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ПИТАННЯ №1 

1. Законодавче регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності в Україні. 

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Національні стандарті 

№1,2,3.(Заг. засади оцінки майна і майнових прав, Оцінка нерухомого майна та Оцінка ЦМК) та ЗУ/методики 

оцінки окремих видів майна (методика товарознавчої експертизи та оцінки КТЗ, методика оцінки майна № 1891, 

методика експертної грошової оцінки земельних ділянок №1531», ЗУ «Про заставу», ЗУ «Про іпотеку», ЗУ «Про 

оренду державного майна». 

2. Класифікація майна та майнових прав. що можуть бути об’єктами оцінки відповідно до законодавства 

про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

Об’єкти оцінки у матеріальної формі – майно, яке існує фізично та поділяється на нерухоме майно (нерухомість) 

та рухоме майно. (Будівлі, споруди, КТЗ, обладнання). 

Об’єкти оцінки у нематеріальної формі – об’єкти оцінки, які не існують в матеріальній формі, але 

характеризуються певною корисністю, у тому числі дозволяють отримувати певні вигоди. (нематеріальні активи, 

фінансові інтереси та майнові права). 

Об’єкти оцінки у формі ЦМК – об’єкти, сукупність активів яких дозволяє провадити певну господарську 

діяльність. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, 

виробництва, дільниці тощо). 

3. Ідентифікація об’єкта оцінки. Правова, технічна, економічна та інші експертизи. 

Ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав – встановлення відповідності об'єкта оцінки наявним 

вихідним даним та інформації про нього; 

Правова експертиза передбачає перевірку на юридичну правомочність правовстановлюючих документів, їх 

чинність на дату оцінки Перевірку документів власника і замовника включаючи підставу проведення оцінки 

майна. 

Технічна експертиза проводиться шляхом перевірки відповідності фактичного стану об’єкта наданій технічній 

документації та складання Акту технічного стану об’єкта оцінки, завіреного спеціалістами, представниками 

замовника, або при їх відсутності особисто Оцінювачем, що проводив огляд та фотофіксацію. 

4. Поняття майна та майнових прав. Визначені законом випадки обов’язкового проведення оцінки майна. 

Оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою 

нормативно–правовими актами, і є результатом оцінки.  

майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх 

невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в 

тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності; 

майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь–які права, пов'язані з майном, відмінні від права 

власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, 

користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних 

ресурсів тощо) та права вимоги. 

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:  

 створення підприємств,  

 реорганізації,  

 банкрутства,  

 ліквідації державних/комунальних підприємств;  

 приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом,  

 оренди,  

 обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності,  

 на підставі рішення суду;  

 переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;  

 оподаткування майна;  

 визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом. 

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках 

 застави державного та комунального майна,  

 відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у 

процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю,  

http://u.to/AXgC
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 визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів. 

5. Оцінка майна, яка самостійно проводиться органами Державної влади або органом місцевого 

самоврядування: поняття, виконавець, підстави проведення, база оцінки, документ, що складається за 

результатами оцінки. 

Оцінка здійснюється: Фондом державного майна України, та органами місцевого самоврядування. 

Оцінка об’єктів, що здійснюється державними органами та виконавчими органами місцевого самоврядування 

самостійно у межах їх повноважень, визначених законами, проводиться відповідно до положень вказаних законів 

та нормативно-правових актів, розроблених на їх виконання. 

База оцінки – комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду 

вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів; 

Залучення суб’єктів оціночної діяльності для оцінки об’єктів оцінки державними органами та виконавчими 

органами місцевого самоврядування відбувається на конкурсних засадах. Порядок конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності вказаними органами погоджується з Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. 

Обмеження:  

1. не може проводити оцінку співробітникам, які працюють в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування, за винятком випадків, передбачених законом;  

2. не можуть передбачатися будь–які форми виключного права на проведення оцінки майна суб'єктами оціночної 

діяльності, які створені зазначеними органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

У випадках, визначених нормативно–правовими актами з оцінки майна, які затверджуються Кабінетом Міністрів 

України, суб'єкти оціночної діяльності – органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. При цьому, якщо законодавством передбачена 

обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

виступають замовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладання договорів з суб'єктами оціночної 

діяльності – суб'єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, встановленому 

законодавством.  

Під час укладання органами державної влади та органами місцевого самоврядування договорів на проведення 

оцінки майна застосовуються обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону. Не допускається встановлення інших 

обмежень щодо участі суб'єктів оціночної діяльності в проведенні оцінки майна, крім тих, що визначені умовами 

конкурсного відбору відповідно до законодавства. 

Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з 

оцінки майна, здійсненої суб'єктом оціночної діяльності – органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування самостійно. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акту оцінки майна передбачене 

попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом 

господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акту оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає 

затвердженню керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 

6. Професійна оціночна діяльність та її форми. 

Оціночна діяльність – це діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, яка направлена на організаційне, 

методичне та практичне забезпечення проведення оцінки майна, розгляд та підготовку висновків про вартість 

майна.  

Формах: 

 Практична діяльність по оцінці майна – практичне виконання оцінки майна та усіх пов’язаних питань. 

Здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності, 

 Консультативна діяльність – надання консультацій по оцінці майна в усній та письмовій формі. 

 Рецензії звіту (акту) про оцінку майна – критичний розгляд та надання висновків відносно їх повноти та 

коректності. 

 Методичне забезпечення оцінки майна – розробка методичних документів по оцінці майна та надання 

пояснень щодо їх використання. 

 Навчальна діяльність оцінників – підготовка та підвищення професійної кваліфікації оцінників. 

7. Суб’єкт оціночної діяльності: поняття, класифікація, умови набуття статусу. Права, обов’язки та 

відповідальність СОД. 

СОД – суб'єкт господарювання, юридична або фізична особа, що займатися оціночною діяльністю згідно з 

чинним законодавством України та відповідає певним вимогам, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та 

які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності. 

http://centr-k.com.ua/ua/services/16/
http://centr-k.com.ua/ua/services/12/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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Класифікація:  

1. Фізичні та юридичні особи; 

2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Сертифікат СОД є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на здійснення практичної 

оціночної діяльності та внесення його до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють 

оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки та визнані суб'єктами оціночної діяльності за 

напрямами оцінки, що в ньому зазначені. Сертифікат видається ФДМУ. 

В Сертифікаті зазначено: 

1. Найменування органу державної влади, що видає сертифікат; 

2. Найменування СОД (юрид. реквізити, код ЄДУПОУ, дата видачі, строк дії, напрямки оцінки); 

3. Підписується керівником фонду та засвідчується печаткою. 

4. Сертифікат видається на 3 роки також може буди анульований з підстав зазначених в Законі.  

5. За видачу сертифіката справляється плата у розмірі 3 неоподаткованих мін. дох. гром. Сплачується до 

Держ. Бюд.Укр. 

6. Без сертифіката оцінка не дійсна.  

7. Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності. 

Суб'єкти оціночної діяльності мають право: 

1. доступу до майна, отримати документації, отримувати роз'яснення та додаткові відомості щодо об’єкта. 

2. відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню 

об'єктивної оцінки, у тому числі будь–яких форм примусу; 

3. страхувати свою відповідальність перед третіми особами, пов'язану з оціночною діяльністю; 

4. залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів або інших 

фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності; 

5. забезпечувати присутність своїх представників на засіданні Наглядової ради під час розгляду питання про 

анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; 

6. оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, рішення. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані: 

1. дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог Закону України та нормативно–правових 

актів з оцінки майна; 

2. забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення 

об'єктивної оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають; 

3. забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших 

осіб; 

4. забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до 

закону; 

5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог Закону України "Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" в порядку, встановленому законами. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та 

закону. 

8. Оцінювач: поняття, класифікація, умови набуття статусу. Права, обов’язки та відповідальність СОД. 

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний 

іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. 

Оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину. 

Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди. 

Кваліфікаційне свідоцтво: 

1. видається Фондом державного майна України спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилася 

підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії.  

2. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов'язаних з видачою 

кваліфікаційного свідоцтва.  

3. У кваліфікаційному свідоцтві зазначаються назва органу державної влади та навчального закладу, які його 

видали, дата видачі, номер свідоцтва, ПІБ фізичної особи, якій видається свідоцтво, напрям програми базової 
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підготовки, відповідно до якої підтверджується фаховий рівень оцінювача та дозволяється здійснювати 

оцінку. Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання всіх вимог 

Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до Фонду 

державного майна України таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, зразок якої 

встановлюється Фондом державного майна України, копії паспорта громадянина України або паспортних 

документів іноземця, копії документа про вищу освіту, платіжного документа про внесення плати за видачу 

кваліфікаційного свідоцтва. 

Оцінювачі мають право: 

 доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною для оцінки; 

 отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту 

про оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить державну або комерційну 

таємницю, за наявності у оцінювача відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації; 

 відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню 

об'єктивної оцінки, у тому числі будь–яких форм примусу; 

 страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю; 

 бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду питання щодо 

позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва; 

 оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рішення 

Екзаменаційної комісії, Наглядової ради в судовому порядку. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані: 

 дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та нормативно–правових актів з оцінки майна; 

 забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об'єктивної 

оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають; 

 забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб; 

 забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону; 

 виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог Закону України "Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" в порядку, встановленому законами. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та 

закону. 

