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ПИТАННЯ №2 

1. Принцип корисності. Приклади його застосування в практиці оцінки об’єктів у матеріальній формі. 

Принцип корисності ґрунтується на тому, що майно має вартість тільки за умови корисності його для потенційного 

власника або користувача.  

Корисність – це здатність об'єкту задовольняти потреби власника або користувача в даному місці і протягом певного 

періоду. У випадку майна, яке приносить дохід, задоволення потреб користувача кінець кінцем звичайно виражається 

у вигляді доходів.  

З метою визначення корисності під час оцінки розглядається: 

 корисність об'єкту оцінки в цілому; 

 корисність об'єкту оцінки для конкретного власника або користувача порівняно з корисністю подібних 

об'єктів для типових власників (користувачів); 

 корисність окремого майна у складі об'єкта оцінки як складова частина корисності об'єкта оцінки в цілому та 

корисність майна як окремого об'єкта оцінки;  

 враховується сучасний стан використання об'єкта оцінки, що може не відповідати його можливому найбільш 

ефективному використанню, а також випадки, коли окремі об'єкти оцінки стають тимчасово зайвими, 

використовуються з іншою метою або не використовуються;  

 прогнозується можливий вплив соціально-економічних та інших факторів на зміни в корисності об'єкта 

оцінки;  

 оцінюються витрати на поліпшення об'єкта оцінки з урахуванням впливу цих витрат на збільшення його 

ринкової вартості. 

Майно може бути також корисним конкретному власнику для реалізації відчуття гордості від володіння або реалізації 

інших його психологічних потреб. В рамках теоретико-методичних основ оцінки вплив цього принципу формує 

поняття «споживча вартість». 

2. Принцип попиту та пропонування. Приклади його застосування в практиці оцінки об’єктів у матеріальні 

формі. 

Принцип попиту та пропозиції відображає співвідношення пропозиції та попиту на подібне майно. Відповідно до 

цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання цін на подібне майно та інші фактори, що 

можуть призвести до зміни співвідношення пропозиції та попиту на майно. 

Суть принципу попиту і пропозиції полягає у виявленні взаємозв'язку між потребою в об'єкти та обмеженістю його 

пропозиції. Попит на об'єкти обумовлений його корисністю (здатністю задовольняти потреби користувача) і 

доступністю, але обмежений платоспроможністю потенційних споживачів. Чим нижче попит і вище пропозиція, тим 

нижче вартість об'єкта, і навпаки. Якщо на ринку попит і пропозиція врівноважені, ринкова вартість об'єкта 

стабілізується, ринкова ціна, зазвичай, відображає витрати виробництва. Оцінювачам слід пам'ятати: попит на об'єкти 

більш схильний до змін, ніж пропозиція. Знання цієї особливості в співвідношенні попиту і пропозиції дозволяє 

точніше прогнозувати вартість об'єкта. Однак не завжди співвідношення попиту і пропозиції визначає ціну об'єкта. У 

більшості випадків ціна об'єкта залежить також від умов фінансування операції, мотивів (або умов) угоди, 

інформованості та рівня компетенції у даному питанні учасників угоди та інших причин.  

3. Принцип заміщення. Приклади його застосування в практиці оцінки об’єктів у матеріальні формі. 

Принцип заміщення передбачає врахування поведінки покупців на ринку, яка полягає у тому, що за придбання майна 

не сплачується сума, більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке продається на ринку.  

Принцип заміщення дозволяє встановити верхню межу вартості оцінюваного майна. Він полягає в тому, що 

поінформований покупець в умовах відкритого ринку не заплатить за об’єкт нерухомості більше, ніж за об’єкт, що 

має таку ж корисність, прибутковість або більше, ніж складуть витрати на створення аналогічного об’єкта в 

прийнятний термін. Якщо на ринку є декілька об’єктів нерухомості з однаковою корисністю для користувача, то 

більшим попитом будуть користуватися об’єкти, що мають найнижчу ціну. 

У покупця є варіанти вибору, й тому на вартість конкретного об’єкта вплине наявність пропозиції аналогів або 

вартість їх створення у прийнятний для нього термін. На вибір інвестора вплине вартість запропонованих на ринку 

об’єктів з аналогічною прибутковістю, які розглядаються ним як альтернативна можливість інвестування. Наприклад, 

замість того, щоб купити три дешеві автостоянки у малонаселеному районі, підприємець може придбати одну дорогу 

автостоянку у центральній частині міста, щоб отримати аналогічну віддачу на інвестиції. 

Принцип заміщення використовується в усіх трьох підходах до оцінки нерухомості: витратному, дохідному, 

порівняльному. 

4. Принцип очікування. Приклади його застосування в практиці оцінки об’єктів у матеріальні формі. 

Принцип очікування передбачає, що вартість об'єкта оцінки визначається розміром економічних вигод, які очікуються 

від володіння, користування, розпорядження ним. Тобто, що на вартість майна впливають вигоди (переваги), що 

можуть бути отримані у майбутньому від володіння цим об’єктом.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Очікування майбутніх вигід виражається у грошовій формі, при цьому коректування до поточної вартості об’єкта 

можуть бути як позитивними так і негативними.   

Наприклад, економічний спад, недостатня охорона порядку, негативна думка суспільства можуть призвести до 

відмови потенційних покупців від придбання майна у даному районі. Очікуване будівництво станцій метро підвищить 

вартість неподалік розташованих житлових будинків без їх фізичних змін. Таким чином, принцип заснований на 

привабливості майбутніх вигод від володіння об’єктом нерухомості: чим більше позитивних очікувань, тим більша 

вартість об’єкта. 

Принцип очікування. Інвестор вкладає кошти в об'єкт сьогодні в очікуванні здобуття потоку доходів в майбутньому. 

Тому оцінювана вартість об'єкту – це фактично очікувана поточна вартість всіх майбутніх доходів в межах певного 

часу корисного використання. 

Принцип очікування говорить: вартість об'єкта, що приносить дохід, визначається поточною вартістю майбутніх 

доходів, які, як очікується, цей об'єкт принесе. Вартість об'єкта нерухомості, що приносить дохід, визначається 

величиною грошового потоку, очікуваного від використання оцінюваного об'єкта, а також сумою, очікуваної від його 

перепродажу. Принцип очікування є основним при реалізації дохідного підходу до оцінки.  

5. Принцип внеску (граничної продуктивності). Приклади його застосування в практиці оцінки об’єктів у 

матеріальні формі. 

Принцип внеску (граничної продуктивності) передбачає врахування впливу на вартість об'єкта оцінки таких факторів, 

як праця, управління, капітал та земля, що є пропорційним їх внеску у загальний дохід. Вплив окремого фактора 

вимірюється як частка вартості об'єкта оцінки або як частка вартості, на яку загальна вартість об'єкта оцінки 

зменшиться у разі його відсутності. (Стандарт) 

Принцип внеску заснований на вимірюванні вартості кожного окремого елемента об’єкта, що оцінюється, яка 

вноситься ним до загальної вартості об’єкта. Враховується вплив як наявності елемента (внеску), так і його 

відсутності на зміну вартості майна.  

Принцип граничної продуктивності або принцип внеску свідчить: у результаті інвестицій повинен бути отриманий 

дохід, що залишається після покриття витрат. Поліпшення мають цінністю, коли вони супроводжуються збільшенням 

ринкової вартості. Внесок - це сума, на яку збільшується або зменшується вартість господарського об'єкта або чистий 

дохід від нього внаслідок наявності або відсутності будь-якого фактора виробництва. Стосовно до ринку нерухомості 

цей принцип можна інтерпретувати в такий спосіб. Нерідко витрати на ремонт квартири дозволяють збільшити її 

вартість, причому у розмірах, що значно перевищують витрати на її ремонт. У цьому випадку реалізується принцип 

граничної продуктивності або принцип внеску. При цьому, розмір внеску відповідає різниці між ціною, отриманої в 

результаті ремонту квартири, і витратами на цей ремонт. Наприклад, будівництво зони для паркування автомобілів 

може значно підвищити вартість магазину роздрібної торгівлі, якщо в результаті зросте обсяг продажу. 

Принцип граничної продуктивності полягає у тому, що додаткові грошові внески власника у об’єкт нерухомості 

будуть супроводжуватися зростанням вартості об’єкта до точки максимальної продуктивності, після чого витрати на 

створення додаткових покращень не будуть повністю компенсовані збільшенням вартості об’єкта.  

Наприклад, поновлення інтер’єру кафе привабить додаткових відвідувачів, що підвищить доход об’єкта. Ще більш 

якісний дорогий ремонт цього ж приміщення, що перебуває у доброму стані, може не вплинути на зростання доходу. 

Отже, витрати на другий ремонт не будуть компенсовані. 

6. Принцип найбільш ефективного використання. Приклади його використання в практиці оцінки 

Під найбільш ефективним використанням розуміється використання майна, в результаті якого вартість об'єкту оцінки 

є максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, 

дозволеними і економічно доцільними. 

Даний принцип ґрунтується на такій передумові: верхня межа ціни, яку готовий сплатити покупець, визначається його 

думкою щодо найвигіднішого використання придбаного майна. Враховуючи, що об’єкти нерухомості, за рідкісним 

виключенням, допускають альтернативні варіанти їх використання, то кожному з таких варіантів відповідає певна 

структура очікуваних вигод, а значить, і певна вартість об’єкту. Очевидно, що ринок завжди зробить вибір на користь 

самого дохідного, а значить, найбільш ефективного використання. Тому визначення ринкової вартості завжди 

виходить з припущення, що майно матиме найбільш ефективне використання.  

Принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності ринкової вартості об'єкту оцінки від 

його найбільш ефективного використання. Дотримання принципу найбільш ефективного використання є основою і 

невід’ємною складовою визначення ринкової вартості. За суттю, цей принцип створює концептуальну модель для 

аналізу різноманітних чинників, що впливають на вартість нерухомості.  

7. Необ’єктивна, неякісна (недостовірна), непрофесійна та недійсна оцінка відповідно до нормативно-правових 

актів з питань оцінки. 

Необ'єктивна оцінка – оцінка, яка ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних 

оцінювачем для отримання необ'єктивного висновку про вартість об'єкту оцінки. 

Неякісна (недостовірна) оцінка – оцінка, яка проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, 

оціночних процедур і (або) на основі необґрунтованих припущень, які доведено шляхом рецензування. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Непрофесійна оцінка – оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог її здійснення, визначених 

законодавством про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність. 

Оцінка майна, виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.  

Проведення оцінки фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного 

свідоцтва, дія кваліфікаційного свідоцтва якої зупинена, відсутнє актуальне підтвердження(проходження) підвищення 

кваліфікації забороняється. Оцінка майна, яка була підписана зазначеною фізичною особою, вважається недійсною. 

Оцінка майна, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання без чинного сертифіката, є 

недійсною.  

8. Подібне, спеціалізоване, неспеціалізоване майно: поняття, ознаки, за якими майно відноситься до зазначених 

категорій, особливості застосування методичних підходів до їх оцінки. 

подібний об'єкт оцінки (подібне майно) - майно, яке за своїми характеристиками і (або) властивостями подібний 
об'єкту оцінки або має таку саму інвестиційну привабливість. 

Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на інформації про ціни 
продажу (пропозиції) подібного майна , достовірність якої не викликає сумнівів у оцінювача. У разі відсутності або 
недостатності зазначеної інформації у звіті про оцінку майна зазначається , якою мірою це вплинуло на достовірність 
висновку про ринкову вартість об'єкта оцінки . 

Через відсутність достовірної інформації про ціни продажу подібного майна ринкова вартість об'єкта оцінки може 
визначатися на підставі інформації про ціни пропонування подібного майна з урахуванням відповідних поправок , які 
враховують тенденції зміни ціни продажу подібного майна порівняно з ціною їх пропозиції . 

