 

професії, деякі професійні асоціації ввели внутрішні схеми сертифікації. 
 
В Естонії професія не регулюється, але існує система добровільної сертифікації, як показник 

якості. Хоча професія не регулюється, Естонія не має прикладів шахрайства або інших дій, що 
підривають довіру в секторі нерухомості.  

 
У Греції професія не регулюється, і кожен, хто має середню освіту, може стати агентом з 

нерухомості, виконавши єдине зобов'язання - реєстрацію.  
 
У Болгарії та Румунії немає зобов'язань щодо реєстрації та інтереси споживачів гарантуються 

через захист прав споживачів та кримінальне право.  
 
У Латвії професія не регулюється, пропозицію про введення регулюванню було відхилено, тому 

що її широко критикували професійні організації. 
 
У Ліхтенштейні, відповідно до розміру країни, ринок нерухомості невеликий і вважається легко 

прозорим, тому професія не регулюється. На ринку працює близько 20 - 25 агентів з нерухомості, і 
їхня репутація добре відома. 

 
У Німеччині всі агенти з нерухомості повинні мати ліцензію відповідно до Німецького торгового 

регламенту. Передумовою для отримання ліцензії є відсутність судимості та банкрутства. Попередні 
перевірки здійснюються органом, відповідальним за видачу ліцензії. Існує також система добровільної 
сертифікації.  

 
Хоча професія не регулюється у Великобританії, існує певна правова база для ведення агенцій 

з нерухомості, які займаються купівлею та продажем майна, та існує певний перелік обов'язків, що 
покладається на агентів нерухомості за допомогою системи захисту прав споживачів. Агенти з 
нерухомості повинні належати до незалежної схваленої скарги на захист омбудсмана, що займається 
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скаргами на купівлю та продаж житлової нерухомості.  

 
У Нідерландах ринок сертифікованих схем та процесів вирішення спорів. Ринок нерухомості 

характеризується наявністю трьох професійних асоціацій, які встановили схеми сертифікації після 
лібералізації професії. Приватні схеми сертифікації включають певні перевірки якості, що стосуються 
професійної кваліфікації. 

 
Анна Коваль, віце-президент FIABCI-Європа, надала до розгляду аналітичний звіт щодо 

Професійних кваліфікаційних вимог до професії у Європейських країнах. 
 

В Європі існує багато різних різних методів отримання кваліфікацій. Можна визначити три групи 
країн, що стосуються рівня регулювання, з урахуванням тривалості та змісту навчання, як 
це передбачено національними нормативними рамками. 
 

1. Країни з високим бар'єром доступу до професії - мають досить суворе регулювання з 
точки зору тривалості та змісту навчання 

Австрія Чотири альтернативні шляхи отримання кваліфікації, три з яких вимагають 
успішного завершення спеціального кваліфікаційного іспиту. Експертиза 
охоплює загальне знання правових норм (податкове право, трудовий закон та 
багато інших), а також конкретні предмети, що мають відношення до професії. 
Загальна тривалість навчання - п'ять років. Професійна кваліфікація агента з 
нерухомості потрібна тільки для самозайнятих агентів та для керівників агентств 
нерухомості. Для працівників немає вимог до такої кваліфікації. 

Люксембург Диплом про середню освіту та обов'язкова додаткова підготовка з питань 
законодавства у секторі нерухомості (тривалість 50 годин). Проте існує кілька 
альтернативних шляхів, що також надають право доступу до професії 
(наприклад, трирічний професійний досвід роботи в провідній позиції в агенції з 
нерухомості).  

Кіпр  Вимагає 3-х років післядипломної освіти в галузі оцінки або управління 
нерухомістю, один рік роботи з кваліфікованим агентом з нерухомості, а також 
успішне завершення іспиту.  

Бельгія З 2014 року було розширено перелік дипломів, що надають доступ до професії, 
і на даний момент всі дипломи магістра та бакалавра надають право доступу до 
професії. Кандидати, окрім 1-річного періоду навчання, повинні пройти тест на 
компетентність, спрямований на оцінку своїх навичок. 