9. Обмеження щодо проведення оцінки майна відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну 

діяльність. 

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності – суб'єктами господарювання у таких 

випадках:  

1. проведення оцінки оцінювачам які працюють у складі СОД; 

2. проведення оцінки з якими є родинні зв'язки;  

3. проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).  

10. Національні стандарти оцінки, методики проведення оцінки майна та майнових прав: вимоги до 

методичного регулювання . 

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно–правових актах з оцінки майна: 

положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, 

методиках та інших нормативно–правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень 

(національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна 

України. 

НСО є обов'язковими при проведенні оцінки майна. 

• НС №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» 

• НС № 2 «Оцінка нерухомого майна» 

• НС № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» 

• НС № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» 
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Ці стандарти є обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки 

майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення. Вони містять визначення понять вартості, що 

оцінюється, принципи оцінки, методичні підходи та особливості проведення оцінки відповідного майна залежно 

від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування. 

11. Підстави проведення оцінки майна. Замовник та платник оцінки майна. Істотні умови договору на 

проведення оцінки майна. 

Оцінка майна проводиться на підставі договору між СОД та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про 

призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.  

Оцінка об’єкта оцінки здійснюється за згодою сторін, на вимогу будь-якої із сторін угоди (майбутньої угоди), у 

випадках обов’язкового проведення оцінки згідно із законодавством, постанови відповідної особи, або за 

рішенням (ухвалою) суду (третейського суду). 

Проведення оцінки об’єкта оцінки відбувається на підставі договору на проведення оцінки, наказу щодо 

проведення оцінки державного (комунального) майна, ухвали (рішення) суду про призначення експертизи, 

сутність якої полягає у визначенні вартості об’єкта оцінки та вимагає проведення відповідних оціночних 

процедур. 

Замовниками оцінки об’єкта оцінки можуть бути особи, яким він належить на законних підставах або у яких 

перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку за дорученням або за згодою зазначених осіб, 

та заставодержателі. Замовники оцінки повинні забезпечити на законних підставах доступ суб’єкта оціночної 

діяльності до об’єкта оцінки, отримання ним необхідної та достовірної інформації про об’єкт оцінки. 

Договір на проведення оцінки укладається у письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. 

У разі укладання багатостороннього договору, крім замовника оцінки, суб’єкта оціночної діяльності, стороною 

договору може виступати особа–платник, якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, 

а не замовник. 

Замовниками оцінки майна можуть бути особи майно яких є у власності(ВЛАСНИК МАЙНА), або за 

ДОРУЧЕННЯМ ВЛАСНИКА МАЙНА. Власник/Замовник повинна надати доступ до майна та повну інформації 

на об’єкт та всю документацію. Замовник(власник)/платник має права вільно вибрита СОД. 

Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є: 

 зазначення майна, що підлягає оцінці; мета, з якою проводиться оцінка;  

 вид вартості майна, що підлягає визначенню; 

 дата оцінки;  

 строк виконання робіт з оцінки майна;  

 розмір і порядок оплати робіт; 

 права та обов'язки сторін договору;  

 умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки,  

 інформації, використаної під час її виконання; 

 відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;  

 порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її 

результатів.  

Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші істотні умови.  

Розмір і порядок оплати робіт з оцінки майна визначаються за домовленістю сторін або у випадках відбору 

суб'єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах – за результатами конкурсу. Не допускається встановлення 

у договорі розміру оплати робіт як частки вартості майна, що підлягає оцінці. Права, обов'язки та відповідальність 

оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності), який проводить експертизу на підставі ухвали (постанови) суду про її 

призначення, визначаються законодавством України про судову експертизу та цим Законом. 

12. Етапи проведення незалежної оцінки майна та їх загальна характеристика. 

Проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, який передбачає: 

 Ознайомлення з об’єктом оцінки (у разі доцільності його огляд), характерними умовами угоди, для 

забезпечення укладення якої буде проводитись оцінка; 

 Визначення бази оцінки; 

 Надання пропозицій замовнику стосовно суттєвих умов договору на проведення оцінки. 

 Укладання договору на проведення оцінки майна 

 Ознайомлення з об’єктом оцінки, у разі доцільності – його огляд, збір та обробка вихідних даних про 

нього та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки; 
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 Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які 

можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів; 

 Визначення необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно 

відповідають меті оцінки та обраній бази оцінки, визначеним у договорі на проведення оцінки; 

 Узгодження результатів оцінки, отриманих із застосування методичних підходів та методів оцінки; 

 Складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки на дату оцінки. 

13. Звіт про оцінку майна: поняття, порядок складання та оформлення, вимоги до змісту. Висновок про 

вартість майна. 

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури 

з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт 

підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом 

керівника суб'єкта оціночної діяльності.  

Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються 

положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, 

що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно–правової бази з оцінки майна. 

Звіт про оцінку майна може складатися у повній чи у стислій формі.  

Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити:  

 опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;  

 дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби – строк дії звіту та висновку про вартість 

майна відповідно до вимог законодавства;  

 мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки, якщо інше не передбачено 

законодавством;  

 перелік нормативно–правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;  

 перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;  

 виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;  

 опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;  

 висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки;  

 виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних 

розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;  

 письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд 

об'єкта оцінки (у разі неможливості особистого огляду – відповідні пояснення та обґрунтування 

застережень і припущень щодо використання результатів оцінки, крім випадків нездійснення огляду 

відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231 ( 231–2013–п )), дотримання національних 

стандартів оцінки майна та інших нормативно–правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші 

заяви, що є важливими для підтвердження достовірності та об'єктивності оцінки майна і висновку про 

його вартість. 

 висновок про вартість майна;  

 додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби – інші інформаційні джерела, які 

роз'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки. 

висновок про вартість майна повинен містити відомості про:  

 замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна;  

 назву об'єкта оцінки та його коротку характеристику;  

 мету і дату оцінки;  

 вид вартості, що визначався;  

 використані методичні підходи;  

 величину вартості, отриману в результаті оцінки.  

У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої припущення та застереження щодо використання 

результатів оцінки.  

Висновок підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо проводив оцінку майна, і скріплюється 

печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання. Законодавством 

можуть бути встановлені додаткові вимоги до оформлення висновку про вартість об'єкта оцінки. 
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14. Акт оцінки майна: поняття, порядок складання та оформлення, вимоги до змісту.  

Акт оцінки майна є документом, який складається ФОНД ДЕРЖ МАЙНА АБО ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ САМОСТІЙНО. Зміст, форма, порядок складання, затвердження та строк дії акту оцінки 

майна встановлюються Кабінетом Міністрів України. Акт оцінка майна містить висновок про вартість майна та 

процедуру оцінки. Якщо вимогами для складання акту з оцінки майна передбачено проведення оцінки то до акту 

додається звіт. Акт затверджується керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 

15. Рецензування Звіту про Оцінку. 

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу: 

 особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень,  

 замовників (платників) оцінки майна,  

 органів державної влади органів місцевого самоврядування,  

 судів та осіб, які заінтересовані у неупередженому критичному розгляді оцінки майна,  

 а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.  

Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які мають право здійснювати рецензування 

звіту про оцінку майна. 

Рецензування полягає у об'єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої 

заінтересованості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму та спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.  

За результатами своєї роботи рецензент готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. Рецензія не 

повинна містити власного висновку про вартість об'єкта оцінки. Будь–які судження про вартість об'єкта оцінки, 

виражені у грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку майна, 

складеному у повній формі відповідно до вимог національних стандартів.  

Якщо у письмовому запиті про необхідність рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) 

встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість об'єкта оцінки, така вимога задовольняється шляхом 

проведення оцінки майна. У разі рецензування звіту про оцінку майна оцінювачем, який працює в органі 

державної влади або органі місцевого самоврядування – суб'єктах оціночної діяльності, вимога щодо надання 

висновку про вартість майна задовольняється шляхом організаційного забезпечення проведення незалежної 

оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання. У такому разі особи, що вимагають 

проведення незалежної оцінки майна в процесі рецензування, забезпечують укладення договору на проведення 

оцінки майна в порядку, визначеному законодавством.  

У рецензії повинні зазначатися:  

 підстави проведення рецензування;  

 повна назва звіту про оцінку майна; 

 відомості про його виконавців, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними 

особами оцінки майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;  

 строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;  

 висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно–правових 

актів з оцінки майна;  

 висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію (їх повнота, 

достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);  

 висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, 

методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних 

припущень;  

 загальний висновок про достовірність оцінки майна.  

Рецензія може містити: 

 перелік зауважень 

 висновок про відповідність звіту вимогам нормативно–правових актів з оцінки майна та про можливість 

його використання з відповідною метою, у тому числі про достовірність оцінки майна. 

У процесі рецензування рецензент не повинен брати до уваги будь–яку додаткову інформацію про об'єкт оцінки 

або подібне майно, що виникла після дати складення звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна до 

дати підписання рецензії.  

Звіт класифікується за такими ознаками:  

 звіт повністю відповідає вимогам нормативно–правових актів з оцінки майна;  
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 звіт у цілому відповідає вимогам нормативно–правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, 

що не вплинули на достовірність оцінки;  

 звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно–правових актів з оцінки майна і має значні 

недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, 

після виправлення зазначених недоліків;  

 звіт не відповідає вимогам нормативно–правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) 

непрофесійним і не може бути використаний. 