За наявності важливого впливу зовнішніх факторів ( соціально -економічних , політичних , екологічних тощо) на 
ринок подібного майна , що призводить до фактичної неможливості надання аргументованого та достовірного 
висновку про ринкову вартість , у звіті про оцінку майна даються додаткові роз'яснення та застереження . При цьому 
оцінювач має право надавати висновок про ринкову вартість об'єкта оцінки , яка базується , зокрема , на інформації 
про попередній рівень цін на ринку подібного майна або на припущенні про відновлення стабільної ситуації на ринку.  

спеціалізоване майно - майно, яке, як правило, не буває самостійним об'єктом продажу на ринку і має найбільшу 
корисність і цінність у складі цілісного майнового комплексу; 

До спеціалізованих об’єктів відносяться ті, які через свої характеристики рідко, якщо взагалі коли-небудь, продаються 
або надаються в оренду на відкритому ринку для продовження існуючого використання, крім випадків, коли вони 
реалізується як частина діючого підприємства. Спеціальний характер об’єктів може бути обумовлений їх розміром, 
місцем розташуванням, конструктивними особливостями, призначенням, виконанням функцій і цілей. Типовими 
прикладами спеціалізованого майна є будівлі та обладнання нафтопереробних та хімічних заводів, підприємств 
енергетичної галузі та ін. 

Залишкова вартість заміщення (відтворення) як база оцінки визначається із застосуванням витратного підходу і 
використовується для проведення оцінки спеціалізованого майна, у тому числі для ведення бухгалтерського обліку з 
метою визначення його справедливої вартості згідно з положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку . 

Якщо умови угод щодо спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться оцінка, відповідають вимогам, які 
висуваються для визначення ринкової вартості, залишкова вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх 
ринковій вартості. 

До неспеціалізованого майн відноситься все решта. Інакше кажучи - майно на яке існує стійкий попит і яке купують, 
продають або орендують на відкритому рикну для існуючого або альтернативного використання. 

Для оцінки спеціалізованого майна використовують витратний підхід, для оцінки неспеціалізованого – всі ринкові 
підходи. 

9. Знос та його види. Класифікація зносу за можливістю його усунення. Особливості визначення різних видів 

зносу. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту №1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: 

Знос (знецінення) – втрата вартості майна порівняно з вартістю нового подібного майна.  

Знос за причинами його виникнення ділиться на: 

 фізичний,  

 функціональний  

 економічний (зовнішній) 

Фізичний і функціональний знос ділиться за ознакою можливості його усунення на: 

 такий, що технічно усувається; (затрати на усунення якого призводять до підвищення ринкової вартості у сумі 

більше, ніж затрати) 

 такий, що не може бути усунений або усунення якого економічно недоцільно; (затрати більші, ніж приріст 

ринкової вартості) 

фізичний знос – знос, обумовлений частковою або повною втратою первинних технічних і технологічних якостей 

об'єкту оцінки; (втрата вартості в результаті втрати чи зниження технічних характеристик об’єкту.)  
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функціональний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) 

характеристик об'єкту оцінки; (зниження споживчих якостей об’єкту).  

економічний (зовнішній) знос - знос, обумовлений впливом соціально-економічних, екологічних і інших факторів на 

об'єкт оцінки; (вплив зовнішніх чинників, на які не може впливати виробництво (відсутність ринків збуту, 

економічний застій, перевищення пропонування над попитом). 

Кожний з видів зносу оцінюється певними методами (на мал.) В практиці оцінки величину зносу визначають як у 

відсотках від вартості об’єкту (з допомогою коефіцієнту зносу) так і в абсолютному виразі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Вихідні дані та вимоги до інформаційних джерел, які використовуються в процесі проведення оцінки майна. 

Строк дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. Порядок зберігання документів з оцінки 

майна. 

Вихідні дані - документи, які містять дані про характеристики об'єкту оцінки; 

52. (НС №1) Оцінювач самостійно здійснює пошук інформаційних джерел (за винятком документів, надання яких 

повинен забезпечити замовник оцінки згідно з угодою), їх аналіз і виклад обґрунтованих висновків. При цьому 

оцінювач повинен проаналізувати всі інформаційні джерела, пов'язані з об'єктом оцінки, тенденції ринку подібного 

майна, інформацію про угоди щодо подібного майна, які використовуються при застосуванні порівняльного підходу, і 

іншу істотну інформацію. Якщо вказана інформація обмежена або відсутня, в звіті про оцінку майна зазначається 

негативний вплив цього факту на результати оцінки майна. 

Збір і аналіз даних здійснюється за трьома напрямами, щоб сформувати уявлення про: 

 чинники, що визначають вартість нерухомості; 

 показники, які характеризують вартість нерухомості; 

 параметри ринку, де вона конкурує  

Передусім, досліджують загальні дані, що носять ціноутворюючий характер. Вони стосуються соціальних, 

економічних, адміністративних і екологічних умов, які впливають на вартість. Основна мета дослідження загальних 

даних – сформувати уявлення про стадію розвитку ринку нерухомості, кон’юнктуру, що склалася, про динаміку цін 

купівлі-продажу і оренди на рівні дохідності різних об’єктів нерухомості.  

Конкретні дані – безпосередньо пов’язані з оцінюваним об’єктом. Вони включають показники, що характеризують 

фізичний та технічний стан об’єкту. Поряд з цим аналізується правова та інша інформація про об’єкт оцінки. 

Аналіз ринку – збирають і аналізують дані, які відображають співвідношення попиту і пропозиції на окресленому 

ринку, щоб скласти уявлення про стадію його розвитку. Аналіз даних, що відображають співвідношення між попитом і 

пропозицією, повинен забезпечити основу для висновків щодо можливих змін ринкової ситуації, визначення об’єктів 

для зіставлення і вибору альтернативних варіантів використання об’єкту оцінки. 

Зібрані оцінювачем вихідні дані і додаткова інформацію повинна відображатись в звіті про оцінку майна з посиланням 

на джерело їх отримання та у додатках до нього, із забезпеченням режиму конфіденційності згідно умовам договору 

на проведення оцінки майна і законодавством. 

Оцінювачі і суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за недостовірну або необ'єктивну оцінку майна 

згідно законодавству. 

Знос 

Фізичний Функціональний Зовнішній 

Нормативный метод 

Метод строку життя 

Метод капіталізації 

різниці орендної плати 

Метод капіталізації 

різниці орендної плати 

Метод строку життя 

 

Оцінка недоліків, що 

вимагають  додавання 

елементів 

Оцінка недоліків, що 

вимагають заміни чи 

модернізації елементів 

Оцінка зайвих поліпшень 
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Особи, які надають недостовірні вихідні дані, використання яких під час оцінки призвело до надання необ'єктивного 

висновку про вартість майна, несуть відповідальність згідно законодавству. 

Строк дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. Як встановлено п. 57 Національного стандарту 

№1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», строк дії звіту (і відповідно - висновку про вартість майна, як 

його невід'ємної частини) вказуються оцінювачем тільки в разі потреби або у випадках, встановлених законодавством 

спеціально для деяких ситуацій. 

До таких ситуацій, наприклад, відносяться: 

 приватизація або продаж державного або комунального майна конкурентними способами (строк дії звіту - 6 

місяців з дати оцінки); 

 оренда державного або комунального майна (строк дії звіту - 6 місяців з дати проведення оцінки); 

 виконавче провадження (строк дії звіту - 6 місяців з дати підписання оцінки); 

 експертна грошова оцінка землі (строк дії звіту - 12 місяців з дати оцінки); 

 «оціночна вартість» об'єкта нерухомості, визначена для цілей оподаткування (строк дії звіту - 6 місяців з 

дати проведення оцінки). 

Порядок зберігання документів з оцінки майна. Документи і інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в 

процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна, зберігаються в архіві суб'єкта оціночної 

діяльності - суб'єкта господарювання. Термін зберігання матеріалів оцінки в архіві не повинен бути менше п'яти років, 

якщо інше не встановлене договором на проведення оцінки майна. 

11. Ціна і вартість. Поточна вартість. Ринкові і неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки і практичні аспекти 

його здійснення 

Ціна - фактична сума грошей, яка сплачена за об'єкт оцінки або подібне майно; 

Вартість - еквівалент цінності об'єкту оцінки, виражений в ймовірній сумі грошей; 

Ймовірна сума грошей – найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та може погодитись сплатити 

покупець 

Поточна вартість - вартість, яка приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або 

використання фактичних цін, які діють на дату оцінки; 

База оцінки - комплекс методичних підходів, методів і оціночних процедур, які відповідають певному виду вартості; 

при визначенні бази оцінки враховуються мета оцінки і умови використання її результатів; 

Ринкова база представлена ринковою вартістю. Використання як мети оцінки ринкової бази можливе при 

відповідності умов майбутньої операції, для забезпечення якій проводиться оцінка, умовам, які відповідають поняттю 

“ринкова вартість”. 

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкту оцінки на ринку відповідного майна на дату оцінки за 

угодою, укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із 

сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу; 

До неринкових видів вартості як бази оцінки відносяться вартість заміщення, вартість відтворення, залишкова 

вартість заміщення (відтворення), вартість у використанні, споживча вартість, вартість ліквідації, інвестиційна 

вартість, спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста вартість реалізації, оціночна вартість і інші види, порядок 

визначення яких встановлюється окремими національними стандартами оцінки майна. 

ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умов продажу об'єкту оцінки в строк, який є значно 

коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продано за ціною, яка дорівнює 

ринковій вартості; 

вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, 

подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною; 

вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних 

умовах нового об’єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки; 

залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням 

усіх видів зносу (для нерухомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому 

використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою); 

вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх 

первісних функцій; 

спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи 

особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки; 

інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт 

оцінки; 



6 

вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і 

може не відповідати його найбільш ефективному використанню; 

оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних; 

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. 

11. Оцінка  проводиться із застосуванням бази,  що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір 

бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна. Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою 

проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог. У разі коли у нормативно-правових актах з 

оцінки майна, договорі на проведення оцінки майна або ухвалі суду не зазначається вид вартості, який повинен бути 

визначений у результаті оцінки, визначається ринкова вартість. 

12. Поняття «ринкова вартість» та його зміст. Умови її застосування та обмеження щодо застосування. 

Методичні підходи до визначення ринкової вартості. 

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкту оцінки на ринку відповідного майна на дату оцінки за 

угодою, укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із 

сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу; 

12. Використання ринкової вартості як бази оцінки під час укладання договору на проведення оцінки майна можливе 

за умови відповідності угоди, у зв'язку з якою проводиться оцінка, змісту поняття ринкової вартості. При цьому умови 

такої угоди не повинні передбачати будь-які додаткові обмеження або вимоги, що впливають на майбутню економічну 

вигоду від використання покупцем об'єкта оцінки. 

Визначення ринкової вартості об'єкту оцінки можливе із застосуванням всіх методичних підходів у разі наявності 

відповідної інформації. 

Методи проведення оцінки, які застосовуються під час визначення ринкової вартості об'єкту оцінки в межах 

порівняльного підходу, повинні ґрунтуватися на результатах аналізу цін продажу (пропонування) на подібне майно. 

Витрати на відтворення (заміщення) повинні визначатися на дату оцінки з урахуванням ринкових цін. 

При прогнозуванні грошового потоку і відповідної норми доходу повинен бути враховано вплив ринкових умов на 

функціонування (використання) об'єкту оцінки, виходячи з принципу його найбільш ефективного використання. 

С.52-53 книжка 

13. Інвестиційна вартість, випадки та оціночні процедури її визначення. Приклади застосування в практиці 

оцінки об’єктів матеріальної форми. 

Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт 

оцінки. Типовий інвестор, вкладаючи кошти у майно, прагне не лише повернути вкладений капітал, а ще й отримати 

прибуток на вкладений капітал. Саме бізнес та нерухомість розгадаються як інструменти для генерування потоків 

доходу. Тому як інвестиційна вартість виступає вартість капітальних вкладень для конкретного інвестора з 

урахуванням його вимог до інвестицій. Інвестиційна вартість — це суб'єктивний вид вартості, оскільки визначається 

вона для конкретного інвестора з урахуванням його індивідуальних вимог до інвестицій. Це найвища ціна, яку може 

заплатити інвестор за об'єкт, враховуючи очікувану прибутковість даного інвестиційного проекту. 