Словаччина Кваліфікація може бути отримана або через загальну або професійну середню 
освіту та роки обов'язкової практики або через професійну середню освіту 
(загальна тривалість 3 роки).  

Словенія Потребує 3 роки навчання та перепідготовку кожні 5 років.  

Франція У існує кілька способів отримати доступ до професії, наприклад, мати диплом з 
права, економіки чи торгівлі, відповідний професійний досвід або поєднання 
обох. Загальна тривалість тренування суттєво відрізняється та залежить від 
різних кваліфікаційних напрямків.  

Данія 3 роки неповної освіти (60 ECTS), кваліфікаційний іспит та 2 роки повної 
зайнятості. 
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2. Країни з середнім рівнем вимог до професійної кваліфікації 

Швеція Дворічна освіта, необхідна для охоплення знань щодо придбання нерухомості, 
відповідного законодавства, економіки, будівельних технологій та оцінки. Освіта 
повинна бути доповнена професійним досвідом у формі 10-тижневого 
стажування. 

Ірландія  Заявники повинні мати кваліфікацію, що складається не менше ніж з 120 
кредитів ECTS або еквівалента, що охоплює такі предмети, як закон, маркетинг, 
оцінка тощо. 

Італія Після закінчення середньої освіти, має бути отримана кваліфікація (особа 
проходить певний курс навчання (мінімум 80 годин) та складання іспиту, 
призначеного для оцінки вмінь та навичок кандидата). Другий шлях полягає у 
тому, що особа закінчила середню школу і пройшла щонайменше дванадцять 
місяців поспіль практику з обов'язком відвідування певного навчального курсу.  

У Ісландії Необхідний навчальний курс, а потім - тест на компетентність. Тривалість 
навчання становить 18 місяців (неповний робочий день) після 1-річного 
практичного досвіду роботи з компанією в цій галузі. 

3. Країни із порівняно низькими бар'єрами вхідного характеру 

Угорщина Тривалість програми навчання становить шість місяців.  

Фінляндія Існує обов'язкова експертиза агенцій з нерухомістю або агенцій з лізингу, але 
для проведення іспиту не потрібна спеціальна підготовка або попередній досвід 
галузі.  

Хорватія Не існує обов'язкової програми навчання; ліцензійний іспит складається з 
письмової та усної частини. Кандидати повинні бути знайомі з законами та 
іншими статутами, пов'язаними з матеріалами іспиту, а також з практикою 
доброї агенції. 

 
Більшість країн повідомили про існування обов'язкового страхування професійної відповідальності, а 
також про обов'язкову реєстрацію в професійних органах. 
 
Страхування професійної відповідальності та фінансові гарантії у Європейських Країнах. 
У Австрії агенти з нерухомості, зареєструвавшись у компетентних органах, повинні подати докази про 
професійне страхування цивільної відповідальності власників. Страхова компанія повинна повідомити 
компетентному органу про будь-які обставини, що призводять до припинення, відсутності або 
недостатнього страхування відповідальності. У Бельгії, Франції  та в Норвегії фахівці з нерухомості 
повинні мати страхування професійної відповідальності, включаючи заставу. Страхування 
професійної відповідальності також вимагається в Ірландії, Хорватії, Італії, Польщі та Швеції. 
Угорщина є єдиною країною, яка чітко вказала на відсутність обов'язкового страхування професійної 
відповідальності в базі даних. 
 
Також було заслухано аналітичний звіт щодо регулювання ріелторської діяльності у країнах 
Північної Америки, зокрема у Канаді та США - підготовлений Артуром Оганесяном - членом 
Міжнародної Ради директорів Національної Асоціації Ріелторів США, віце-президентом комітету з 
питань освіти Міжнародної Федерації Нерухомості FIABCI International. 
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Витримки зі звіту: 
Ліцензування у США - державна функція. Видача чи відкликання ліцензії - проводиться на місцях 
спеціально створеними державними комісіями, в яких більшість - представники індустрії, а також 
public members / громадяни. Усі посади у комісії - Виборні на 4 роки і не можуть бути зайняті більше 
одного строку.  
Скарги на діяльність ліцензованих брокерів та агентів і претензії розглядаються на місцевому 
рівні з урахуванням місцевих особливостей.  
 