16. Професійна підготовка оцінювачів в Україні. 

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво 

з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд державного майна України 

повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну 

підготовку оцінювачів. 

Професійна підготовка оцінювачів складається з: 

 навчання за програмами базової підготовки; 

 підвищення кваліфікації оцінювача. 

Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов'язковому погодженню Фондом державного майна 

України. Фонд державного майна України та саморегулюванні організації оцінювачів спільно здійснюють 

контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів. 

Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення 

кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. 

17. Екзаменаційна комісія: мета створення, порядок формування, функції, повноваження, порядок роботи. 

Склад Екзаменаційної комісії затверджується ФДМУ та формується з числа його представників, представників 

інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки 

майна, майнових прав, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників СОД. 

Склад Екзаменаційної комісії формується за кожним напрямом оцінки майна. 

Головою Екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в 

підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якої належать питання з 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. 

До повноважень Екзаменаційної комісії належить прийняття рішення про видачу та позбавлення (анулювання) 

кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів. 

З метою реалізації своїх повноважень Екзаменаційна комісія:  

1. затверджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів;  

2. проводить кваліфікаційні іспити з перевірки знань фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційне 

свідоцтво оцінювача;  

3. приймає за результатами складання кваліфікаційного іспиту рішення про видачу кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями відповідного напряму оцінки майна;  

4. приймає рішення про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у випадках; 

5. приймає рішення щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;  

6. приймає рішення щодо необхідності позачергового підвищення кваліфікації оцінювачем (оцінювачами) 

за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів та зупинення дії кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача до позачергового виконання ним програм підвищення кваліфікації за відповідними 

напрямами та спеціалізаціями;  

7. приймає рішення про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у випадках; 

8. приймає рішення про розмежування кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.  

9. ініціює розгляд питань щодо удосконалення навчальних програм базової підготовки оцінювачів за 

напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів; 

10. ініціює у разі потреби звернення до відповідних організацій та державних установ з метою вирішення 

питань, що відносяться до її компетенції. 
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18. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, 

зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Державний реєстр оцінювачів 

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки 

оцінювача за програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки майна.  

Форми кваліфікаційних свідоцтв оцінювача встановлюються Фондом державного майна України.  

Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, 

пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб'єкта 

оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки 

майна, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит. 

Кваліфікаційні свідоцтва підтверджують професійну підготовку оцінювача за такими напрямами оцінки майна 

відповідно до програм базової підготовки: оцінка об'єктів у 1. матеріальній формі; 2. оцінка цілісних майнових 

комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти 

інтелектуальної власності; 3. оцінка земельних ділянок. 

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна України спільно з навчальним закладом, на базі 

якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення 

Екзаменаційної комісії. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних 

витрат, пов'язаних з видачою кваліфікаційного свідоцтва. У кваліфікаційному свідоцтві зазначаються назва 

органу державної влади та навчального закладу, які його видали, дата видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та 

по батькові фізичної особи, якій видається свідоцтво, напрям програми базової підготовки, відповідно до якої 

підтверджується фаховий рівень оцінювача та дозволяється здійснювати оцінку. Кваліфікаційне свідоцтво є 

безстроковим у разі виконання всіх вимог, встановлених цим Законом. 

Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до Фонду 

державного майна України таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, зразок якої 

встановлюється Фондом державного майна України, копії паспорту, копії документа про вищу освіту, платіжного 

документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва. 

Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Екзаменаційною комісією 

за письмовим поданням заінтересованих осіб з таких підстав:  

 неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно–правових актів з оцінки майна;  

 рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем;  

 наявність у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини;  

 з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва;  

 з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 цього Закону.  

Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва Фонд державного 

майна України повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу 

засідання Екзаменаційної комісії. Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва може бути 

оскаржено в судовому порядку.  

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі цього Закону, 

приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в порядку, передбаченому 

для видачі кваліфікаційного свідоцтва. 

Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Екзаменаційною комісією 

за письмовим поданням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем 

нормативно–правових актів з оцінки майна; рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена 

оцінювачем; наявність у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини; з'ясування факту неправомірної 

видачі кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 

Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". 

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва приймається Фондом державного майна України у разі 

невиконання оцінювачем вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні", зазначення ним свідомо неправдивих даних, що призвело до 

викривлення інформації про оцінювача в Державному реєстрі оцінювачів. Дія кваліфікаційного свідоцтва 

поновлюється Фондом державного майна України в тижневий строк після усунення оцінювачем наявних 

зауважень. 

Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в 

Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів 

господарювання, які отримали сертифікати суб'єктів оціночної діяльності. 
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19. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: поняття, порядок видачі, анулювання та поновлення 

сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. Державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності. 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності – є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на 

внесення його до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі 

практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна, 

що в ньому зазначені. Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного майна України. 

Для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкт господарювання подає до Фонду державного майна України 

такі документи: заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою Фондом державного майна України; 

нотаріально посвідчену копію установчого документа (для юридичних осіб) або свідоцтва про державну 

реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності; довідку про оцінювачів, які працюють в його 

штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України; нотаріально посвідчені копії 

кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб'єктом 

господарювання, здійснюються Фондом державного майна України у строк, що не перевищує тридцяти днів від 

дати їх подання. 

Сертифікат може бути анульовано Фондом державного майна України виключно з таких підстав: 

 на підставі висновку Наглядової ради з питань оціночної діяльності за наявності порушень вимог Законів та 

інших нормативно–правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом рецензування, які призвели до визнання 

неякісною оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності, або оцінювачами, які працюють у його 

штатному складі; 

 звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом господарювання у штатному складі під час прийняття 

рішення про видачу сертифіката, або позбавлення чи зупинення дії їх кваліфікаційних свідоцтв; 

 набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювачів, 

пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки; 

 виявлення порушень оцінювачами; 

 ліквідації суб'єкта оціночної діяльності, який отримав сертифікат; 

 відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне 

свідоцтво за напрямами оцінки майна, які зазначені у сертифікаті; 

 неінформування Фонду державного майна України про обставини,  

Поновлення сертифікатів: потрібно здати екзамен. 

20. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної 

влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності та його повноваження. 

Державне регулювання полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, 

об'єктивності та законності її проведення, у тому числі відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам 

з оцінки майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна, 

забезпеченні суспільних інтересів у питаннях оцінки майна, створення конкурентного середовища серед суб'єктів 

оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку 

оцінювачів, проведення оцінки майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

відповідно до законодавства.  

Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:  

 сприяння встановленню єдиних норм та правил діяльності пов'язаної з оцінкою майна в Україні, що базуються 

на міжнародних нормах і правилах;  

 контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та організаційного забезпечення оцінки майна;  

 забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх додержанням;  

 контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної 

діяльності;  

 видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;  

 визнання статусу саморегулюванних організацій оцінювачів та контроль за додержанням ними правил 

громадського регулювання оцінки майна, визначених цим Законом, забезпечення їх широкого залучення до 

регулювання оціночної діяльності;  

 контроль за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час 

проведення оцінки майна;  

 ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності;  

 організаційне забезпечення роботи Наглядової ради та Екзаменаційної комісії; 
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 інші напрями діяльності для реалізації функцій державного регулювання оціночної діяльності.  

21. Громадське регулювання оціночної діяльності: зміст і напрями громадського регулювання оціночної 

діяльності. Саморегулівні організації оцінювачів, порядок їх визнання та повноваження. 

Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, 

які визнані оцінювачами в порядку, встановленому Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні", отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють 

повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності. Саморегулівні організації оцінювачів є 

юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку. 

Саморегулівні організації оцінювачів повинні відповідати таким критеріям: 

 кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів; 

 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь–якій 

формі, у складі суб'єктів оціночної діяльності; 

 наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю за якістю оцінки 

майна, яка проводиться ними. 

Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання оціночної 

діяльності: 

 контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно–правових 

актів з оцінки майна, забезпеченням належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами – її членами; 

 рецензування звіту про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами – членами саморегулівної організації 

оцінювачів, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до вимог положень (національних 

стандартів) оцінки майна та у порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів; 

 участь у розробленні нормативно–правових актів з оцінки майна; 

 участь у професійній підготовці оцінювачів; 

 участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради; 

 захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, 

відповідно до законодавства; 

 сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів; 

 підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за 

процедурою, встановленою саморегулівною організацією; 

 сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню суспільства про 

особливості ціноутворення на майно та майнові права; 

 встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення 

виконання ними вимог цього Закону, нормативно–правових актів з оцінки майна. 

22. Об’єкти цивільних прав. Право власності та інші речові права. Форми власності. Власність як 

комплекс прав. Право власності громадянина та юридичної особи. Захист прав власності. Законодавче 

регулювання прав власності в Україні. Порядок передачі права власності. 

Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, 

послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні 

блага. 

Речі–предмет матеріального світу щодо якого можуть виникати цивільні права і обов’язки.(тварини-річ, але з 

особливим статусом). 

Класифікація речей:  

Нерухомі: зем. ділянки та об’єкти які на них розташовані, приміщення яких є не можливим без їх знецінення або 

зміни призначення. Рухомі: речу, які можна вільно переміщувати у просторі. 