Інвестиційна вартість відмінна від ринкової вартості. На відміну від ринкової, поняття інвестиційної вартості є більш 

конкретним, воно є прив'язаним до специфіки проекту і інвестора. Це обумовлено низкою причин, зокрема такими, як: 

відмінність у баченні (оцінці) майбутньої прибутковості майна, ступеню ризику, податкової ситуації та інше. Іншими 

словами, інвестиційна вартість є приростом ринкової вартості об'єкта в результаті інвестицій у даний проект. Ринкова 

та інвестиційна вартості співпадають лише тоді, коли очікування конкретного інвестора є типовими для даного ринку. 

Цей показник розраховують при розгляді проектів модернізації, реконструкції як по відношенню до цілих МК, так і до 

їх складових, а також до об’єктів інтелектуальної власності.  

Інвестиційна вартість пов'язана з визначенням поточної вартості майбутніх потоків доходів, очікуваних від 

експлуатації майна, характер якого задається інвестиційними планами. Для інвестора важливими факторами 

виступають ризик, обсяг і вартість фінансування, майбутнє подорожчання або знецінення майна та податкові 

міркування. 

Інвестиційна вартість, як і всі вартості у використанні, розраховується застосуванням дохідного підходу і, ставлячи на 

чільне місце індивідуальність параметрів оцінки, що не припускає використання порівняльного (ринкового) підходу. 

Під час визначення інвестиційної вартості у звіті про оцінку майна аналізуються умови продажу (інвестування) та їх 

відмінність від типових умов продажу подібного майна на ринку, вплив зазначених умов на формування вартості 

об’єкта оцінки, у тому числі виходячи з принципу найбільш ефективного використання. Інформаційними джерелами, 

що дозволяють врахувати зазначені вище умови, можуть бути бізнес–план, проектно–кошторисна документація та 

документи, які підтверджують виконання певних робіт, результати аналізу впливу додаткових умов інвестування при 

продажу об’єкта оцінки тощо. 
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14. Спеціальна вартість, випадки та оціночні процедури її визначення. Приклади застосування в практиці 

оцінки об’єктів матеріальної форми. 

Спеціальна вартість - сума ринкової вартості і надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації або 

особливої заінтересованості потенційного покупця в об’єкті оцінки; 

Спеціальна вартість об'єкту оцінки визначається на підставі розрахунку його ринкової вартості з подальшим 

збільшенням її на суму надбавки, яка встановлюється з урахуванням особливого інтересу покупця (користувача). 

Сума надбавки повинна бути обґрунтована в звіті про оцінку майна окремо від ринкової вартості. 

Спеціальна вартість не може застосовуватись під час оцінки об’єкта застави, визначення розміру відшкодування 

збитків та розміру прямих збитків. 

У випадках викупу або обміну об’єктів у матеріальній формі одночасно з ринковою вартістю може визначатись також 

їхня спеціальна вартість. 

Спеціальна вартість застосовується до об’єкту, що має характеристики, які роблять його більш привабливим для 

окремого покупця або обмеженої кількості покупців, а не для ринку в цілому. Такі характеристики можуть включати 

фізичні, економічні чи юридичні параметри об’єкту або його місця розташування. Тобто спеціальна вартість 

передбачає існування особливого інтересу з боку покупця, що має бути виключений при визначенні ринкової вартості. 

Вона може також виявитися і внаслідок тимчасової ситуації при виняткових ринкових відносинах, тому вона може 

бути вищою і нижчою за ринкову вартість. Як правило, спеціальна вартість буде вище ринкової для бажаючого 

придбати сусідню земельну ділянку, оскільки він має особливий інтерес.  

15. Вартість відтворення і вартість заміщення. Залишкова вартість заміщення (відтворення), порядок та 

оціночні процедури їх визначення. Приклади застосування в практиці оцінки об’єктів матеріальної форми. 

вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, 

подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною; 

вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних 

умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки; 

залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об'єкту оцінки за відніманням всіх 

видів зносу, для нерухомого майна - додатково з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов'язаних із 

земельною ділянкою) при її існуючому використанні ; 

залишкова вартість заміщення (відтворення) як база оцінки визначається із застосуванням витратного підходу і 

використовується для проведення оцінки спеціалізованого майна, у тому числі для ведення бухгалтерського обліку з 

метою визначення його справедливої вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Якщо 

умови щодо спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться оцінка, відповідають вимогам, що висуваються 

для визначення ринкової вартості, залишкова вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх ринковій 

вартості. Визначена у такий спосіб вартість не є ринковою, але вважається її прийнятною заміною для об’єктів, що не 

мають доступних або вірогідних ринкових даних. 

16. Вартість ліквідації і ліквідаційна вартість. Передумови їх застосування та особливості визначення. 

Приклади застосування в практиці оцінки об’єктів матеріальної форми. 

Згідно національним стандартам: 

Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, який вичерпав корисність відповідно до своїх 

первісних функцій; 

Вартість ліквідації є вірогідною сумою грошей, яку очікується отримати за об'єкт оцінки в матеріальній формі, який 

вичерпав свою корисність і який не може використовуватися за призначенням у подальшому. Вартість ліквідації 

визначається переважно для об'єктів оцінки, які плануються до відчуження шляхом продажу уроздріб (наприклад для 

розбирання на матеріали), а також у разі оцінки основних засобів підприємств, термін корисного життя яких 

вичерпаний, подальше використання яких в даному стані заборонено, а здійснення капітальних витрат на їх 

відновлення неефективно. Вартість ліквідації в цьому зв'язку може бути використаний при переоцінці основних 

засобів для мети бухгалтерського обліку. 

Вартість ліквідації розраховується як сума валових доходів, які очікується отримати від реалізації об'єкту оцінки як 

єдиного цілого або його складових частин, виходячи з принципу найбільш ефективного використання, за відніманням 

очікуваних витрат, пов'язаних з такою ліквідацією. У разі коли за результатами розрахунків вартість ліквідації 

становить від’ємну величину, її значення встановлюється у розмірі гривні. 

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умов продажу об'єкту оцінки в строк, який є значно 

коротшим за строк експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продано за ціною, яка дорівнює 

ринковій вартості. 

Визначають дві ситуації застосування поняття ліквідаційної вартості. Перша стосується визначення вартості об’єктів, 

що були складовими діючого підприємства, але продаються окремо. При цьому немає жодних підстав, що такі об’єкти 

не будуть продані за ринковою вартістю. 
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Друга ситуація застосування ліквідаційної вартості пов’язана з вимушеним продажом, коли продавця змушують 

продати та (або) неможливо забезпечити прийнятний маркетинговий період. Ціна, яку можна отримати за таких 

обставин, не буде відповідати умовам ринкової вартості, а буде залежати від природи тиску на продавця або від 

обставин, що унеможливлюють прийнятний маркетинг. Незважаючи на те, що причини та обставини вимушеного 

продажу відому, ціна, яку можна отримати в результаті такої угоди, не може бути реалістично передбачена. Ціна, на 

яку погодиться продавець за умов вимушеного продажу, буде відображати його конкретні обставини, і лише 

випадково може збігатися із ринковою вартістю. Залежно від обставин ліквідаційна вартість може набувати значення 

ринкової, справедливої чи інвестиційної вартості. 

Одним із способів визначення ліквідаційної вартості є застосування до визначеної ринкової вартості об'єкту оцінки 

знижувальних коефіцієнтів в порядку, встановленому законодавством, з метою стимулювання попиту потенційних 

покупців щодо придбання об'єкту оцінки. 

З метою укладення цивільно–правових угод вартість ліквідації у разі від’ємного значення приймається такою, що 

дорівнює 1 гривні. 

17. Оціночна вартість, сфера її застосування. Приклади застосування в практиці оцінки об’єктів матеріальної 

форми. 

В Стандарті № 1: 

оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмами та складом вихідних даних. 

Так називається ринкова вартість, коли оцінюється майно фізичних осіб для пред’явлення у нотаріуса. 

В усіх випадках переходу права власності на об'єкт нерухомості, крім випадку спадкування членами сім’ї спадкодавця 

першого ступеня споріднення, необхідно визначити оціночну вартість об'єкта нерухомості, оскільки згідно з п. 172.3 

ст. 172 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі − ПКУ) дохід від продажу об’єкта нерухомості 

визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, 

розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. 

При оподаткуванні доходу від продажу об’єктів нерухомого майна відбувається порівняння ціни та оціночної вартості 

з метою визначення бази оподаткування на дохід фізособи від продажу нерухомого майна. За результатами такого 

порівняння оціночна вартість використовується як база оподаткування тільки у випадку перевищення нею ціни, 

зазначеної в договорі купівлі-продажу. Тобто діє принцип «використовуй те, що більше». 

Так називається ринкова вартість, коли оцінюється майно фізичних осіб для пред’явлення у нотаріуса. 

Визначення для визначення суми податку при куплі-продажу 

18. Витратний підхід, його суть, методи, оціночні процедури та послідовність їх застосування. 

В Стандарті № 1: 

39. Витратний підхід до оцінки об'єкту оцінки ґрунтується на врахуванні принципів корисності і заміщення. 

40. Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об'єкта оцінки з 

подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення). 

вартість відтворення – грошова необхідність для точного відтворення копії об'єкту оцінки; 

вартість заміщення – вартість функціонального аналогу, що має ту ж або еквівалентну придатність з новим дизайном і 

вартістю робочої сили; 

Основними методами витратного підходу є метод прямого відтворення та метод заміщення. 

Метод прямого відтворення полягає у визначенні вартості відтворення з подальшим вирахуванням суми зносу 

(знецінення). 

Метод заміщення полягає у визначенні вартості заміщення з подальшим вирахуванням суми зносу (знецінення). 

За допомогою методів прямого відтворення та заміщення визначається залишкова вартість заміщення (відтворення). 

(Мінус коефіцієнт гальмування грошових засобів ( % по кредитуванню); 

Особливості застосування майнового підходу встановлюються відповідними національними стандартами щодо оцінки 

об'єктів у формі цілісних майнових комплексів та у формі фінансових інтересів. 

41. Під час застосування методу прямого відтворення або методу заміщення використовуються вихідні дані про об'єкт 

оцінки, інформація про відтворення або заміщення об'єкта оцінки чи подібного майна в сучасних цінах або 

середньостатистичні показники, які узагальнюють умови його відтворення або заміщення в сучасних цінах. 

Переваги: 

 Можливість проведення достатньо точної оцінки витрат, пов’язаних з створенням об’єкту; 

 Можливість по елементної оцінки складових частин цілісного об’єкту; 

 Нормативно – методична урегульованість; 

Недоліки: 
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 Обмежене використання ринкової інформації в оцінці. 

 Трудомісткість всіх оціночний процедур; 

 Проблемність оцінки об’єктів з великим строком служби через складнощі визначення зносу; 

Стандарт 2. Витратний підхід доцільно застосовувати для проведення оцінки нерухомого майна, ринок купівлі-

продажу або оренди якого є обмеженим, спеціалізованого нерухомого майна, у тому числі нерухомих пам'яток 

культурної спадщини, споруд, передавальних пристроїв тощо. Для визначення ринкової вартості інших об'єктів 

оцінки витратний підхід застосовується у разі, коли їх заміщення або відтворення фізично можливе та (або) 

економічно доцільне. 

Під час застосування витратного підходу інформація, що використовується для проведення оціночних процедур, 

повинна відповідати ринковим даним про витрати на створення цього нерухомого майна або подібного нерухомого 

майна в сучасних умовах з урахуванням доходу підрядника. 

Застосовування витратного підходу для проведення оцінки земельних ділянок, що містять земельні поліпшення, та 

земельних поліпшень полягає у визначенні залишкової вартості заміщення (відтворення) об'єкта оцінки. Залишкова 

вартість заміщення (відтворення) складається із залишкової вартості заміщення (відтворення) земельних поліпшень та 

ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов'язаних із земельною ділянкою) під час її існуючого використання. 