«Агент» та «брокер»- загальноприйняті в світі поняття на ринку нерухомості, які в тому числі 
законодавчо визначені і в США, - чітко визначають різницю між фізичною особою, що працює у 
агентстві нерухомості за договором (трудовим чи цивільно-правовим) - агент, - та юридичною 
особою, що створена агентом, який пропрацював не менше 2-х років як агент у наймі, і отримав 
статус «брокера», а саме агентства чи компанії, що працює на ринку нерухомості і має право 
наймати агентів до себе у допомогу. Бренд REALTOR ® є власністю Національної Асоціації 
Ріелторів США та є зареєстрованою торговельною маркою.  
 
Вимоги до агентів щоб податися на отримання ліцензії не є жорсткими, а навпаки досить лояльні 
для того, аби кожен, хто хоче отримати ліцензію зміг це зробити та почати працювати агентом 
у брокера: 

● Вік від 18 років  
● Середня освіта 
● громадянство або ВНЖ  
● повинен бути чесним (наприклад, не повинен приховувати свою судимість)  
● Пройти відповідне навчання в акредитованих навчальних закладах чи курсах (рекомендації 

до навчальних програм таких закладів узгоджують професійні громадські Організації, що 
об’єднують агентів та брокерів, вони ж рекомендують лекторів та надають відповідну 
акредитацію щодо відповідності навчальних програм вимогам для отримання в подальшому 
ліцензії(сертифікату):  

❖ онлайн курси від 75 годин в Нью-Йорку до 135 годин в Каліфорнії  
❖ Курси при агентствах  
❖ Курси при навчальних організаціях  
❖ Навчальний курс в Вищих навчальних закладах 

Вимога до усіх курсів за кількістю годин: 
- 45 годин - принципи нерухомості 
- 2 блок - практика 
- 45 годин на вибір - фінанси, правові аспекти, оцінка  

 
Після проходження курсів студент повинен здати іспит у вигляді тестів і отримати результат не 
менше 70% вірних відповідей. Після здачі іспиту особа може подаватися до місцевої комісії на 
отримання ліцензії. 
 
Для отримання ліцензії агента:  

- надати підтвердження проходження кількості годин навчання  
- Заповнення анкети з одночасним надання інформації щодо наявного договору з брокером 

(трудового чи цивільно-правового) 
- здача біометричних даних (відбитків пальців), заповнення анкети  

Після перевірки усіх даних - видача ліцензії (сертифікату). 
Сам по собі агент працювати не може.  
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Ліцензія агента надає йому право працювати виключно у брокера, заявленого у анкеті при подачі 
документів на ліцензію.  
При цьому саме агент є Суб'єктом діяльності, носієм етики, членом громадських об’єднань, саме 
агент відповідає за дії за договором, але угода підписується від імені брокера - юридичної особи 
(агентства).  
Щоб стати брокером і отримати ліцензію, потрібно відпрацювати 2 роки агентом і пройти 
додаткове навчання - 120 годин (або мати 4 роки спеціальної освіти з включеної до неї агентською 
практикою). Продовження ліцензії кожні 2 роки,  
 
Оскільки робота агента чи брокера згідно вимог законодавства у США здійснюється виключно за 
Договором, а ТАКОЖ ВИКЛЮЧНО ЛІЦЕНЗОВАНИМИ ОСОБАМИ (всіма, що беруть участь в угоді), 
саме випадки невиконання цих вимог є підставою для відкликання (позбавлення) ліцензії агента чи 
брокера.  
 
У договорі, за яким працює агент/брокер - передбачено страхування цивільної відповідальності, що 
захищає бізнес та репутацію брокера/агента.  
У США та КАНАДІ ліцензію зобов'язана мати будь-яка людина, яка бере участь в угоді. Тобто як 
агент, так і брокер. І кожен працівник брокера, що має відношення до угоди, повинен мати ліцензію.  
 
Причини відмови у видачі ліцензії чи позбавлення агента чи брокера уже виданої ліцензії різні у різних 
штатах США та Канади, але вони мають багато спільного. У Дайджесті Законів про ліцензування 
агентів з нерухомості, 2018 всі причини зібрано у таблицю по штатам та країнам. 
 