2)подільні та неподільні: (яку можна поділити, і вона не втратить своїх функції) 

3)індивідуальні або родиві: є унікальною за певною ознакою і не може бути замінена. 

4)споживні та неспоживані: будинок  

5)головна і приналежність(існує для обслуговування інших є приналежність) 

6)складові речі(коли складаються з декількох речей)це ті речі які не можуть бути відокремлені від речі без 

пошкодження.  

Продукція або дохід від речі. Суть в тому, що власник речей є і власником всього доходу що він дає. 

Гроші або цінні папери: гроші це платіжний засіб. 
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Цінні папери: боргові ЦП, пайові ЦП(засвідчують право на прийняття рішень та розподіл доходу), похідні 

ЦП(производные), коносамент(підтв. права на товари та активи, що не потребують реєстрації) 

Нематеріальні активи: результати творчої інтелектуальної діяльності та інформація(гугл-інформація). 

об'єкти оцінки у нематеріальній формі – об'єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу 

отримувати певну економічну вигоду. До об'єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси (частки 

(паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а 

також інші майнові права. 

Майно: певний особливий об’єкт. Під ним розуміють як і окремо річ так і сукупність речей або майн. права і 

зобов’язання.  

Майнові права прирівнюються з речовими правами. 

Підприємство: є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприм. діяльності.  

Ідентифікація прав є гол. основую цивільного кодексу.  

Власність: право особи на певну річ або майно яке вона реалізує на свій розсуд. 

Право складається з 3-х складових: право володіння, користування та розпорядження своїм майном. 

Підстави набуття права власності: 

 правочин 

 створення речі 

 перероблення речі 

 привласнення загальнодоступних дарів природи 

 знахідка 

Підстави припинення права власності: 

 відчуження 

 відмова 

 припинення за законом 

 знищення майна 

 викуп зем. ділянки у зв’язку із суспільн необхідністю. 

 викуп нерухомого майна крім зем. ділянок 

 викуп пам’яток історії та культури 

Форми власності: 

 Земля, атмосферне повітря, надра, водні, лісові ресурси (власність всього народу); 

 Приватна власність -це власність фізичної та юридичної особи; 

 Державна власність -це право державних органів влади.; 

 Комунальна власність- це власність певних територіальних громад; 

Види власності: 

 Спільна сумісна власність; 

 Спільна часткова власність (частки виділені) 

Право власності поширюється на поверх. Шар земельної ділянки відповідну частину під цим шаром і певну 

частину простору над земельною ділянкою.  

Майнові права (речові) 

Речові - право володіння, користування (сервітут) 

Окремо виділяють право земельної ділянки для сільськогосподарських потреб, право забудови земельної ділянки 

(суперфіцій) 

Термін отримання економічних вигід реверсія – можливості перепродати після певного користування. 

Перед тим, як робити оцінку треба визначитися який обсяг прав підлягає оцінює з тією чи іншою метою. 

Захист прав власності. 

Власник, права якого порушено має право на відшкодування морального та матеріального права. 

Власність має право вимагати від особи яка знала або могла знати що вона володіє майном незаконно передане 

всіх доходів від майна та які вона одержала та могла б одержати під час його володіння.  



13 

Власник житлового будинку та інших будівель має право на компенсацію у зв’язку із зниженням цінності цих 

об’єктів у результаті діяльності що призвела до зниження рівня екології шумової захищеності території або 

порушення природних властивостей землі. 

Передача права власності: 

Цивільна оборотоздатність  

Об’єкти вилучені з цивільному обороту прямо встановлюють законом.  

23. Суб’єкти господарювання. Поняття майна та майнових прав. Майнові основи господарювання. Майно 

як об’єкт оцінки. Державна реєстрація майна та майнових прав. Документи, що регламентують 

використання об’єктів. 

Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську 

діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають 

відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

Суб'єктами господарювання є: 

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, 

комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та 

зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть 

належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або 

великого підприємництва. 

Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права 

господарського відання, права оперативного управління відповідно до законодавства.  

Майном у сфері господарювання визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні 

активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів 

господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку 

майна цих суб'єктів.  

Залежно від економічної форми, якої набуває майно в процесі здійснення господарської діяльності, майнові 

цінності належать до 

1) основних фондів. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, споруди, машини 

та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно 

тривалого використання, що віднесене законодавством до основних фондів; 

2) оборотних засобів, якими є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко 

зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесене законодавством до оборотних 

засобів; 

3) коштів, тобто грошей у національній та іноземній валюті, призначених для здійснення товарних відносин цих 

суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства; 

4) товарів, якими визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. 

Особливим видом майна суб'єктів господарювання є цінні папери 

Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є: 

1) грошові та матеріальні внески засновників; 

2) доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); 

3) доходи від цінних паперів; 

4) капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

б) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна 

інших суб'єктів; 

6) кредити банків та інших кредиторів; 

7) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; 
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8) інші джерела, не заборонені законом. 

Майно суб'єктів господарювання може також бути закріплено на іншому праві відповідно до умов договору з 

власником майна.  

Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх 

невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в 

тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.  

Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права 

власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, 

користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних 

ресурсів тощо) та права вимоги. 

Державна реєстрація здійснюється відповідно до Постанови Кабміну №836 від 17.10.2013 р. Про затвердження 

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 

Державна реєстрація прав проводиться на підставі:  

 1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом;  

 2) свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виданих відповідно до вимог цього Закону;  

 3) свідоцтв про право власності, виданих органами приватизації наймачам житлових приміщень у державному 

та комунальному житловому фонді;  

 4) державних актів на право власності або постійного користування на земельну ділянку у випадках, 

встановлених законом;  

 5) рішень судів, що набрали законної сили;  

 6) інших документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, поданих 

органу державної реєстрації прав разом із заявою. 

24. Правове регулювання оцінки землі в Україні. Види оцінки землі. 

 Земельний кодекс України 

 Закон України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність” № 2658-ІІІ від 

12.07.2001г. 

 Закон України «Про оцінку земель» № 1378-IV від 11.12.2003 року 

 Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» №1808-IV від 17.06.2004 року; 

 Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок № 1531 від 11.10.2002г. 

 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів  

 Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (окрім земель 

населених пунктів) від 23 листопада 2011 р. № 1278  

 ПостановаКМУ “Про проведення індексації грошової оцінки земель”№ 783 від 12.05.2000 р. 

Правове регулювання оцінки землі в України здійснюється: 

 Конституції України; 

 Земельного кодексу України; 

 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та проф. оц. діял. Укр»; 

 Закон України «Про оцінку земель»; 

 Інші нормативно-правові акти. 

Види оцінки землі згідно ЗУ «Про оцінку землі»:  

1. Бонітування ґрунтів; 

2. Економічна оцінка земель; 

3. Грошова оцінка земельних ділянок. 

1. Нормативна грошова оцінка – застосовується для цілей оподатковування; 

2. Експертна грошова оцінка – використовується при висновку цивільно–правових договорів. 

25. Основні поняття оцінки об’єктів у матеріальній формі: дата оцінки, база оцінки, методичні підходи, 

методи оцінки, оціночні процедури. 

дата оцінки – дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість; 

база оцінки – комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду 

вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів; 
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методичні підходи – загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки; 

метод оцінки – спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу 

реалізувати певний методичний підхід; 

оціночні процедури – дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку; 

об'єкти оцінки - майно та майнові права, які підлягають оцінці 

об’єкти у матеріальній формі – нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно; 

26. Оцінка об’єктів у матеріальній формі під час реалізації процедур відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом: законодавство, СОД, замовник оцінки. Порядок проведення 

оцінки, особливості вибору виду вартості особливості оціночних процедур. Строки дії оцінки. 

Законодавче регулювання процедур банкрутства та санації підприємств в Україні здійснюється Законом України 

“Про банкрутство”, Законом України “Про виконавче впровадження”, Законами “Про порядок погашення 

зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами”, “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та постановами Кабінету Міністрів України. 

Банкрутство – визнана арбітражним судом неспроможність боржника задовольнити вимоги кредиторів не інакше 

як через застосування ліквідаційної процедури. Умови та порядок визнання суб’єкта підприємницької діяльності 

банкрутом та застосування ліквідаційної процедури встановлює Закон “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом”. Державну політику щодо визнання боржника банкрутом здійснює 

державний орган з питань банкрутства. У випадках, передбачених цим Законом, арбітражний суд приймає 

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора.  

Продаж майна боржника проводиться ліквідатором на відкритих торгах, що мають форму аукціону. 

В межах дії Закону виникають правовідносини за схемою: 

 арбітражний суд – арбітражний керуючий (ліквідатор); 

 арбітражний керуючий – боржник; 

 арбітражний керуючий – оцінювач. 

Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедури, оцінюється арбітражним керуючим (з залученням 

оцінювача).Для майна, яке продається на аукціоні оціночна вартість є початковою (ст. 29 Закону). Строк 

ліквідаційної процедури не може перевищувати 12 міс., арбітражний суд може продовжити цей строк на 6 міс. 

(ст. 22 Закону) 

Організаційні питання проведення оцінки майна з метою санації або реалізації в процесі банкрутства 

здійснюється в відповідності з Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої Постановою 

КМ України від 12 жовтня 2000 р. №1554. 