Оцінка земельних ділянок, що містять земельні поліпшення, або земельних поліпшень із застосуванням методів 

витратного підходу передбачає таку послідовність оціночних процедур: 

 визначення ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов'язаних із земельною ділянкою) під час її існуючого 

використання; 

 визначення вартості відтворення або вартості заміщення земельних поліпшень; 

 розрахунок величини зносу (знецінення) земельних поліпшень; визначення залишкової вартості заміщення 

(відтворення) об'єкта оцінки як різниці між вартістю заміщення (відтворення) та величиною зносу земельних 

поліпшень, збільшеної на величину ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов'язаних із земельною 

ділянкою) під час її існуючого використання. 

Витратний підхід: 

1. Метод прямого відтворення: 

 Процедури оцінки: оцінка вартості прав, пов’язаних із земельною ділянкою; Вибір методичного 

прийому; визначення вартості відтворення або вартості заміщення; розрахунок зносу; визначення 

вартості відтворення за вирахуванням зносу або залишкової вартості заміщення. 

2. Метод заміщення функціональним аналогом: 

 Методичні прийоми: за вартістю конструктивних елементів; відповідно до кошторису затрат на 

будівництво; за вартістю будівництва об'єкта нерухомості, що є функціональним аналогом об'єкта 

оцінки; за вартістю одиничного показника будівельного аналога. 

Друга операція — вибір методичного прийому та визначення вартості відтворення або вартості заміщення. 

Основними методами затратного підходу є метод прямого відтворення і метод заміщення функціональним аналогом. 

У межах зазначених методів, що розрізняються набором оціночних процедур, виділяють такі методичні прийоми. За 

вартістю конструктивних елементів визначаються компоненти нерухомого майна і перемножуються на укрупнені 

вартісні показники (затрати на спорудження одиничного показника кожної частини будівлі з урахуванням затрат на 

матеріали, робочу силу й прибутку підрядчика). Відповідно до кошторису затрат на будівництво — складання 

об'єктних і зведених кошторисів будівництва оцінюваного об'єкта за умови, що цей об'єкт будується знову. За 

вартістю будівництва об'єкта нерухомості, що є функціональним аналогом об'єкта оцінки. За вартістю одиничного 

показника будівельного аналога — затрати на спорудження одиничного показника вибраного аналога збільшуються 

залежно від кількості таких одиничних показників відповідної частини і додаються. 

Головна перевага витратного підходу полягає у придатності його застосування для оцінки нерухомості на 

малоактивних ринках. Наприклад, унікальні об'єкти продаються рідко або зовсім не продаються, тому в цьому 

випадку - єдиний можливий спосіб визначити їх вартість - на основі витрат. 

Специфічною сферою застосування витратного підходу є оцінка суспільно-державних об'єктів нерухомості 

(наприклад, лікарень, шкіл, музеїв, бібліотек тощо) та спеціальних об'єктів, оскільки таке майно не призначене 

приносити доход, а, крім того, важко знайти достатньо даних про продаж аналогів. 

Успішно застосовують підхід при техніко-економічному обґрунтуванні нового будівництва, під час оцінки 

недобудованих об'єктів та тих, що реконструюються. Застосування підходу дозволяє обґрунтувати доцільність 

конкретного будівництва чи реконструкції. 

Важливою сферою застосування підходу виступає ринок страхових послуг та система диференційованого 

оподаткування нерухомості. 

Недоцільно застосовувати витратний підхід для визначення ринкової вартості тих об'єктів, ринок купівлі-продажу 

яких достатньо розвинутий. 

Послідовність визначення ринкової вартості нерухомості за витратним підходом складається з таких етапів: 

 визначення ринкової вартості земельної ділянки як вільної та доступної для найбільш ефективного 

використання (Вземлі); 
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 визначення вартості відтворення (Вв) або заміщення (Вз) об'єкта; 

 розрахунок вартості загального знецінення (3) об'єкта оцінки; 

 визначення ринкової вартості об'єкта (Во) за формулою: 

Во = Вземлі + Вв (Вз) - З 

У практиці оціночної діяльності застосовуються чотири взаємопов'язаних методичних прийоми розрахунку вартості 

відтворення та вартості заміщення: кількісний метод, метод вартості конструктивних елементів, метод порівняльних 

одиниць та метод об'єктів-аналогів. 

Кількісний метод (інша його назва - відповідно до кошторису витрат на будівництво) - це оцінка об'єкта на основі 

повного кошторису витрат на його будівництво. Сутність цього методичного прийому полягає у складанні кошторису 

будівництва оцінюваного об'єкта в сучасних умовах. Це найбільш трудомісткий метод, але він може бути значною 

мірою полегшений, якщо є старі кошториси будівництва оцінюваного об'єкта. Якщо ж такі відсутні, то експерт-

оцінювач може звернутися до послуг спеціаліста зі складання кошторисів, який розробить новий кошторис для цього 

об'єкта, із використанням єдиних норм розцінок, індексів цін на будівельно-монтажні роботи, кошторисних норм і 

правил та іншої необхідної документації. 

Визначення вартості об'єкта за вартістю конструктивних елементів - це оцінювання нерухомості на основі розміру 

вартості створення його основних елементів. Використовуються дані про вартість різних елементів (компонентів чи 

складових частин) будинку. Компонентами можуть бути: фундамент, стіни, перегородки, перекриття, покрівля, 

інженерне устаткування, обладнання та ін. Компоненти перемножуються на їх укрупнені вартісні показники. 

Метод порівняльних одиниць - витрати на спорудження одиничного показника вибраного об'єкта-аналога 

збільшуються залежно від кількості таких одиничних показників в об'єкті, що оцінюється й додаються. Одиницею 

виміру вартості у даному методі є уніфікований показник споживчої корисності оцінюваного майна (їм загальної 

площі приміщень, їм ємності складських приміщень, 1 машино-місце гаражів та стоянок машин тощо). 

Метод об'єктів-аналогів. Вартість об'єкта оцінки визначається за вартістю об'єкта-аналога. При необхідності 

виконується коригування по сукупності їх конструктивних відмінностей. 

Перший та другий методичні підходи використовуються, як правило, відносно недобудованих об'єктів, які можуть 

бути добудовані, у тому числі і зі зміною їх функціонального призначення, а також відносно функціонально та 

конструктивно нетипових об'єктів. В основу цих методичних підходів покладено визначення вартості відтворення 

об'єктів нерухомості. Третій та четвертий підходи використовують, як правило, до об'єктів, що будувалися за 

типовими проектами, або якщо відновлення об'єкта є недоцільним у його первісному вигляді за будівельним проектом 

і функціональним призначенням. Основою цих методичних підходів є визначення вартості заміщення. 

Фізичний знос - знос, зумовлений частковим або повним фізичним руйнуванням будівельних конструкцій унаслідок 

впливу фізичних, кліматичних та інших факторів, або внаслідок неправильної експлуатації об'єкта. Як видно з 

визначення, фізичний знос буває двох типів: перший виникає під впливом штучних та природних факторів, другий - 

під впливом експлуатаційних факторів. 

Функціональний знос - зменшення вартості майна внаслідок невідповідності функціональних характеристик об'єктів 

нерухомості сучасним вимогам для даного типу об'єктів. Функціональний вид зносу зумовлений, в основному, 

впливом науково-технічного прогресу в галузі архітектури та будівництва. У вітчизняній економічній літературі 

функціональний знос називається моральним. 

Економічний або зовнішній знос - втрата вартості нерухомості внаслідок дії соціально-економічних факторів 

зовнішнього середовища. Причинами зовнішнього зносу можуть бути: загальний спад у районі, де розташований 

об'єкт, великий потік транспорту в межах кварталу; зміна співвідношення між попитом та пропозицією на ринку; 

зміна фінансових умов, законодавства; місце розташування об'єкта (у центрі ділової частини міста чи в 

густонаселеному житловому районі). 

19. Дохідний підхід, його сутність, методи, оціночні процедури та послідовність їх застосування. 

В Стандарті № 1: 

42. Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування, відповідно 

до яких вартість об'єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного 

використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу. 

(Базується на принципі очікування отримання доходів від об’єкту – дозволяє отримати поточну вартість об’єкту через 

грошові потоки (дохід), який він приносить – інвестиційна привабливість) Даний підхід використовує поняття – гроші 

в часі. 

Найбільш часто використовується при оцінці будівель, споруд, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій: 

 при приватизації, в тому числі, під інвестиційні зобов'язання; 

 для визначення орендної плати за користування нерухомістю; 

 при оцінці окупності інвестицій в функціонуючий об'єкт нерухомості; 

 для цілей кредитування під заставу; 

 для цілей внесення до статутного фонду господарського товариства; 
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 для цілей купівлі-продажу в умовах обмеженості інформації про операції купівлі-продажу аналогічних 

об'єктів; 

 для цілей оцінки права оренди (користування). 

Основними методами дохідного підходу є: 

пряма капіталізація доходу; (метод прямої капіталізації); 

непряма капіталізація доходу (дисконтування грошового потоку). 

Вибір методів оцінки при цьому залежить від наявності інформації щодо очікуваних (прогнозованих) доходів від 

використання об'єкта оцінки, стабільності їх отримання, мети оцінки, а також виду вартості, що підлягає визначенню. 

За допомогою дохідного підходу визначається ринкова вартість та інвестиційна вартість, а також інші види вартості, 

які ґрунтуються на принципі корисності, зокрема ліквідаційна вартість, вартість ліквідації тощо. 

43. Інформаційними джерелами для застосування дохідного підходу є відомості про фактичні та (або) очікувані 

доходи та витрати об'єкта оцінки або подібного майна. Оцінювач прогнозує та обґрунтовує обсяги доходів та витрат 

від сучасного використання об'єкта оцінки, якщо воно є найбільш ефективним, або від можливого найбільш 

ефективного використання, якщо воно відрізняється від існуючого використання. 

44. Метод прямої капіталізації доходу застосовується у разі, коли прогнозується постійний за величиною та рівний у 

проміжках періоду прогнозування чистий операційний дохід, отримання якого не обмежується у часі. Капіталізація 

чистого операційного доходу здійснюється шляхом ділення його на ставку капіталізації. 

Метод непрямої капіталізації доходу (дисконтування грошових потоків) застосовується у разі, коли прогнозовані 

грошові потоки від використання об'єкта оцінки є неоднаковими за величиною, непостійними протягом визначеного 

періоду прогнозування або якщо отримання їх обмежується у часі. Прогнозовані грошові потоки, у тому числі 

вартість реверсії, підлягають дисконтуванню із застосуванням ставки дисконту для отримання їх поточної вартості. 

45. Ставка капіталізації та ставка дисконту визначаються шляхом аналізу інформації про доходи від використання 

подібного майна та його ринкові ціни або шляхом порівняльного аналізу дохідності інвестування в альтернативні 

об'єкти (депозити, цінні папери, майно тощо). 

46. Для оцінки об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок під забудовою, їх поліпшення, окремих 

складових цілісного майнового комплексу може застосовуватися метод залишку. Цей метод ґрунтується на врахуванні 

принципу внеску (граничної продуктивності) і є результатом комбінування витратного та дохідного підходів. 

До переваг доходного підходу відносяться: 

 враховується ринкова ситуація, оскільки приведення чистого операційного доходу (грошового потоку) в 

поточну вартість враховує ризик інвестицій в об’єкт оцінки відносно загального інвестиційного ризику; 

 дохідний підхід є єдиним, що дозволяє оцінити майбутню прибутковість об’єкту оцінки, а також врахувати 

перспективність і значення об’єкту на ринку виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) 

До недоліків доходного підходу можна віднести: 

 в основі підходу лежить прогнозування, а не тільки фактична інформація про результати діяльності; 

 оцінка ризиків є достатньо суб’єктивним процесом в Україні; 

 підхід дає досить надійні результати тільки у випадку можливості чіткого прогнозування доходів, можливих 

затрат, відсоткової ставки доходу на далеку перспективу; 

 в умовах нестабільної економіки здійснення точного прогнозування уявляється дуже складним і вимагає 

високої кваліфікації оцінювача. 