Для зручності розгляду цієї статистики, було проаналізовано поширеність причини відмови у видачі 
Ліцензії агентам з нерухомості: 
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Найбільш поширеною - у всіх штатах є причина підробки заявки під час подачі документів на 
отримання ліцензії. Найменш поширеною - банкрутство ліцензіата чи апліканта. 
У Канаді та Гонконгу - всі вище перелічені причини приймаються до уваги при прийнятті рішення щодо 
відмови у видачі ліцензії чи її позбавлення. 
 

 
 
Виходячи з досвіду США, де в країні працює 2,2 млн. ліцензованих брокерів та агентів, з яких 1,2 млн. 
є членами найбільшої в країні Національної Асоціації, - експерти зробили висновок, що необхідність 
отримувати ліцензію агентами та брокерами не лише не створила жорстких умов для можливості 
входу у професію, а й забезпечила можливість мати важелі впливу на тих, хто діятиме недобросовісно 
на ринку та не працюватиме у правовому полі (без договору з власником чи з брокером). І, звичайно, 
створити єдиний публічний реєстр всіх агентів та брокерів. 
 
Також було заслухано, надіслані окремі експертні думки від експертів FIABCI İNTERNATİONAL.  
 
«В Європі асоціації брокерів займаються політичним лобіюванням через Єврокомісію та 
Європарламент необхідних законодавчих змін з відповідним подальшим формуванням національного 
законодавства. Можна класифікувати регульовані, нерегульовані та саморегульовані країни. В 
регульованих потрібна ліцензія. Є спеціальні курси підвищення кваліфікації з екзаменами, після яких 
надається дозвіл на відкриття агенції. Тим не менше, після багатьох років законодавчого регулювання 
та приведення до ладу взаємовідносин на ринку, ці країни рухаються в напрямку відміни ліцензії. 
Також у європейських партнерів є земельний реєстр і він публічний та відкритий для споживачів. Це 
добре для брокера, котрий має інформацію про власність і репутацію. Що стосується окремих країн 
то, в Люксембурзі все прозоро, у Франції - навпаки - зарегульовано. В Бельгії існує державний орган, 
що регулює та встановлює відповідні екзамени, а також здійснює постконтроль поточної діяльності 
брокерів щороку. В Німеччині все нерегульовано і кожен може бути брокером через дозвіл, що видає 
комуна, але тут також введенні обов’язкові освітні курси. Нідерланди – саморегульована країна через 
асоціації менеджерів з майна. Брокери належать до саморегулюючих організацій – національних 
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асоціацій. До 2012 року Польща мала найкраще регулювання, однак зараз переходить до процесів 
саморегуляції. В цілому, має бути два підходи: регуляція і саморегуляція. Адекватне реагування 
політиків на зміни в ріелторстві через формування нормативно-правових актів, відповідно до нових 
правил національних асоціацій. Ці зміни як правило, відбуваються у найголовнішому напрямку - це 
захист прав споживача» - поділився досвідом Manuel RIZZO, president World Council of Brokers 
and FIABCI-Luxembourg, віце-президент CEPI. 
 
«Ліцензування формує основи для корупції. Для професійної діяльності потрібно мати хороший досвід 
роботи і потреба в освіті не обов’язкова для того, щоб не створювати бар’єрів для входу на ринок. 
Потрібно вибирати людей з високими моральними цінностями, котрі йдуть за інтересами клієнтів. В 
Тайланді є лише саморегулююча організація, котра веде постійний моніторинг та перевірки роботи 
агентств через професійні екзамени. Уряд в Тайланді не зовсім представляє потреби покупців 
нерухомості. Потрібна відповідна рада, що має захищати права споживачів та оцінювачів. Крім того, 
важливі питання у розвитку ринку – це наявність даних та правила оподаткування. Однак одних даних 
недостатньо для правильного прийняття рішень, ще потрібно відчувати ринок. Також потрібні 
інвестиції у скорочення трансакційних витрат. Влада має працювати на захист інтересів споживачів, 
що є конкурентною перевагою, оскільки важливою є національна етична позиція. Наприклад, в США 
дозволили оцінювачам спільно здобувати освіту. Однак крупні організації не мають бажання 
об’єднуватись з невеликими організаціями. З огляду на це, потрібно створювати міжнародні відповідні 
саморегулюючі організації учасників ринку нерухомості типу ООН» - відмічає Dr. Sopon 
Pornchokchai - міжнародний оцінювач нерухомості з 30 річним досвідом, член Світової Ради 
Експертів FIABCI International, голова Асоціації оцінювачів та фахівців з нерухомості Тайланду. 
 