Організаційні питання проведення оцінки майна з метою санації або реалізації в процесі банкрутства 

заключаються в тому, що треба здійснити оцінку ліквідаційної вартості наявного майна підприємства, тобто 

грошових коштів, що можуть бути отримані внаслідок продажу об'єкта оцінки на відкритому конкурентному 

ринку, якщо термін реалізації буде коротшим від розумно довгого для даного типу об'єктів на даному ринку. 

Оскільки Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі 

- Закон) термін реалізації майна в ході здійснення ліквідаційної процедури не обмежено, об'єктом оцінки є 

упорядкована ліквідаційна вартість, на підставі якої визначають прогнозний обсяг грошових коштів, отриманих 

після розпродажу активів підприємства протягом такого періоду часу, який дає змогу отримати максимально 

високі ціни продажу активів для найбільш повного задоволення інтересів держави та кредиторів підприємства. 

27. Оцінка об’єктів у матеріальній формі у тому числі об’єктів права державної , комунальної власності з 

метою передачі їх в оренду (концесію): законодавство, СОД, замовник оцінки, порядок проведення оцінки, 

особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Законодавче регулювання оцінки державного та комунального майна для цілей укладання договору оренди 

здійснюється Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, 

ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», ЗУ «Про особливості передачі в оренду чи концесію 

об'єктів централізованого водо–, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», 

Положеннями (національними стандартами) оцінки, Постановою Кабінету Міністрів України “Про Методику 

розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” від 4 жовтня 1999 р. № 786. 

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" регулює: 



16 

 організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, 

підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній 

власності, їх структурних підрозділів; 

 майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, 

майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності. 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість 

інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший 

термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. 

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідне орендареві для 

здійснення підприємницької і іншої діяльності. 

Стаття 4. Об’єктами оренди можуть бути:  

1) цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). ЦМК є 

господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому 

земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою 

енергопостачання.  

2) Грошові кошти і цінні папери з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості;  

3) нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) і інше окремо індивідуально певне майно 

підприємств 

4) майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі 

приватизації (корпоратизації). 

Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення вартості таких об'єктів згідно з положеннями 

(національними стандартами) оцінки майна та цією Методикою з урахуванням положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку для відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку 

орендної плати. 

Оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням 

(поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання 

оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому. 

У разі оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна здійснюється його 

незалежна оцінка. Оцінка зазначеного майна проводиться із застосуванням бази, що відповідає 

ринковій або спеціальній вартості. При цьому ринкова і спеціальна вартість визначаються відповідно 

до вимог Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав",  

28. Оцінка об’єктів у матеріальній формі з метою їх приватизації: законодавство, СОД, порядок проведення 

оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Приватизація державного майна – це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що 

належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, з метою підвищення соціально-

економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України. 

Приватизація об'єктів здійснюється шляхом: 

викупу; 

продажу на аукціоні,  

продажу за конкурсом. 

Оцінка вартості майна (крім об'єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших  

69. Вимоги цього розділу поширюються на випадки проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі з метою їх 

приватизації (окреме індивідуально визначене майно, об’єкти незавершеного будівництва, включаючи 

законсервовані об’єкти, об’єкти соціально-культурного призначення) як об’єктів малої приватизації, застави та 

інші способи відчуження відповідно до законодавства. 

70. Для визначення вартості об’єктів нерухомості, що приватизуються відповідно до Закону України “Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, у тому числі разом із земельними 

ділянками, на яких розташовані такі об’єкти, застосовується незалежна оцінка, яка проводиться відповідно до 

національних стандартів оцінки з урахуванням вимог цієї Методики та Методики оцінки земельних ділянок. 

Незалежна оцінка таких об’єктів малої приватизації, як колісні транспортні засоби, проводиться відповідно до 

методики, що затверджена Мін’юстом та Фондом державного майна. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
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Незалежна оцінка об’єктів малої приватизації, крім об’єктів, що продаються разом із земельними ділянками, на 

яких вони розташовані, проводиться у двомісячний строк після дати оцінки. Звіт про оцінку разом із висновком 

про вартість подаються до органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до закінчення зазначеного строку. 

71. Вибір виду вартості об’єктів малої приватизації регулюється вимогами національних стандартів оцінки з 

урахуванням особливостей, визначених цією Методикою. При цьому враховуються способи їх продажу, строк 

корисного використання таких об’єктів, належність їх до спеціалізованого або неспеціалізованого майна. 

У разі викупу об’єктів малої приватизації може визначатися їх ринкова вартість або спеціальна вартість залежно 

від наявності передумов їх застосування, визначених Національним стандартом № 1. 

Вихідними даними для оцінки об’єктів малої приватизації є документи, зазначені в пункті 49 цієї Методики. 

72. З метою продажу об’єктів малої приватизації конкурентними способами (на аукціоні, в тому числі за методом 

зниження ціни, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) визначається їх ринкова 

вартість. У разі неможливості подальшого використання об’єкта відповідно до його первісного функціонального 

призначення визначенню може підлягати його вартість ліквідації, визначена відповідно до національних 

стандартів оцінки. У такому випадку документальне засвідчення фізичного, функціонального стану об’єкта 

оцінки у звіті про його оцінку є обов’язкове. 

Початкова ціна об’єкта малої приватизації не може бути меншою, ніж його вартість, визначена шляхом 

проведення незалежної оцінки. 

У разі проведення аукціону з продажу об’єктів малої приватизації за методом зниження ціни протягом строку дії 

висновку про вартість такого об’єкта для продажу іншими способами конкурентного продажу його оцінка вдруге 

не проводиться, а початкова ціна для такого продажу встановлюється з урахуванням вартості, визначеної в 

чинному висновку про вартість. 

Методика оцінки вартості майна від 10 грудня 2003 р. N 1891 У Методиці визначено:  

Ця Методика застосовується для проведення оцінки майна у таких випадках:  

 приватизації (корпоратизації);  

 створення підприємств (господарських товариств) на базі державного та комунального майна, а також майна 

господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі та у разі 

відчуження такого майна у випадках, встановлених законодавством, крім випадків відчуження рухомого майна 

згідно із Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075–14 );  

 визначення вартості внесків учасників (засновників) господарських товариств у разі, коли до статутних капіталів 

зазначених товариств вноситься державне (комунальне) майно, майно господарських товариств з державною 

часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі;  

 визначення вартості цілісних майнових комплексів господарських товариств, до статутних капіталів яких 

вноситься державне (комунальне) майно;  

 виділення або визначення часток майна у спільному майні, в якому є державна (комунальна) частка;  

 застави державного та комунального майна, а також майна господарських товариств з державною часткою 

(часткою комунального майна) у статутному капіталі;  

 повернення об'єктів приватизації у державну власність, у тому числі за рішенням суду;  

 визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або 

суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному)  

капіталі, у разі необхідності обґрунтування наявності або установлення фактів розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) майна.  

 Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у матеріальній формі (крім земельних ділянок), об'єктів 

у нематеріальній формі та цілісних майнових комплексів. Для проведення експертної оцінки майна 

використовуються такі загальновідомі методичні підходи:  

 витратний (майновий);  

 підхід, що базується на капіталізації доходів (пряма капіталізація доходу та дисконтування майбутніх 

грошових потоків);  

 порівняльний (аналогів продажу).  

Використання зазначених підходів та вибір виду вартості ґрунтується на визначеній меті оцінки, яка залежить від 

способу відчуження майна, що є об'єктом оцінки. Вибір підходів до оцінки та вид вартості майна, що 
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визначається, обов'язково обґрунтовуються експертом у звіті про експертну оцінку майна. Під час проведення 

експертної оцінки майна експертом використовуються кілька підходів з подальшим узагальненням результатів 

оцінки, отриманих з їх використанням. Неможливість або недоцільність застосування певного підходу експертом 

також обґрунтовується у звіті.  

Висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, 

що створюється на базі державного та комунального майна, або уточнення його розміру в частині вартості внесків 

учасників (засновників) відповідно до пункту 57, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки. 

29. Оцінка об’єктів у матеріальній формі з метою страхування: законодавство, СОД, порядок проведення 

оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Законодавче регулювання питань вартості майна в процедурах страхування здійснюється Законом України “Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Положеннями (національними 

стандартами) оцінки, та Законом України “Про страхування». 

Дійсна вартість майна для цілей страхування – вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість 

майна, визначені відповідно до умов договору страхування. 

При проведенні оцінки майна з метою його страхування імовірних розмір страхової суми визначається на підставі 

аналізу умов договору страхування в цілому, по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, а також 

врахування особливостей фізичного стану майна, його поточного використання, впливу зовнішніх факторів на 

формування ринкової вартості майна тощо. 

1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність” № 2658-

ІІІ від 12.07.2001г. 

2. Закон України “Про страхування” № 85/ 96-ВР від 07.03.1996 р. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки майна» від 

10.12.2003 р. N 1891 

4. Національні стандарти оцінки майна 

Під час укладання договору страхування визначається страхова сума – грошова сума, в межах якої, 

страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового 

випадку. Таким чином, це максимальна сума, яку може отримати страховик від страхувальника. На 

основі страхової суми визначається величина страхового платежу (внеску) – плати за 

страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. 

Тобто ще на першому етапі вирішується два головних питання, що турбують будь-якого 

страхувальника: можливість повного відшкодування його втрат у разі настання страхового випадку 

та рівень плати за послуги (страхові внески). Іншим ключовим моментом “страхового циклу” майна є 

визначення страхового відшкодування – страхової виплати, яка здійснюється страховиком у 

межах страхової суми за договорами майнового страхування при настанні страхового випадку. Саме 

ця сума покликана покрити всі збитки страхувальника. 