Дохідний підхід: 

1. Методо прямої капіталізації доходу: 

 Процедури оцінки: Вивчення ринку оренди, орендної плати на аналогічні об’єкти; обґрунтування орендної 

плати; прогнозування чистого операційного доходу; обґрунтування ставки капіталізації, що застосовується до 

об'єкта; Розрахунок вартості об'єкта за методом прямої капіталізації доходу. 

2. Метод непрямої капіталізації: 

 Процедури оцінки: Вибір та обґрунтування періоду прогнозування обсягу можливих доходів; прогнозування 

затрат роках; визначення грошових потоків у кожному році; вибір і обгрунтування ставки дисконту, 

дисконтування визначених грошових потоків; визначення вартості реверсії; розрахунок вартості об'єкта 

нерухомості як суми дисконтованих грошових потоків та вартості реверсії. 

Метод прямої капіталізації доходу 

Метод прямої капіталізації використовується у випадках, коли прогнозований річний доход постійний, і не має чітко 

вираженої тенденції до зміни, період його отримання не обмежений часом. 

За методом прямої капіталізації вартість нерухомості визначається за допомогою використання лише двох змінних: 

очікуваного доходу від оцінюваного об'єкта та норми доходу чи прибутку. Під доходом, зазвичай, мають на увазі 
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чистий операційний доход, який здатна принести нерухомість за рік, під нормою прибутку - коефіцієнт або ставку 

капіталізації. Базова формула методу має такий вигляд: 

𝑉 =
𝐼

𝑅
  

V – вартість об'єкта нерухомості, розрахована за методом прямої капіталізації доходу; 

І - чистий операційний дохід за період; 

R – ставка капіталізації. 

Метод прямої капіталізації доходу передбачає таку послідовність оціночних процедур: 

1. Прогнозування валового доходу та операційних витрат. Визначення чистого операційного доходу як різниці між 

валовим доходом та операційними витратами; 

2. Обґрунтування вибору оціночної процедури для визначення ставки капіталізації та її розрахунок; 

3. Розрахунок вартості об'єкта за формулою вище. 

Оцінку нерухомості починають із визначення потенційного валового доходу. Потенційний валовий доход (ПВД) - 

максимальний доход, який спроможний принести оцінюваний об'єкт нерухомості. Він визначається шляхом 

розрахунку суми очікуваних надходжень від об'єкта при 100%-му завантаженню площ. Потенційний валовий доход - 

це сумарна виручка від основного виду діяльності та додаткових послуг, які доповнюють основний вид діяльності. 

Так, наприклад, якщо основним видом діяльності є здача приміщень в оренду, то орендна плата є валовим доходом від 

основного виду діяльності, а інші прибутки, які може отримувати власник майна (плата за користування гаражами, 

стоянками, плата за встановлення реклами) - додатковий прибуток. 

Потім визначається дійсний валовий доход (ДВД) - потенційний валовий доход за винятком збитків від вакансій 

(недовикористання площ об'єкта оцінки) та неплатежів (3). 

ДВД = ПВД- 3  

Після визначення дійсного валового доходу розраховується чистий операційний дохід (ЧОД) - дійсний валовий дохід 

від об'єкта оцінки за винятком витрат на його експлуатацію (В). 

ЧОД = П В Д - 3 - В  =  Д В Д - В  

Витрати на експлуатацію об'єкта поділяються на операційні (експлуатаційні) витрати та резервні. До операційних 

відносяться витрати, пов'язані з експлуатацією об'єкта, наданням послуг користувачам, підтриманням потоку доходів. 

Операційні витрати поділяються на постійні та змінні. 

Постійні витрати - витрати, які практично не залежать від ступеня експлуатації нерухомості (наприклад, податок на 

майно, страхові внески і т.п.). 

Змінні витрати - витрати, що змінюються залежно від ступеня використання та завантаження об'єкта нерухомості. До 

змінних витрат відносять плату за комунальні послуги, прибирання, вивіз сміття, витрати на управління об'єктом 

(виплати адміністративному персоналу за укладення орендних угод на наявні площі, контроль за своєчасність 

надходження орендних платежів, підтримання функціональної придатності об'єкта), заробітна плата обслуговуючому 

персоналу. 

Резервні витрати - витрати, пов'язані з об'єктом нерухомості, які необхідно понести раз на декілька років, а також 

витрати, розмір яких сильно змінюється з плином часу. Наприклад, заміна ліфтів, охоронної сигналізації, благоустрій 

пішохідних доріжок, під'їздів до будинку. Іншими словами до резервних витрат відносять витрати на придбання 

(заміну) для об'єкта, що оцінюється, різного приладдя. 

Наступним кроком у методі прямої капіталізації є визначення ставки капіталізації. Ставка капіталізації - це показник, 

який використовується для перерахунку майбутніх доходів від об'єкта оцінки у його поточну вартість. Цей показник 

враховує як чистий прибуток, що приносить оцінюваний об'єкт, так і відшкодування капіталу, витраченого на його 

придбання. 

У загальному вигляді ставка капіталізації визначається як: 

ЧОД/Ставку Капіталізації 

Існують і інші методи розрахунку ставки капіталізації. Коротко розглянемо найбільш поширеніші з них. 

Метод аналізу ринкових аналогів полягає у порівнянні об'єкта оцінки з об'єктами-аналогами. Вважається, що у 

подібних об'єктів однакові ставки капіталізації. Визначення ставки капіталізації (формула 6.4) за цим методом 

базується на аналізі ринкових даних про вартість об'єктів-аналогів та чисті операційні доходи, отримані від їх 

експлуатації. 

Метод кумулятивної побудови - це спосіб послідовного збільшення першої складової ставки капіталізації - базової 

ставки на різні види ризику. За базу береться безризикова ставка відсотка і до неї послідовно додаються коригування 

на різні види ризику, пов'язані з особливостями оцінюваного майна. Математично розрахунок вартості за методом 

кумулятивної побудови можна представити у вигляді такої формули 
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𝑅 = 𝑅б + ∑ 𝐾𝑖

𝑖=1

 

де 

Rб - базова ставка; 

Кі - коригування на вид ризику. 

У країнах із розвиненою та відносно збалансованою економікою базова ставка визначається, як правило, виходячи зі 

ставки прибутку за довгостроковими урядовими облігаціями. Цей вибір обумовлено тим, що довгострокові урядові 

позики характеризуються досить низьким рівнем ризику та високим рівнем ліквідності. Тоді, коли державні цінні 

папери не можна вважати безризиковими, необхідно шукати інші підходи до визначення ставки. Наприклад, за базову 

ставку можна приймати ставку за валютними депозитами Центрального банку або інших надійних банків. При 

достатньо розвинутому ринку об'єкта оцінки як основний метод визначення коригувань до базової ставки 

використовується метод експертних оцінок. 

Метод пов'язаних інвестицій використовується, якщо для купівлі об'єкта нерухомості використовується як власний 

капітал так і запозичений. 

 ставка капіталізації на власний капітал (Rв) визначається як відношення частини чистого прибутку від 

експлуатації об'єкта нерухомості, що приходиться на власний капітал, до розміру власного капіталу; 

 ставка капіталізації на запозичений капітал (Rз) визначається як відношення щорічних витрат по погашенню 

заборгованості до основної суми іпотечного кредиту. 

Загальна ставка капіталізації (Яо) визначається за формулою: 

R o = m * R 3 + R b ( 1 - m ) ,  де, m - коефіцієнт іпотечної заборгованості, розрахований як відношення розміру 

запозиченого капіталу до загальної суми вкладеного капіталу. 

Метод Еллвуда - модифікований метод пов'язаних інвестицій, який враховує тривалість періоду капіталовкладень та 

зміну з часом вартості об'єкта. 

Основна перевага методу прямої капіталізації - простота розрахунків. Інша його перевага полягає в тому, що він так 

чи інакше безпосередньо відображає ринкову кон'юнктуру. Це пов'язано з тим, що при його застосуванні, як правило, 

береться достатньо велика кількість угод із власністю та проводиться їх аналіз із точки зору прибутку та вартості. 

Однак метод не слід використовувати, коли відсутня інформація про ринкові угоди; якщо об'єкт ще не добудований, а 

значить не вийшов на режим стабільних доходів; та коли об'єкт піддається сильним руйнуванням внаслідок 

стихійного лиха, тобто вимагає серйозної реконструкції. 

Метод має ще один досить вагомий недолік. У формулі розрахунку поточної вартості об'єкта (6.1) присутній показник 

чистого операційного доходу. Для його розрахунку необхідно володіти великим масивом інформації, яка часто 

відноситься до комерційної таємниці, та відповідно, доступ до неї обмежений. У зв'язку з цим завдання зібрати 

інформацію про ринкові угоди та розрахувати коефіцієнт капіталізації - досить складна проблема. 

3. Метод дисконтування грошових потоків 

Метод непрямої капіталізації доходу (або метод дисконтування грошових потоків) використовується у тих випадках, 

коли прогнозовані грошові потоки від використання об'єкта нерухомості є неоднаковими за розміром або 

непостійними протягом періоду прогнозування. 

Головною особливістю цього методу та його головною перевагою є те, що він дозволяє врахувати несистематичні 

зміни прибутку, для яких у сучасній економіці нашої країни є всі передумови: зміна цін на сировину, матеріали, 

енергоресурси, зміни в законодавстві, а також те, що за допомогою даного методу можна оцінити об'єкт, який не лише 

приносить нерівномірні надходження прибутку, але й навіть збитковий. 

Ринкова вартість об'єкта нерухомості за методом дисконтування грошових потоків визначається як сума поточних 

вартостей доходів за кожен період прогнозування та вартості реверсії, розрахованої за відповідною ставкою. 

Отже, перша складова вартості - це поточна вартість річних доходів упродовж терміну володіння нерухомим майном. 

Потік чистого операційного доходу за майбутні періоди приводиться до його поточної вартості за формулою 

дисконтування за відповідною ставкою. Всі поточні вартості додаються: 

∑
ЧОДі

(1 + 𝑑)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

де 

ЧОД– доход у і-тому році; 

N - останній рік прогнозного періоду (періоду володіння); 

d - норма віддачі на капітал (ставка дисконтування). 
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Друга складова - вартість реверсії - дохід у кінці періоду володіння майном; ніщо інше, як поточна вартість доходу, 

яку можна отримати від вартості протягом залишку строку його економічного існування (або у процесі перепродажу). 

Доход приводиться до поточної вартості через ставку дисконтування: 

(6.8) 

𝐵𝑅 = ∑
ЧОДі

(1 + 𝑑)𝑖

𝑘

𝑖=𝑛+1

 

де к - термін економічного існування нерухомого майна. 

Метод дисконтування грошового потоку передбачає таку послідовність оціночних процедур: 

1. Обґрунтування періоду прогнозування. 

У світовій практиці стандартним терміном прогнозування вважається термін - 10-15 років. Однак в умовах 

нестабільної економіки, економіки перехідного періоду, якою є економіка України, період прогнозування може бути 

звужено до 2-3 років. Звісно, що вартість об'єкта, розрахована у другому випадку, буде значно менша, ніж вартість, 

отримана з використанням більш тривалого періоду прогнозування прибутків, крім того, такий стан не відображає 

„дійсного" стану об'єкта, а є наслідком труднощів у складанні прогнозу. 

2. Прогнозування розмірів грошових потоків: 

- будуються тренди грошових потоків доходів та витрат; 

- оцінюється періодичність отримання доходу. 

3. Обґрунтування вибору оціночної процедури визначення ставки дисконтування та її розрахунок. 

Ставка дисконтування означає складний відсоток, який використовується при розрахунку поточної вартості майбутніх 

платежів. Існують різні методи визначення ставки дисконтування: 

- метод побудови; 

- метод порівняння альтернативних інвестицій; 

- метод виділення. 

Метод побудови базується на тому, що ставка дисконтування є функцією ризику і може бути визначена як добуток 

усіх ризиків, пов'язаних з придбанням та експлуатацією об'єкта нерухомості або іншими операціями відносно об'єкта 

оцінки (враховуються, наприклад, ризик ринку нерухомості, ринку капіталів, низької ліквідності, інфляції, управління 

нерухомістю, а також фінансовий, екологічний, законодавчий ризики). 