«Уявіть собі 50 різних штатів із 50 різними типами законів та вимог щодо отримання ліцензії на 
діяльність, пов’язану з нерухомим майно. Дещо складно вказати будь-які спеціальні правила, 
положення чи закони, які використовуються в США з "загального" огляду. 
На мій погляд, як приклад найкращої практики, я рекомендую вивчити та використовувати Кодекс 
етики та стандартів практики Національної асоціації ріелторів (REALTORS®). Багато штатів США 
використовують Кодекс етики та практичних стандартів для розробки власних індивідуальних правил і 
правил ліцензування. 
До речі, NAR тепер вимагає, щоб усі члени асоціації проходили курс з Кодексу етики кожні два роки! 
Ми намагаємося підвищувати стандарт професіоналізму в США і гарантувати, що всі ріелтори знають 
і дотримуються Кодексу, який є обов'язковим для всіх!» - відповідь Джона Мейфілда (США) - 
міжнародного ріелтора, засновника он-лайн курсів для ріелторів, Паст-Президента Світової 
Ради Брокерів FIABCI International. 
 
«Регулювання не є панацеєю, яка може вирішити усі розгалуження проблеми, але воно водночас 
створює певні межі та ПРАВИЛА, вимагає від професії виконання затверджених СТАНДАРТІВ роботи, 
створює ПРОЗОРІСТЬ У БІЗНЕСІ, допомагаючи поліпшити повагу до професії та посилити особисту 
відповідальність за роботу у бізнесі з нерухомістю.  
При підготовці до питання регулювання діяльності ріелторів на ринку Болгарії ми, як спільнота, 
сформували перелік «так» та «ні» щодо Закону, і саме це пішло у основу формування законопроекту» 
- висловилась Ірена Перфанова (Болгарія) - міжнародний ріелтор, члена міжнародної Ради 
Директорів Fiabci İNTERNATİONAL, Президент Національної Асоціації Ріелторів Болгарії, 
представник FIABCI в ООН 
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Додаємо зведену таблицю рекомендацій міжнародних експертів FIABCI International, отриманих у 
відповідь на запит про рекомендовану світову практику регулювання діяльності агентів та брокерів, що 
готувались для робочої групи з питання законодавчого регулювання ріелторської діяльності у Болгарії.  

Рекомендації міжнародних експертів з 
нерухомості щодо питань, які можна 
врегулювати законодавчо: 

Питання, які не рекомендовано регулювати 
законодавчо 

1. Визначення професії та рівня професійності 
брокерів і агентів  
2. Професійна кваліфікація і досвід агентів з 
нерухомості - визначення та критерії оцінювання 
3. Вимоги щодо проведення професійної 
кваліфікації 
4. Прозорість професійного реєстру осіб, 
зайнятих на ринку 
6. Підстави для створення страхової 
«професійної відповідальності» 
7. Права, обов'язки, відповідальність і санкції  
8. Підвищення особистої професійної 
відповідальності перед клієнтами 
9. Підвищення ролі професії 
10. Зменшення професійної неграмотності 
11. Обмеження неформального сектору 
12. Охорона бізнес-правил (погані практики) 
13. Регламент контроль за дотриманням 
етичних норм у професії і галузі організації 
14. Умови праці, трудові відносини і мінімальні 
вимоги до офісу 
15. Комісійні відносини між фірмою і споживачем 