Відповідно статі 9 Закону України “Про страхування”, розмір страхової суми визначається за 

домовленістю між страховиком та страхувальником, в межах вартості майна за цінами і тарифами, що 

діють на момент укладання договору. Тобто, один з ключових моментів процесу страхування не має 

чіткого врегулювання – методи та принципи визначення величини страхової суми законом не 

обумовлюються. 

В деякій мірі шлях до вирішення проблеми вказує Національний Стандарт № 1 “Загальні засади оцінки 

майна та майнових прав”, згідно з яким, у випадку оцінки майна з метою його страхування, 

визначається дійсна вартість для цілей страхування – вартість відтворення (вартість 

заміщення) або ринкова вартість, визначені відповідно до умов договору страхування. Але, знову 

ж таки, випадки застосування певної бази оцінки при визначенні дійсної вартості майна для цілей 

страхування Національним стандартом № 1 не уточнюються. 

В Стандартi № 1: 

Дійсна вартість майна для мети страхування - вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова 

вартість майна, визначена згідно умовам договору страхування; 

31. Імовірний розмір страхової суми визначається на основі результатів аналізу умов договору 

страхування в цілому, для окремого страхового випадку, групи страхових випадків, а також 

врахування особливостей фізичного стану майна, його поточного використання, впливу зовнішніх 

факторів на формування ринкової вартості майна тощо. 

Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові 

види вартості. 
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32. У разі виникнення необхідності у визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування оцінка 

застрахованого майна проводиться з урахуванням умов страхування та дотриманням принципів 

корисності і заміщення. 

Для застрахованого майна, подібного до майна, що продається (купується) на ринку, оцінка розміру 

ймовірного страхового відшкодування проводиться виходячи з характеристики майна на дату 

заподіяння збитків до настання страхового випадку шляхом розрахунку прямих збитків. 

У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, ймовірний розмір 

страхового відшкодування оцінюється як відповідна частка оцінених прямих збитків, якщо інше не 

передбачено умовами страхування. 

 

30. Оцінка об’єктів у матеріальній формі з метою примусового відчуження: законодавство, СОД, порядок 

проведення оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Примусове провадження направлено на задоволення вимог кредиторів і регулюється Законами “Про виконавче 

впровадження”, “Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними 

цільовими фондами”, “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

Виконавче провадження – це урегульовані законодавством України (зокрема Законом України “Про виконавче 

впровадження”, іншими нормативно–правовими актами, виданими відповідно до цього Закону) суспільні 

відносини, що виникають і реалізуються у процесі примусового провадження між органами державної виконавчої 

служби і посадових осіб, що здійснюють примусову реалізацію рішень, визначень, постанов судових і несудових 

органів – з одного боку, і між особами, що беруть участь у виконавчому провадженні і залучаються до проведення 

виконавчих дій – з іншого боку, на підставі, методами й у межах, визначених законом. Такі правовідносини 

виникають, як правило, за схемою: 

 державний виконавець – стягувач; 

 державний виконавець – боржник; 

 державний виконавець – оцінювач. 

Примусове відчуження здійснюються у разі: 

 звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною 

виконавчою службою; 

 продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство; 

 продажу заставного майна 

Закон України "Про виконавче провадження" визначає умови і порядок виконання рішень судів і 

інших органів (посадовців), що згідно закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання 

їх в добровільному порядку. 

Оцінка майна боржника ведеться державним виконавцем, якщо вартість майна не перевищує сто 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ринковими цінами, які діють на день проведення 

оцінки, крім випадків, коли оцінка ведеться за регульованими цінами, а також у разі оцінки 

нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських і річкових судів.  

Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник або стягувач заперечує проти проведення 

державним виконавцем оцінки, останній запрошує експерта (фахівця) для визначення вартості 

майна. Витрати на призначення експерта несе сторона, яка оспорює оцінку майна, проведену 

державним виконавцем. 

Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських, річкових 

судів і майна, вартість якого перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

державний виконавець привертає оцінювача, який здійснює свою діяльність згідно Закону України 

"Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-2658-14). 

Адже на підставі аналізу вищезгаданих положень можна зробити висновок, який у разі, коли 

експертну оцінку виконує державний виконавець особисто, то він зобов'язаний визначати ринкову 

вартість майна. А при оцінці майна експертом стаття 57 Закону "Про виконавче проведення" 

конкретно не визначає вид вартості. 

Вид вартості, яка підлягає визначенню, є важливою умовою договору про оцінку, і встановлюється 

за домовленістю сторін (ст.11 Закону України "Про оцінку майна ...") 

Стаття 9 цього ж Закону доповнює, що якщо "договором на проведення оцінки майна або ухвалою 

суду не вказаний вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається 

ринкова вартість". Тобто, якщо згідно ухвали державного виконавця в договорі на проведення 
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експертної оцінки майно вказано вид вартості (ст. 11) відмінний від ринкової, то саме його експерт і 

визначатиме. 

Адже вже згідно ст.14 Закону "Про виконавче проведення" експерт зобов'язаний дати письмовий 

висновок з питань, які поставлені йому саме державним виконавцем. 

31. Оцінка об’єктів держ влсності у матеріальній формі з метою відчуження: законодавство, СОД, порядок 

проведення оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Методика оцінки вартості майна від 10 грудня 2003 р. N 1891 У Методиці визначено:  

 приватизації (корпоратизації);  

 створення підприємств (господарських товариств) на базі державного та комунального майна, а також майна 

господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі та у разі 

відчуження такого майна у випадках, встановлених законодавством, крім випадків відчуження рухомого майна 

згідно із Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075–14 );  

 визначення вартості внесків учасників (засновників) господарських товариств у разі, коли до статутних капіталів 

зазначених товариств вноситься державне (комунальне) майно, майно господарських товариств з державною 

часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі;  

 визначення вартості цілісних майнових комплексів господарських товариств, до статутних капіталів яких 

вноситься державне (комунальне) майно;  

 виділення або визначення часток майна у спільному майні, в якому є державна (комунальна) частка;  

 застави державного та комунального майна, а також майна господарських товариств з державною часткою 

(часткою комунального майна) у статутному капіталі;  

 повернення об'єктів приватизації у державну власність, у тому числі за рішенням суду;  

 визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або 

суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному)  

капіталі, у разі необхідності обґрунтування наявності або установлення фактів розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) майна.  

 Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у матеріальній формі (крім земельних ділянок), об'єктів 

у нематеріальній формі та цілісних майнових комплексів. Для проведення експертної оцінки майна 

використовуються такі загальновідомі методичні підходи:  

 витратний (майновий);  

 підхід, що базується на капіталізації доходів (пряма капіталізація доходу та дисконтування майбутніх 

грошових потоків);  

 порівняльний (аналогів продажу).  

Використання зазначених підходів та вибір виду вартості ґрунтується на визначеній меті оцінки, яка залежить від 

способу відчуження майна, що є об'єктом оцінки. Вибір підходів до оцінки та вид вартості майна, що 

визначається, обов'язково обґрунтовуються експертом у звіті про експертну оцінку майна. Під час проведення 

експертної оцінки майна експертом використовуються кілька підходів з подальшим узагальненням результатів 

оцінки, отриманих з їх використанням. Неможливість або недоцільність застосування певного підходу експертом 

також обґрунтовується у звіті.  

Висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, 

що створюється на базі державного та комунального майна, або уточнення його розміру в частині вартості внесків 

учасників (засновників) відповідно до пункту 57, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки. 

1. ПОРЯДОК відчуження об'єктів державної власності 

2. Методика оцінки майна 

об'єкти державної власності (далі - майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства 

визнаються основними фондами (засобами); 

відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за 

процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком; 

Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого 

перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного 

суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, 

визначених законодавчими актами. 
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Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства 

про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Висновок про вартість майна, 

що пропонується до відчуження, погоджується відповідно до Методики оцінки майна. Рецензування 

звітів про оцінку майна проводиться рецензентами, зазначеними у статті 13 Закону України “Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. 

Висновок про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, а також майна, 

згода на відчуження якого надається Фондом державного майна, погоджується Фондом державного 

майна за умови дотримання вимог законодавства з питань оціночної діяльності. 

69. Вимоги цього розділу поширюються на випадки проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі 

з метою їх приватизації (окреме індивідуально визначене майно, об’єкти незавершеного будівництва, 

включаючи законсервовані об’єкти, об’єкти соціально-культурного призначення) як об’єктів малої 

приватизації, застави та інші способи відчуження відповідно до законодавства. 

70. Для визначення вартості об’єктів нерухомості, що приватизуються відповідно до Закону 

України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, у тому числі 

разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти, застосовується незалежна оцінка, 

яка проводиться відповідно до національних стандартів оцінки з урахуванням вимог цієї Методики 

та Методики оцінки земельних ділянок. 

Незалежна оцінка таких об’єктів малої приватизації, як колісні транспортні засоби, проводиться 

відповідно до методики, що затверджена Мін’юстом та Фондом державного майна. 

Незалежна оцінка об’єктів малої приватизації, крім об’єктів, що продаються разом із земельними 

ділянками, на яких вони розташовані, проводиться у двомісячний строк після дати оцінки. Звіт про 

оцінку разом із висновком про вартість подаються до органу приватизації на рецензування та 

затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення зазначеного строку. 