В основі методу порівняння альтернативних інвестицій міститься положення про те, що аналогічні за ризиком 

проекти повинні мати аналогічні ставки дисконтування. 

Метод виділення передбачає, що ставка дисконтування розраховується на підставі даних про укладені угоди. 

4. Визначення поточної вартості грошового потоку (формула 6.7); 

5. Прогнозування вартості реверсії (за формулою 6.8); 

6. Визначення вартості об'єкта оцінки за формулою: 

Метод дисконтування грошових потоків використовується (та дає добрі результати) відносно більшості комерційних 

об'єктів. З теоретичної точки зору цей метод є найкращим, але він досить трудомісткий. Проте є випадки оцінки, які 

неможливо виконати, не використавши метод дисконтування, - це, наприклад, розробка та оцінка інвестиційних 

проектів. 

20. Порівняльний підхід, його сутність, методи, оціночні процедури та послідовність їх застосування. 

Порівняльний підхід ґрунтується на врахуванні принципів заміщення та попиту і пропонування. Порівняльний підхід 

передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майна з відповідним коригуванням відмінностей між 

об'єктами порівняння та об'єктом оцінки. 

Порівняльний (ринковий) підхід до визначення вартості полягає в порівнянні оцінюваного об’єкту з подібними 

об’єктами, що були нещодавно продані або пропонуються до продажу. Адже, за винятком ситуацій, коли об’єкт 

оцінюється на базі, відмінній від ринкової вартості, ціни продажів повинні, в ідеалі, вказати на ринкову вартість. 

Тому, першим кроком в реалізації порівняльного підходу є розгляд цін угод купівлі-продажу, що мали місце останнім 

часом на ринку. Якщо ж таких трансакцій не відбувалось, доцільно розглянути ціни на подібні об’єкти, які 

пропонуються для продажу за умови, що релевантність цієї інформації чітко визначена і проаналізована. 

48. Для визначення ринкової вартості об'єкта оцінки у матеріальній формі із застосуванням порівняльного підходу 

інформація про подібне майно повинна відповідати таким критеріям: 

 умови угод купівлі-продажу або умови пропонування щодо укладення таких угод не відрізняються від умов, 

які відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості; 

 продаж подібного майна відбувся з дотриманням типових умов оплати; 
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 умови на ринку подібного майна, що визначали формування цін продажу або пропонування, на дату оцінки 

істотно не змінилися або зміни, які відбулися, можуть бути враховані. 

49. Основними елементами порівняння є характеристики подібного майна за місцем його розташування, фізичними та 

функціональними ознаками, умовами продажу тощо. Коригування вартості подібного майна здійснюється шляхом 

додавання або вирахування грошової суми із застосуванням коефіцієнта (відсотка) до ціни продажу (пропонування) 

зазначеного майна або шляхом їх комбінування. 

Порівняльний підхід: 

Процедури оцінки: Збирання та аналіз інформації про факти продажу об'єктів, подібних до об'єкта оцінки; вибір 

методу розрахунку вартості об'єкта виходячи з обсягу та достовірності наявної інформації; визначення одиниці й 

елементів порівняння об'єктів оцінки та відображення об'єктів-аналогів; визначення вартості об'єкта оцінки шляхом 

урахування величина коригування поправок до вартості об'єкта оцінки 

Методи порівняльного підходу: 

Порівняльний аналіз на основі одиниці порівняння; порівняльний аналіз на основі одиниці порівняння, що приносить 

дохід; Порівняльний аналіз, що враховує поправки до цін об'єктів-аналогів; регресивний аналіз; Порівняльний аналіз 

на основі ринкових мультиплікаторів доходів і цін продажу об'єктів аналогів. 

Узгодження результатів 

На основі даних про ціни продажу складають вибірку. Для її використання ціни продажу об'єктів-аналогів 

очищуються від затрат, пов'язаних із продажом таких об'єктів, у тому числі податків, якщо зазначені затрати було 

включено до ціни продажу. Одиницями порівняння об'єктів-аналогів та об'єкта оцінки можуть бути фізичні 

характеристики (одиниця площі, будівельного об'єму) або об'єкт в цілому (наприклад, приміщення, будівля). 

Елементами порівняння виступають умови продажу, дата продажу, місце розташування, фізичні характеристики 

об'єктів нерухомості, їх функціональне призначення, інші елементи залежно від вибраного методу порівняльного 

підходу й особливостей об'єкта оцінки. 

Поправки, що застосовуються в межах відповідного методу порівняльного підходу, приймаються у вигляді грошової 

суми, що додається або вираховується, коефіцієнта (відсотка) до ціни продажу або шляхом комбінування зазначених 

способів. 

Під час проведення оцінки об'єкта нерухомості із застосуванням порівняльного підходу можна використовувати 

декілька методів. 

21. Процедура узгодження результатів оцінки об’єктів у матеріальній формі. 

Цей процес включає попередню та заключну стадії. 

На попередній стадії оцінювач: 

 перевіряє можливість використання принципів оцінки нерухомості при витратному, дохідному та 

порівняльному підходах; 

 аналізує з позиції здорового глузду вартість об'єкта нерухомості, отриману в результаті застосування цих 

підходів; 

 ранжує значущість оцінок, отриманих різними методами, залежно від умов застосування методів і 

конкретного об'єкта; 

 перевіряє реальність первинної інформації. 

На заключній стадії оцінювач повертається до початкової проблеми, за допомогою статистичного аналізу визначає 

вірогідні величини вартості об'єкта, та її очікувані граничні значення. Потім з урахуванням свого досвіду та знань 

представляє замовнику єдину суму оцінки об'єкта нерухомості. 

Слід ще раз підкреслити, що узгодження - це не механічне усереднювання результатів, отриманих за допомогою 

витратного, дохідного та порівняльного підходів, а процес логічних міркувань, висновків і рішень. 

Узгодження результатів оцінки – визначення кінцевого розміру вартості об’єкта оцінки на основі результатів, 

отриманих за допомогою різних підходів та методів оцінки. Адже, результатом застосування різних підходів 

оцінювання щодо одного й того ж самого об'єкта є одержання різних значень вартості. Остаточний висновок про 

вартість робиться за сукупністю одержаних результатів, які, як правило, повинні бути близькими. Істотні розбіжності 

вказують або на помилки в розрахунках, або на незбалансованість ринку. Кінцевий розмір вартості об'єкта, що 

оцінюється може визначатися двома способами: як середньоарифметична величина або математичним зважуванням. 

Розрахунок середньоарифметичної величини є найпростішим, але й найбільш неадекватним, оскільки не враховує 

внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на вартість об’єкта. На практиці, як правило, цим методом не 

користуються, натомість, вартість, зазвичай, визначається шляхом суб’єктивного зважування кінцевих результатів 

оцінювання за формулою:  
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22. Зміна вартості грошей у часі. Шість функцій складного процента для визначення вартості грошових 

потоків. Випадки їх застосування в оцінці.  

концепція зміни вартості грошей у часі ґрунтується на тому, що під дією різних факторів вартість грошей з плином 

часу змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку, в ролі якої виступає норма позичкового 

процента.  

В даному разі позичковий процент - це сума доходів від використання грошей на грошовому ринку. Враховуючи, що 

процес інвестування тривалий у часі, в інвестиційній практиці часто необхідно порівнювати вартість грошей на 

початку їхнього інвестування з вартістю грошей при їхньому поверненні у вигляді майбутнього прибутку, 

амортизаційних відрахувань тощо. Принцип вартості грошей у часі базується на тому, що сьогодні грошова одиниця 

коштує більше, ніж у майбутньому. Ключову роль при трансформації вартості коштів у часі, тобто порівнюючи 

вартість грошових коштів при їхньому інвестуванні і поверненні, відіграють два основних поняття: майбутня вартість 

грошей і їх дійсна (теперішня, поточна) вартість. 

Майбутня вартість грошей - це сума, в яку перетворюються через певний період часу з урахуванням певної ставки 

процента інвестовані сьогодні (у теперішній час) кошти. 

Теперішня (поточна, сучасна) вартість грошей - це сума майбутніх грошових надходжень, зведених з урахуванням 

певної процентної ставки (так званої «дисконтної ставки, коефіцієнта дисконту"), до теперішнього (поточного) 

періоду. 

Шість функцій складного відсотка: 

 Накопичена сума (майбутня вартість) одиниці; 

 Накопичення одиниці за період (майбутня вартість звичайного ануїтету); 

 Внесок у формування фонду відшкодування; 

 Поточна вартість одиниці (як правило використовують для оцінки поточної вартості реверсії); 

 Поточна вартість звичайного ануїтету; 

 Внесок на амортизацію одиниці 

У всіх обчисленнях з використанням складного відсотка використовується формула: 

Sn = (1 + i)n, 

де Sn - сума після n періодів; 

i - періодична ставка доходу; 

n - кількість періодів накопичень. 

1. Майбутня вартість грошової одиниці 

Майбутня вартість грошової одиниці - це функція, що визначає величину майбутньої вартості 

грошової одиниці через n періодів при складному відсотку , рівному r . Якщо позначити поточну 

(сьогоднішню) суму , як PV , а майбутню суму , як FV , то: 

FV = PV * (1 + r )n 

Процедура приведення поточної вартості до майбутньої в літературі називається 

«компаундуванням». 

2. Поточна вартість грошової одиниці 

Поточна вартість грошової одиниці - величина , зворотна майбутньої вартості грошової одиниці і 

являє собою наведену в нинішню вартість майбутню грошову одиницю. Вона визначається за 

формулою ( g - ставка дисконту) : 
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PV = FV * [ 1 / (1 + g ) n ] 

Процедура приведення майбутньої вартості до поточної в літературі називається « 

дисконтуванням ». 

3.Поточна вартість ануїтету 

Поточна вартість ануїтету ( An ) - це поточна вартість серії майбутніх одиничних платежів при 

певній ставки дисконту . 

  N 1 

An = Σ -------------- 

n = 1 (1 + g ) n 

Якщо позначити поточну вартість рівновеликих сумарних грошових надходжень як PVAn , а 

розмір періодичного надходження як FVT , то: 

PVAn = FVT * An 

4.Внесок на амортизацію одиниці 

Внесок на амортизацію одиниці ( ІА ) - регулярний платіж в рахунок погашення грошової одиниці 

кредиту і нарахованих відсотків. Визначається як величина , зворотна поточної вартості ануїтету . 

Якщо позначити розмір кредиту як PV , а розмір періодичного надходження як FVT , то 

FVT = PV * (1 / An ) 

5.Майбутня вартість ануїтету 

Майбутня вартість ануїтету ( Sn ) - це майбутня вартість одиниці періодичного депозиту при 

певній ставки відсотка: 

        S n - 1 

Sn = ----------- 

         r 

Якщо позначити майбутню вартість ануїтету як FVAn , а розмір періодичного відрахування на 

депозит як PVТ , то: 

FVAn = PVТ * Sn 

6.Фактор фонду відшкодування 

Фактор фонду відшкодування ( SFF ) - величина періодичного інвестування , необхідна для 

накопичення грошової одиниці , включаючи накопичені відсотки . Розглядається як величина , 

зворотна майбутньої вартості ануїтету : 

SFF = 1 / Sn 

Якщо позначити розмір періодичного відрахування на депозит як FVFf , а майбутню вартість 

ануїтету як FV , то: 

FVFf = FV * SFF 

 

23. Оцінка орендованих об’єктів в матеріальній формі з метою їх приватизації: законодавство, суб’єкт 

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

Надлишкові поліпшення майна, їх сутність і порядок урахування в практиці оцінки об’єктів у матеріальній 

формі.  

73. Вартість орендованого нерухомого майна (майна, що надавалося у концесію) під час приватизації у разі прийняття 

рішення про компенсацію орендарю (колишньому концесіонеру) вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за 

рахунок власних коштів за час оренди (концесії), визначається на підставі його ринкової вартості та ринкової вартості 

невід’ємних поліпшень орендованого майна (майна, що надавалося у концесію). 