1. Професійні етичні норми (це є одним із 
пріоритетів галузевих організацій та 
професійних об”єднань) 
2. Політика компанії і ринкової стратегії 
3. Конкуренція, за винятком випадків монополії, 
олігополії або обмежувальної політики 
4. Створення професійних інструментів для 
роботи фахівців (це пріоритет ділових і 
професійних організацій) 
5. Підвищення ефективності та успішності 
бізнесу фахівців, якщо вони не докладатимуть 
ніяких зусиль, щоб бути більш 
конкурентоспроможними на ринку 
6. Регулювання не приведе у офіс агентства 
нерухомості більше клієнтів, якщо агентство не 
дуже добре позиціонується на ринку 
7. Розмір фінансової компенсації агентам 
8. Закони вільного ринку, відомі як практика 
ринку і тренди, за винятком тих випадків, коли це 
інтерпретовано як дії з недобросовісної 
конкуренції або порушення прав споживачів 
9. Контроль обсягів бізнесу компаній з 
нерухомості. 

 
Таким чином, розглянувши надані аналітичні звіти, окремі експертні думки та рекомендації, а також 
виходячи з аналізу наданих до розгляду країн та регіонів, а саме визначення найбільшої частки ринку, 
яку займає ріелторська діяльність на ринку нерухомості, найбільших обсягів комісійної винагороди, яку 
отримує ріелтор на ринку, найкращий імідж чи справжнє визнання професії ріелтора серед споживача 
його послуг, ну і безперечно, виходячи з найбільш осяжних перспектив розвитку професії на ринку та 
актуальність можливості з впевненістю дивитися в майбутнє, міжпрофільний комітет ГО 
«ФІАБСІ-Україна» прийняв рішення надати для розгляду до РГ наступні рекомендації. 
 

1) Регулювання потрібне, так як ринок в Україні, як і в країнах Європи, де є законодавче 
регулювання, в своїй більшості складається з переважно малих та мікро учасників; 

2) Запровадити законом ліцензування діяльності агентів та брокерів (або сертифікація), з 
простими вимогами для отримання ліцензії (сертифікату), і, водночас, з жорсткими мірами та 
механізмами її відкликання у разі порушення норм та правил, та діючими механізмами 
заборони займатися діяльністю без ліцензії; 

3) Не використовувати загальновживане слово «ріелтор» у законі. Натомість рекомендуємо 
використовувати у законі загальноприйняті у світі, в тому числі в Європі та США - поняття 
«Агент» та «Брокер» задля уникнення в майбутньому спорів та судових тяжб. 
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4) Створити дорадчий орган при Державному регулюючому органі, з обов'язковим дорадчим 

голосом у процесі прийняття рішень «Міжнародну наглядову раду», куди включити 
представників від таких визнаних світом авторитетних організацій як NAR, FIABCI International, 
CEPI. Підготовлений законопроект надати на розгляд міжнародної наглядової ради, яка 
надасть свої рекомендації щодо тих чи інших положень законопроекту. До перехідних 
положень законопроекту включити строк мінімум 1 рік після набуття чинності законом для 
продовження проведення консультацій з міжнародною наглядовою радою, та надання 
міжнародній наглядовій раді обов`язкового дорадчого голосу у процесі прийняття рішень 
регулюючим державним органом 

 
Отже, на думку учасників міжпрофільного комітету ГО «ФІАБСІ-Україна», закон, у першу чергу, 
повинен відповідати європейським стандартам, а також бути максимально релевантний часу та 
сучасним методам регулювання. Саме ці три організації - FIABCI International (100 асоціацій, 2500 
експертів та 1 млн. Асоційованих членів з 65 країн світу), CEPI (дорадчий орган з питань нерухомості у 
ЄС) та NAR (1,2 млн ріелторів) - є найвпливовішими у світі на ринку нерухомості, та їх рекомендації 
щодо законодавчого регулювання можуть створити прецедент найбільш актуального для нашого часу 
закону.  
 
Під час перехідного періоду можуть виникати казусні ситуації, які вирішуватимуться на принципах та 
засадах міжнародного права, тому не лише закон, а й усі підзаконні акти, документи спільноти 
(саморегульованих організацій) - кодекс етики агентів та брокерів, стандарти роботи, - повинні 
прийматись у відповідності до міжнародних норм з обов'язковою консультацією міжнародної 
наглядової ради 
 
 
 
Президент FIABCI-Україна А.В.Коваль  
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