71. Вибір виду вартості об’єктів малої приватизації регулюється вимогами національних стандартів 

оцінки з урахуванням особливостей, визначених цією Методикою. При цьому враховуються способи 

їх продажу, строк корисного використання таких об’єктів, належність їх до спеціалізованого або 

неспеціалізованого майна. 

У разі викупу об’єктів малої приватизації може визначатися їх ринкова вартість або спеціальна 

вартість залежно від наявності передумов їх застосування, визначених Національним стандартом № 

1. 

Вихідними даними для оцінки об’єктів малої приватизації є документи, зазначені в пункті 49 цієї 

Методики. 

72. З метою продажу об’єктів малої приватизації конкурентними способами (на аукціоні, в тому числі 

за методом зниження ціни, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) 

визначається їх ринкова вартість. У разі неможливості подальшого використання об’єкта відповідно 

до його первісного функціонального призначення визначенню може підлягати його вартість ліквідації, 

визначена відповідно до національних стандартів оцінки. У такому випадку документальне 

засвідчення фізичного, функціонального стану об’єкта оцінки у звіті про його оцінку є обов’язкове. 

Початкова ціна об’єкта малої приватизації не може бути меншою, ніж його вартість, визначена шляхом 

проведення незалежної оцінки. 

У разі проведення аукціону з продажу об’єктів малої приватизації за методом зниження ціни протягом 

строку дії висновку про вартість такого об’єкта для продажу іншими способами конкурентного 

продажу його оцінка вдруге не проводиться, а початкова ціна для такого продажу встановлюється з 

урахуванням вартості, визначеної в чинному висновку про вартість. 
 

32. Оцінка об’єктів у матеріальній формі, що є об’єктами права державної (комунальної) власності, 

об’єктами, що належать господарському товариству, акції (частка, пай) якого є об’єктом державної 

(комунальної) власності, з метою відчуження: законодавство, суб’єкт оціночної діяльності, замовник 

оцінки, порядок проведення оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, 

строки дії оцінки. 

1. Закон України “Про приватизацію державного майна” № 2163-12 від 04. 03.1992 р. 

2. Закон України “Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію) № 2171-XII 

від 06.03.1992 р. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. N 

1891  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2171-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2171-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF/page2#n247
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Основні види відчуження: продаж на конкурентних (аукціон, конкурс, тендер) та неконкурентних (обмін, 

передача від одного суб’єкта до іншого) засадах, викуп; міна, приватизація, корпоратизація, внесення майна до 

статутного фонду, передача з балансу на баланс; застава і т.і.  

Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог національних стандартів оцінки з урахуванням 

положень цієї Методики, інших нормативно-правових актів з оцінки майна та міжнародних стандартів оцінки в 

частині, що не суперечить національним нормативно-правовим актам з оцінки майна. 

69. Вимоги цього розділу поширюються на випадки проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі з метою їх 

приватизації (окреме індивідуально визначене майно, об’єкти незавершеного будівництва, включаючи 

законсервовані об’єкти, об’єкти соціально-культурного призначення) як об’єктів малої приватизації, застави та 

інші способи відчуження відповідно до законодавства. 

70. Для визначення вартості об’єктів нерухомості, що приватизуються відповідно до Закону України “Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, у тому числі разом із земельними 

ділянками, на яких розташовані такі об’єкти, застосовується незалежна оцінка, яка проводиться відповідно до 

національних стандартів оцінки з урахуванням вимог цієї Методики та Методики оцінки земельних ділянок. 

Незалежна оцінка таких об’єктів малої приватизації, як колісні транспортні засоби, проводиться відповідно до 

методики, що затверджена Мін’юстом та Фондом державного майна. 

Незалежна оцінка об’єктів малої приватизації, крім об’єктів, що продаються разом із земельними ділянками, на 

яких вони розташовані, проводиться у двомісячний строк після дати оцінки. Звіт про оцінку разом із висновком 

про вартість подаються до органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до закінчення зазначеного строку. 

71. Вибір виду вартості об’єктів малої приватизації регулюється вимогами національних стандартів оцінки з 

урахуванням особливостей, визначених цією Методикою. При цьому враховуються способи їх продажу, строк 

корисного використання таких об’єктів, належність їх до спеціалізованого або неспеціалізованого майна. 

У разі викупу об’єктів малої приватизації може визначатися їх ринкова вартість або спеціальна вартість залежно 

від наявності передумов їх застосування, визначених Національним стандартом № 1. 

Вихідними даними для оцінки об’єктів малої приватизації є документи, зазначені в пункті 49 цієї Методики. 

72. З метою продажу об’єктів малої приватизації конкурентними способами (на аукціоні, в тому числі за методом 

зниження ціни, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) визначається їх ринкова 

вартість. У разі неможливості подальшого використання об’єкта відповідно до його первісного функціонального 

призначення визначенню може підлягати його вартість ліквідації, визначена відповідно до національних 

стандартів оцінки. У такому випадку документальне засвідчення фізичного, функціонального стану об’єкта 

оцінки у звіті про його оцінку є обов’язкове. 

Початкова ціна об’єкта малої приватизації не може бути меншою, ніж його вартість, визначена шляхом 

проведення незалежної оцінки. 

У разі проведення аукціону з продажу об’єктів малої приватизації за методом зниження ціни протягом строку дії 

висновку про вартість такого об’єкта для продажу іншими способами конкурентного продажу його оцінка вдруге 

не проводиться, а початкова ціна для такого продажу встановлюється з урахуванням вартості, визначеної в 

чинному висновку про вартість. 

Вихідними даними про фізичні характеристики основних засобів, що можуть бути віднесені до нерухомого майна 

(крім земельних ділянок), є: 

матеріали технічної інвентаризації, виготовлені суб’єктами господарювання, уповноваженими законодавством 

на її проведення; 

проектно-кошторисна документація щодо будівництва об’єкта оцінки у разі, коли під час ідентифікації об’єкта 

оцінки оцінювачем не виявлено розбіжностей між фактичними фізичними характеристиками об’єкта оцінки та 

такою документацією; 

документи натурних обмірів об’єкта оцінки та документи, що засвідчують фізичний (технічний) стан невід’ємних 

поліпшень, здійснених спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог законодавства мають право 

проводити зазначені роботи; 

у разі відсутності будь-яких із зазначених документів - документ, що засвідчує здійснення натурних обмірів або 

обстеження фізичного (технічного) стану об’єкта нерухомості, що виконані власником майна 

(балансоутримувачем) або особою, що уповноважена управляти цим майном, скріплений печаткою (за наявності) 

та підписом керівника підприємства (уповноваженою ним особою), або безпосередньо оцінювачем, який 

проводить оцінку, скріплений печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності - 

суб’єкта господарювання. Здійснення натурних обмірів, обстеження фізичного (технічного) стану об’єкта 
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нерухомості проводиться з дотриманням вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації 

об’єктів нерухомого майна. 

Вихідними даними про технічні та функціональні характеристики основних засобів, що належать до рухомого 

майна (машини, обладнання, транспортні засоби та інші), є: 

технічні паспорти, реєстраційні документи, які дають право на експлуатацію майна, інші документи з 

відомостями про його технічні характеристики; 

відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться у його складі (у разі визначення вартості 

ліквідації майна); 

акти технічного стану; 

інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відновлювальний 

ремонт або ліквідацію майна та інші відомості стосовно таких об’єктів оцінки. 

 

33. Оцінка об’єктів у матеріальній формі з метою застави (іпотеки): законодавство, суб’єкт оціночної 

діяльності, порядок оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії 

оцінки. 

Законодавче регулювання застави майна здійснюється Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні”, Положеннями (національними стандартами) оцінки, Законом України 

“Про іпотеку”, Законом України “Про заставу» та Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, 

затвердженої Постановою КМ України від 12 жовтня 2000 р. №1554. 

Державне підприємство, за яким майно закріплено на праві повного господарського відання, самостійно здійснює 

заставу цього майна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, 

будівель і споруд, застава яких здійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з органом, уповноваженим 

управляти відповідним державним майном. Відкрите акціонерне товариство, створене у процесі корпоратизації, 

всі акції якого перебувають у державній власності, здійснює заставу належного йому майна за погодженням із 

засновником цього товариства у порядку, передбаченому для державних підприємств. З моменту прийняття 

рішення про приватизацію майна державного підприємства або відкритого акціонерного товариства, створеного 

в процесі корпоратизації, застава їх майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації.  

Об’єкти оцінки для випадків їх застави оцінюються за ринковою вартість без включення податку на додану 

вартість. 

Організаційні засади оцінки державного майна та майна господарських товариств з часткою держави з метою 

застави здійснюється відповідно до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої 

Постановою КМ України від 12 жовтня 2000 р. №1554. 

1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність” № 2658-ІІІ від 

12.07.2001г. 

2. Закон України “Про заставу” N 2654-XII від 02.10.1992 р. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки майна» від 10.12.2003 

р. N 1891 

4. Національні стандарти оцінки майна 

5. Цивільний кодекс 

6. Закон «про іпотеку» 

Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань.  

Предметом застави можуть бути майно та майнові права.  

Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить 

предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.  