Для визначення ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна (майна, що надавалося у 

концесію) розраховується різниця між ринковою вартістю нерухомого майна на дату оцінки виходячи з ринкової 

вартості подібного майна з урахуванням невід’ємних поліпшень, що здійснені орендарем (концесіонером), та його 
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ринковою вартістю на дату оцінки, визначеною ґрунтуючись на припущенні, що воно не містить зазначених 

поліпшень. Ринкова вартість невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна (майна, що надавалося у 

концесію) дорівнює величині, що не перевищує фактично сплаченої суми коштів орендаря (концесіонера) у 

здійснення ідентифікованих невід’ємних поліпшень. У разі продажу об’єкта приватизації за конкурсом з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону під час оцінки встановлюється питома вага часток держави та орендаря 

(колишнього концесіонера) у ринковій вартості орендованого нерухомого майна (майна, що надавалося у концесію). 

Порядок оцінки орендованого нерухомого майна (майна, що надавалося у концесію), що містить невід’ємні 

поліпшення, здійснені за час його оренди (концесії), під час приватизації, встановлюється Фондом державного майна. 

Порядком також визначається процедура ідентифікації невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів 

орендаря (концесіонера). 

надлишкове поліпшення нерухомого майна - результати заходів, спрямованих на зміну фізичного (технічного) 

стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких не 

призведе до зміни ринкової вартості земельної ділянки та (або) земельних поліпшень. Вартість надлишкових 

поліпшень є позитивною різницею між витратами на заміщення (відтворення) та приростом ринкової вартості, що 

зумовлений такими витратами;  

Законодавче регулювання оцінки орендованого майна під час його приватизації здійснюється Законом України “Про 

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

стандартами) оцінки, Законом України "Про оренду державного та комунального майна", “Методикою оцінки 

вартості майна під час приватизації” затвержд. постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000р. № 1554, 

Наказом Фонду державного майна України № 1241 от 12.07.2001 р. “Щодо затвердження Порядку компенсації 

вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації” 

У Методиці визначено:  

основні засади оцінки майна, у тому числі майна господарських товариств, у яких держава володіє часткою не менше 

25 відсотків статутного фонду, у разі відчуження такого майна способами, визначеними законодавством, передачі 

його в заставу, ліквідації, у разі банкрутства та в інших випадках (крім випадків відчуження майна згідно із Законом 

України "про правовий режим майна Збройних сил України");  

порядок застосування заходів фінансової реструктуризації під час проведення оцінки майна з метою підвищення 

вартості власного капіталу підприємства та запобігання його банкрутству, досягнення суспільної ефективності 

створення господарських товариств на базі державного та комунального майна, майна Автономної Республіки Крим.  

Відповідно до цієї Методики оцінюються цілісні майнові комплекси, у тому числі їх необоротні та оборотні активи, 

індивідуально визначене майно, частки, паї, акції, у тому числі пакети акцій, об'єкти незавершеного будівництва, що 

не входять до складу цілісних майнових комплексів і приватизуються окремо, а також будь–яке інше майно, що 

належить державі або господарському товариству, в якому держава володіє часткою не менше 25 відсотків статутного 

фонду. Методика застосовується для оцінки державного і комунального майна та майна, що належить Автономній 

Республіці Крим. Методика не поширюється на оцінку вартості земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт 

приватизації (відчуження, застави тощо), а також надр та інших складових природного середовища (за винятком прав 

користування ними, що оцінюються як нематеріальні активи). Згідно з Методикою визначається розмір статутного 

фонду господарського товариства, початкова вартість майна у разі його продажу на конкурентних засадах, ціна майна 

у разі його викупу та в інших випадках.  

В основу експертної оцінки майна, у тому числі цілісних майнових комплексів, покладаються загальновідомі в 

світовій практиці базові принципи. Враховуються фактори попиту і пропонування на аналогічні об'єкти, ліквідності, 

впливу зовнішнього середовища та наявності ринків збуту продукції; ризики, пов'язані з діяльністю об'єкта оцінки, 

отриманням прибутків та інвестуванням коштів для його придбання; ступінь контролю над бізнесом, що є об'єктом 

оцінки; поточна та прогнозована прибутковість діяльності тощо.  

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. 

ПОРЯДОК оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, 

під час приватизації  
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Невід'ємними поліпшеннями орендованого майна є здійснені орендарем за час оренди заходи, спрямовані на 

покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких 

призведе до зменшення його ринкової вартості. 

Датою оцінки орендованого нерухомого майна є останнє число місяця. Дата оцінки призначається наказом 

відповідного органу приватизації.  

Незалежна оцінка орендованого нерухомого майна проводиться суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом 

господарювання та включає такі етапи: 

1. опрацювання вихідних даних, необхідних для оцінки, у тому числі отриманих від органу приватизації за 

результатами виконання робіт підготовчого етапу; 

2. ідентифікація поліпшень орендованого майна; 

3. застосування методичних  підходів та узагальнення отриманих з їх використанням результатів оцінки з метою 

визначення ринкової вартості орендованого нерухомого майна та ринкової вартості невід'ємних поліпшень 

орендованого нерухомого майна; 

4. визначення питомої ваги часток держави (відповідно комунального майна або майна) та  орендаря  у  

визначеній  ринковій вартості орендованого нерухомого майна; 

5. складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість орендованого нерухомого майна, подання їх до 

органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення 

встановленого законодавством строку проведення незалежної оцінки; 

6. затвердження висновку про вартість орендованого нерухомого майна відповідним органом (далі - відповідний 

орган приватизації): державним органом приватизації - у разі приватизації державного майна або якщо йому 

надані повноваження щодо приватизації комунального майна, виконавчим органом органу місцевого 

самоврядування - у разі приватизації комунального майна.  

Ідентифікацією поліпшень орендованого нерухомого майна (далі - ідентифікація поліпшень) є встановлення суб'єктом 

оціночної діяльності - суб'єктом господарювання факту відповідності підтверджувальних документів, наданих 

орендарем, про здійснені ним заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого 

нерухомого майна та (або) його споживчих якостей (далі - поліпшення), наявним поліпшенням, які неможливо 

відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди і які здійснені за рахунок коштів орендаря та за згодою 

орендодавця. 

Ідентифікуються поліпшення, що здійснені протягом строку дії договору оренди та наявні на дату оцінки. 

Ідентифікація поліпшень орендованого нерухомого майна включає такі етапи: 

 передавання відповідним органом приватизації суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання 

підтверджувальних документів, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку; 

 проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання аналізу підтверджувальних 

документів у тижневий строк після їх отримання, візуального обстеження орендованого нерухомого майна з 

метою виявлення факту фізичної наявності поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта без заподіяння 

йому шкоди; 

 підготовку суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання висновку про ідентифікацію 

поліпшень орендованого нерухомого майна; 

 подання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідному органу приватизації 

висновку про ідентифікацію поліпшень орендованого нерухомого майна у разі виявлення факту повної або 

часткової невідповідності наданих йому підтверджувальних документів про напрями та обсяги витрат на 

здійснення поліпшень їх фізичній наявності.  

Висновок про ідентифікацію поліпшень орендованого нерухомого майна може бути позитивним або негативним. 

Позитивним висновком є висновок, у якому підтверджується факт відповідності наявних поліпшень орендованого 

нерухомого майна наданим підтверджувальним документам про напрями та обсяги витрат на їх здійснення. 

Позитивний висновок має міститися у звіті  про оцінку майна. 

Негативним висновком є висновок, у якому зазначається факт повної або часткової невідповідності наявних 

поліпшень орендованого нерухомого майна наданим підтверджувальним документам про напрями та обсяги витрат на 

здійснення поліпшень. 

У разі негативного висновку суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання призупиняє подальші роботи з 

оцінки зазначеного майна та подає його до відповідного органу приватизації для прийняття рішення. 

Вимоги до проведення незалежної оцінки орендованого нерухомого майна, що містить поліпшення. 

Базою оцінки орендованого нерухомого майна є ринкова вартість. 

Визначення ринкової вартості орендованого нерухомого майна можливе із застосуванням усіх методичних підходів 

виходячи з основних принципів оцінки майна та з урахуванням наявної на дату оцінки необхідної інформації про 
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об'єкт оцінки та подібне йому майно. В основу визначення ринкової вартості покладається принцип найбільш 

ефективного використання орендованого нерухомого майна. 

У разі специфічних ознак орендованого нерухомого майна, факт наявності яких установлений оцінювачем під час 

оцінки, зазначене майно класифікується як спеціалізоване і його ринкова вартість визначається базі розрахунку 

залишкової вартості заміщення (відтворення) в порядку, визначеному національними стандартами оцінки майна. 

Якщо оцінюється орендоване нерухоме майно, яке у зв'язку з вимогами законодавства підлягає розбиранню 

(знесенню), але містить невід'ємні поліпшення, здійснені орендарем за згодою орендодавця, ринкова вартість такого 

майна визначається на базі розрахунку вартості ліквідації (з урахуванням ринкової вартості прав, пов'язаних із 

земельною ділянкою).  

Під час проведення незалежної оцінки орендованого нерухомого майна передбачається така послідовність процедур: 

визначається ринкова вартість орендованого нерухомого майна відповідно до його поточного фізичного (технічного) 

стану та з урахуванням принципу найбільш ефективного використання на дату оцінки (ринкова вартість орендованого 

нерухомого майна з поліпшеннями). З цією метою аналізується ринкова вартість подібного майна на дату оцінки, що 

містить поліпшення, які є подібними до поліпшень, здійснених орендарем; 

визначається ринкова вартість орендованого нерухомого майна відповідно до його фізичного (технічного) стану, що 

був наявний на початок здійснення орендарем поліпшень, та з урахуванням принципу найбільш ефективного 

використання у такому стані на дату оцінки (ринкова вартість орендованого нерухомого майна без поліпшень). З цією 

метою аналізується ринкова вартість подібного майна на дату оцінки, що не містить поліпшення, які є подібними до 

поліпшень, здійснених орендарем; 

розраховується ринкова вартість невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна як різниця між ринковою 

вартістю орендованого нерухомого майна з поліпшеннями та ринковою вартістю орендованого нерухомого майна без 

поліпшень з урахуванням вимог пункту 3.7 цього Порядку; 

визначення питомої ваги державної частки (відповідно комунального майна або майна, що належить Автономній 

Республіці Крим) та частки орендаря в об'єкті приватизації. 

Розрахунки ринкової вартості орендованого нерухомого майна з поліпшеннями, ринкової вартості орендованого 

нерухомого майна без поліпшень, а також ринкової вартості невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна 

здійснюються без урахування податку на додану вартість.  

Під час визначення ринкової вартості орендованого нерухомого майна без поліпшень для врахування фізичного 

(технічного) стану цього майна на початок здійснення орендарем поліпшень дозволяється використовувати дані звітів 

про оцінку майна, складених з метою передання його в оренду, а також акти технічного обстеження будівель або їх 

окремих конструктивних елементів, приміщень, їх частин тощо. 

Ринкова вартість орендованого нерухомого майна без поліпшень визначається на дату оцінки виходячи з ринкової 

вартості подібного майна, яке не містить поліпшень, які ідентифіковані. 

Якщо здійснені орендарем заходи щодо поліпшення орендованого нерухомого майна не завершені та (або) призвели 

до його знецінення на дату оцінки, враховується принцип внеску шляхом аналізу впливу цих факторів на збільшення 

(зменшення) ринкової вартості орендованого нерухомого майна з поліпшеннями. У разі впливу зазначених факторів 

на зменшення ринкової вартості зазначеного майна, ринкова вартість орендованого нерухомого майна без поліпшень 

визначається відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.3 цього Порядку.  

Якщо здійснені орендарем поліпшення орендованого нерухомого майна призвели до зміни призначення зазначеного 

майна, яке на дату оцінки не може бути визнане найбільш ефективним використанням, під час визначення ринкової 

вартості орендованого нерухомого майна без поліпшень враховується принцип найбільш ефективного використання 

такого майна на дату оцінки. У цьому випадку ринкова вартість невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого 

майна дорівнює нулю.  