Будь-яке майно, що пропонується у заставу, повинне пройти оцінювання своєї вартості та визначення 

величини кредитних коштів, що надається під його заставу. Оцінювання майна, яке пропонується 

банку в якості забезпечення за кредитом, можуть проводити спеціалісти щодо заставної роботи в 

банку, відповідні спеціалісти кредитного підрозділу, які здійснюють оцінювання майна, експерти-

консультанти та оцінювачі, які залучені банком на договірній основі для проведення експертизи 

майна, а також незалежні оцінювачі та оціночні компанії - суб'єкти оціночної діяльності, які мають 

відповідний сертифікат або ліцензію на виконання оціночних робіт, що дають право на проведення 

незалежного оцінювання.  
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Залежно від вимог позичальника чи банку суб'єктом оціночної діяльності у ході оцінювання може 

визначатися один чи декілька видів вартості. У проведенні незалежного оцінювання для банку 

обов'язковим є визначення суб'єктом оціночної діяльності двох видів вартості майна, що пропонується 

у заставу - ринкової і ліквідаційної. 

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінювання на ринку подібного майна 

на дату оцінювання за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідних 

маркетингових заходів за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без 

примусу. 

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінювання у 

строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути 

продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості. 

Розрахунок величини коригування на умови продажу (КНУП), зазначені вище, виконується з 

урахуванням:  

 ліквідності майна; 

 попиту на ринку; 

 періоду адекватного маркетингу для аналогічного майна. 

Величина коригування на умови продажу (КНУП) застосовується як коефіцієнт до отриманого 

значення вартості майна, визначеного із застосуванням ринкової або неринкової бази, та може 

розраховуватися за формулою: 
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де: і – компенсація ризику, %; Те – розумно довгий період експозиції майна на ринку (місяців) за 

даними аналітичних досліджень щодо реалізації аналогічного майна у даному сегменті ринку. 

Майно, що оцінюється, слід віднести до однієї з чотирьох груп ліквідності (див. табл. нижче). 

Ліквідність визначається видом майна, особливостями ринку, попитом та пропозицією. Відповідність 

майна тій чи іншій групі ліквідності визначає ступінь компенсації ризику та термін експозиції. Оцінка 

ліквідності майна 

 

№ групи Категорія ліквідності майна Компенсація ризику, % 

1 високоліквідне 16 – 20 

2 середньоліквідне 21 – 25 

3 низьколіквідне 26 – 30 

4 майже неліквідне 30 – 35 

Відповідно до проведеного нами аналізу ринку та технічного і функціонального стану об’єкту оцінки, 

який наведений в Звіті, і – компенсація ризику складає – 24%. З урахуванням практичного досвіду 

фахівців даної галузі та за даними аналітичних досліджень щодо реалізації аналогічного майна у 

даному сегменті ринку, розумно довгий період експозиції майна на ринку Те складає близько 18 

місяців.  
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34. Оцінка об’єктів у матеріальній формі з метою оподаткування: законодавство, суб’єкт оціночної 

діяльності, замовник оцінки, порядок проведення оцінки, особливості вибору виду вартості, особливості 

оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Згідно НС №1:  

Об'єкти оцінки класифікують за різними ознаками, зокрема, об'єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній 

формі, у формі цілісного майнового комплексу 

Об'єкти оцінки у матеріальній формі - нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно; 
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Нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею 

нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, яке відповідно до законодавства 

відноситься до нерухомого майна; 

Об'єкти оцінки у нематеріальній формі - об'єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають 

можливість отримувати певну економічну вигоду. До об'єктів у нематеріальній формі належать фінансові 

інтереси (частки, паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська 

заборгованість тощо), а також інші майнові права; 

 

Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс) - об'єкти, сукупність 

активів яких дає можливість проводити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є 

підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в 

установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути 

зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності; 

Згідно Постанові № 231: 

Нерухоме майно (об’єкти нерухомості) - земельні поліпшення (об’єкти малоповерхового житлового будівництва, 

у тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини, об’єкти багатоповерхового житлового будівництва, 

а також їх частини, об’єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об’єкти незавершеного будівництва), а також 

земельні ділянки, їх частини; 

Рухоме майно (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для визначення доходу від продажу 

(обміну) за вибором платника податку - фізичної особи використовується їх середньоринкова вартість відповідно 

до статті 173 Податкового кодексу України, інших актів законодавства, а також крім випадків, коли дохід фізичної 

особи, яка відчужує рухоме майно у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, які 

зареєстровані в Україні, не підлягає оподаткуванню); 

Майнові права на нерухоме (об’єкти нерухомості) та рухоме майно. 

 

35. Оцінка об’єктів у матеріальній формі Збройних Сил України з метою відчуження, оренди: 

законодавство, суб’єкт оціночної діяльності, замовник оцінки, порядок проведення оцінки, особливості 

вибору виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки. 

Методичне регулювання ОЦІНКИ майна здійснюється у відповідніх нормативно–правових актах з ОЦІНКИ 

майна: положеннях (національні стандартах) ОЦІНКИ майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, 

методиках та других нормативно–правових актах, Які розробляються з урахуванням вимог Положення 

(національні стандартів) и затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України: 

 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». 

 Закон України «Про приватизацію державного майна». 

 Закон України «Про приватизацію майна невеликих підприємств (малу приватизацію)». 

 Закон України «Про режим іноземного інвестування». 

 Закон України «Про оренду державного майна». 

 Закон України "Про правовий режим майна Збройних сил України". 

 Методика оцінки вартості майна під час приватизації, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 

12.10.2000г. №1554. 

 Методика визначення залишкової вартості майна Збройних сил України »затверджена постановою Кабінету 

Міністрів від 29.05.1998 р № 759. 

 Методика оцінки вартості об'єктів оренди, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 19.08.1995 р № 629. 

 Положення про порядок залучення експертів до оцінки вартості вкладів державного майна до статутних фондів 

підприємств з іноземними інвестиціями, затверджене Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96г. № 813. 

 Положення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України про питання регулювання орендних 

відносин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98г. № 69. 

 Положення про порядок експертної оцінки державного майна при приватизації, затверджене Фондом 

державного майна від 2.02.95г. № 100. 
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 В процесі оцінки оцінювачі використовують Міжнародні стандарти оцінки (МСО), Норми професійної 

діяльності оцінювача, а також методичні підходи, затверджені нормативними актами Фонду державного майна. 

Військове майно - це державне майно, закріплене за військовими частинами, установами і 

організаціями Збройних Сил України.  

Нормативно-методичне регулювання майна Збройних сил України 

1. Закон України “Про правовий режим майна в Збройних силах України” № 1075- XIV від 21.09.1999г. 

2. Закон України “Про господарську діяльність в Збройних силах України” № 1076-XIV від 

21.09.1999г. 

3. Закон України “Про особливості приватизації підприємств, які належать до сфери управління 

Міністерства оборони України” № 1741-ІІІ від 18.05.2000 р. 

4. Методика визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України і інших військових 

формувань, затверджена ухвалою КМУ від 29 травня 1998 року N 759 ; 

5. Методика оцінки вартості об'єктів оренди N 629 від 10.08.1995 р. (Ухвала КМУ “Методика оцінки 

об'єктів аренды”№ 3 від 02.01.2003г.) 

6. Закон України “Про господарські товариства” N 1576-XII від 19.09.1991 р. 

7. Наказ Міністерства Оборони і ФДМУ “Про порядок створення і діяльності комісій за оцінкою вартості 

військового майна, яке підлягає передачі в оренду ” N 333/1697 від 17.09.2001 р. 

Методика оцінки вартості військового майна, а також порядок його реалізації  розробляються 

Міністерством оборони України і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Порядок відчуження 

військового майна визначається Кабінетом Міністрів України.  

Залишкова вартість рухомого військового майна у разі реалізації його на зовнішньому ринку 

визначається Міноборони за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Вартість рухомого військового майна, зокрема списаного, у разі реалізації його на внутрішньому 

ринку визначається на підставі звіту про проведення оцінки майна, складеного відповідно до Закону 

України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", і не може 

бути нижчою, ніж вартість металів, у тому числі дорогоцінних, та дорогоцінного каміння, що в ньому 

міститься. 

Оцінка нерухомого майна – визначення ринкової вартості здійснюється суб’єктами оціночної 

діяльності.  

Суб’єкти оціночної діяльності, які залучаються до проведення оцінки рухомого військового майна та 

об’єктів нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок, 

визначаються Міноборони на конкурсних засадах. 

Оцінка вартості майна, яке підлягає передачі в оренду, проводиться комісіями, до складу яких 

входять фахівці (уповноважені особи) Міністерства оборони України або іншого органу військового 

управління і Фонду державного майна України або його регіонального відділення (представництва) 

по методиці, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. 

3.1. Оцінка військового майна здійснюється комісіями: 

 щодо рухомого військового майна згідно Методиці визначення залишкової вартості майна 

Збройних Сил України і інших військових формувань, затвердженої ухвалою Кабінету Міністрів 

України від 29 травня 1998 року N 759 ( 98-759-98-п); 

 щодо нерухомого військового майна (будівель, споруд, приміщень) згідно Методиці оцінки 

вартості об'єктів оренди, затвердженої ухвалою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 

року N 629 ( 95-629-95-п)(із змінами і доповненнями). 

3.2. З метою визначення вартості нерухомого військового майна комісії можуть залучати суб'єктів 

оціночної діяльності - суб'єктів господарювання для проведення незалежної оцінки нерухомого 

військового майна. 

3.4. Акт оцінки військового майна погоджується з Фондом державного майна України або його 

регіональними відділеннями (представництвами) і затверджується начальниками відповідних 

військових органів. 
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