Здійснені орендарем заходи в частині демонтажу конструкцій, (елементів, обладнання) орендованого нерухомого 

майна у випадку невідшкодування їх вартості або неповернення орендодавцю враховуються на дату оцінки як різниця 

між фактичними витратами на демонтаж, що підтверджені документально, та розрахованим оцінювачем імовірним 

валовим доходом, який міг бути отриманий від реалізації на ринку матеріалів (конструкцій, обладнання), отриманих у 

результаті демонтажу: 

якщо фактичні витрати на демонтаж перевищують імовірний валовий дохід, сума фактичних витрат на демонтаж 

зменшується на суму ймовірного валового доходу; 

якщо фактичні витрати на демонтаж менші ймовірного валового доходу, фактично сплачена сума коштів орендаря у 

здійснення ідентифікованих поліпшень зменшується на суму ймовірного валового доходу. 

Якщо здійснені орендарем на дату оцінки заходи щодо поліпшення орендованого нерухомого майна є роботами з 

демонтажу конструкцій, елементів, обладнання орендованого нерухомого майна, які призвели до знецінення 

орендованого нерухомого майна з поліпшеннями на дату оцінки на ринку, ринкова вартість орендованого нерухомого 

майна без поліпшень визначається відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.3 цього Порядку.  

У разі отримання в результаті розрахунку позитивної величини ринкової вартості невід'ємних поліпшень 

орендованого нерухомого майна вона порівнюється з фактично сплаченою сумою коштів орендаря у здійснення 
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ідентифікованих поліпшень з урахуванням вимог пункту 3.6 цього Порядку. Фактично сплаченою сумою коштів 

орендаря визнаються сплачені (перераховані) орендарем кошти у здійснення ідентифікованих поліпшень 

орендованого нерухомого майна, суми зобов'язань орендаря, що виникли внаслідок операцій з фінансування 

зазначених  поліпшень і не погашені орендарем на дату оцінки. Ринкова вартість невід'ємних поліпшень орендованого 

нерухомого майна приймається такою, що не перевищує вищезазначену суму коштів. У цьому разі ринковою вартістю 

орендованого нерухомого майна без поліпшень (державна частка або відповідно частка комунального майна  або 

майна, що належить Автономній Республіці Крим в об'єкті приватизації) є різниця між ринковою вартістю 

орендованого нерухомого майна з поліпшеннями та ринковою вартістю невід'ємних поліпшень орендованого 

нерухомого майна. 

Звіт про оцінку майна складається у повній формі відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 

1440 ( 1440-2003-п ). Звіт про оцінку складається та подається у трьох  примірниках. До звіту додаються всі вихідні 

дані та інша інформація, які були зібрані та використані під час проведення незалежної оцінки орендованого 

нерухомого майна.  

Визначення ціни продажу орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, ринкова вартість яких 

визначена відповідно до вимог цього Порядку, а також державної частки (відповідно частка комунального майна або 

майна, що належить Автономній Республіці Крим) в об'єкті приватизації за результатами його продажу на аукціоні 

(конкурсі) у випадку збільшення (зменшення) ціни продажу порівняно з його початковою вартістю здійснюється 

відповідно до вимог пункту 67 Методики оцінки майна.  

24. Особливості проведення оцінки майна на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо 

оцінки майна.  

Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та 

замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.  

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.  

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які 

містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду. 

У разі проведення оцінки майна на підставі ухвали суду, умови і порядок її проведення, а також форма та зміст 

підсумкового документа, у якому викладаються результати оцінки, визначається відповідним процесуальним 

законодавством. А саме статтями 147 Цивільного процесуального кодексу України, 42 Господарського 

процесуального кодексу України, 82 Кодексу адміністративного судочинства України, 273 Кодексу про 

адміністративні правопорушення, а також 75 та 200 Кримінально-процесуального кодексу України, якими 

передбачається складання висновку експерта. 

Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта  

1. Експертиза проводиться в суді або поза судом, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень або якщо об'єкт 

досліджень неможливо доставити до суду.  

2. Експерт дає у письмовій формі свій мотивований висновок, який приєднується до справи. Суд має право за заявою 

осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи запропонувати експерту дати усне пояснення свого висновку. 

Усне пояснення заноситься до журналу судового засідання.  

3. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння 

кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій 

підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені 

експертові, які матеріали експерт використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх 

висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.  

4. У висновку експерта обов'язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо 

неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.  

5. Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких 

йому не були поставлені питання, він має право свої міркування про ці обставини включити до свого висновку.  

6. Висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 цього 

Кодексу.  

7. Незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі.  

Стаття 42. Висновок судового експерта 

Висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх 

висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському 

суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
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Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного 

вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої 

міркування і щодо цих обставин. 

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити 

додаткову судову експертизу. 

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому 

судовому експерту. 

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за 

правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. 

Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні. 

Стаття 273. Експерт 

Експерт призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне 

правопорушення, у разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях.  

Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед 

ним питаннях.  

Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про 

надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в 

провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до 

відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді 

справи.  

25. Переоцінка об’єктів у матеріальній формі з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку: 

законодавство, суб’єкт оціночної діяльності, замовник оцінки, порядок проведення оцінки, особливості вибору 

виду вартості, особливості оціночних процедур, строки дії оцінки.  

1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність” № 2658-ІІІ від 12.07.2001г. 

2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999г. 

3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби” 

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи” 

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 “ Об'єднання підприємств” 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки майна» від 10.12.2003 р. N 1891 

7. Національні стандарти оцінки майна передбачають удосконалення системи бухгалтерського обліку основних 

засобів, приведення бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ).  

В Стандартi № 1: 

33. Оцінка майна з метою відображення її результатів в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому 

законодавством про бухгалтерський облік, враховує таке: 

справедлива вартість активу дорівнює його ринковій вартості у разі можливості її визначення в порядку, 

встановленому Національним стандартом 1 і іншими положеннями (національними стандартами) оцінки майна; 

справедлива вартість активу, який може бути віднесений до спеціалізованого майна, майна спеціального призначення 

або спеціальної конструкції, дорівнює його залишковій вартості заміщення (відтворення); 

ліквідаційна вартість активу у визначенні положень (стандартів) бухгалтерського обліку дорівнює його вартості 

ліквідації у визначенні Національного стандарту 1; 

надлишкові активи оцінюються з урахуванням принципу їх найефективнішого використання із застосуванням таких 

баз оцінки, як ринкова вартість або вартість ліквідації з дотриманням відповідних умов, які висуваються для їх 

визначення. 

Результати проведення оцінки активів для цілей бухгалтерського обліку вважаються їх переоціненою вартістю. 

спеціалізоване майно - майно, яке, як правило не буває самостійним об'єктом продажу на ринку і має найбільшу 

корисність і цінність у складі цілісного майнового комплексу; 

надлишкове майно - майно, яке не використовується в господарській діяльності підприємства і максимальна цінність 

якого досягається внаслідок відчуження; 

залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об'єкту оцінки за вирахуванням всіх 

видів зносу, для нерухомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов'язаних із 

земельною ділянкою) при її існуючому використанні (прав, пов’язаних із земельною ділянкою); 
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вартість ліквідації - вартість, яку можна очікувати отримати за об'єкт оцінки, який вичерпав корисність відповідно до 

своїх первісних функцій; 

Переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, 

складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до 

порядку та у випадках, передбачених цією Методикою. 

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку. 

Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи: витратний (майновий - для оцінки 

об'єктів у формі цілісного майнового комплексу та у формі фінансових інтересів); дохідний; порівняльний. Оцінка 

майна проводитися з дотриманням принципів корисності, попиту і пропонування, заміщення, очікування, граничної 

продуктивності внеску, найбільш ефективного використання. 

Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна. 

Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені строки дії звіту про оцінку майна (акту 

оцінки майна) від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником.  

Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та 

замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.  

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

Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа-

платник, якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник. У цьому випадку на 

платника як сторону договору поширюються обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону.  

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.  

26. Оцінка розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди власникам об’єктів у матеріальній формі, в 

тому числі державі: законодавство, поняття збитків, види збитків, організаційні засади проведення оцінки, 

особливості застосування методів, оціночних процедур, строки дії оцінки.  

1. ПОРЯДОК визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей 

2. Методика оцінки майна  

Збитки – це грошовий вираз понесених втрат. 

Відповідно до ст. 22 ЦК України збитками є: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або 

мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена 

вигода). 

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом 

проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру збитків, що 

призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною 

(комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до Методики 

оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

Незалежна оцінка збитків проводиться із застосуванням оціночних процедур будь-якого з методичних підходів та їх 

поєднання, які найбільш повно відповідають меті оцінки 

Визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди 

Положення цього розділу застосовуються для визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди 

державі в особі державних органів, державних підприємств; територіальній громаді в особі органів місцевого 

самоврядування, комунальних підприємств або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в 

статутному (складеному) капіталі (далі - особа,  якій завдано збитків), у разі необхідності обґрунтування наявності або 

установлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) майна (далі - пошкоджене майно).  

Визначення розміру збитків здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки. У разі коли державний орган або 

орган місцевого самоврядування є замовником проведення такої оцінки, виконавець оцінки обирається на конкурсних 

засадах в порядку, що встановлюється Фондом державного майна.  

Дата оцінки визначається з урахуванням положень частини третьої статті 225 Господарського кодексу України ( 436-

15 ). (.При визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що 

існували за місцем виконання зобов'язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, 

яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, - на день подання до суду 

відповідного позову про стягнення збитків.) 
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Державний орган або орган місцевого самоврядування приймають рішення про розмір збитків з використанням звіту 

про оцінку збитків за умови наявності позитивного висновку рецензента такого звіту.  

Вихідними даними для оцінки є матеріали інвентаризації, документи з бухгалтерського обліку, оцінки пошкодженого 

майна, що проводилася з метою, зокрема, його приватизації (корпоратизації), оренди, проектно-кошторисна 

документація, документи бюро технічної інвентаризації на нерухоме майно, землевпорядна документація на земельну 

ділянку у разі повернення у державну власність об'єкта приватизації, що був проданий разом із земельною ділянкою, 

на якій він розташований, документи з відомостями про фізичний стан та технічні характеристики майна, фінансова 

звітність, матеріали аудиторських перевірок, фінансово-економічного аналізу, а також інші документи.  

Під час оцінки може використовуватися інша інформація, необхідна для оцінки збитків, зокрема результати аналізу 

ринку подібного до пошкодженого майна.  

Оцінка збитків проводиться із застосуванням будь-якого з методичних підходів, який найбільш повно відповідає меті 

оцінки. Обґрунтування застосування методичних підходів та окремих оціночних процедур у процесі оцінки з 

урахуванням статті 22 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) зазначається у звіті про оцінку збитків.  

Оцінка збитків проводиться на підставі принципів, визначених пунктами 4-10 Національного стандарту N 1 "Загальні 

засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. 

N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995), та припущення про типовий характер 

використання майна.  

У разі неможливості фізичного відновлення пошкодженого майна або коли вартість його відновлювального ремонту з 

урахуванням фізичного зносу його складових, які зазнали пошкодження, та знос, що не підлягає усуненню під час 

ремонту, в сумі не менші за ринкову вартість такого майна до завдання майнової шкоди, розмір реальних збитків 

дорівнює ринковій вартості неспеціалізованого майна, визначеній із застосуванням порівняльного та (або) дохідного 

підходів, або залишковій вартості відтворення (заміщення) спеціалізованого майна, визначеній із застосуванням 

витратного підходу, виходячи з його стану до розкрадання, нестачі, знищення (псування). За умови повернення 

пошкодженого майна особі, якій завдано збитків, розмір реальних збитків дорівнює вартості такого майна, визначеній 

на дату оцінки виходячи з його стану до розкрадання, нестачі, знищення (псування), зменшеній на вартість 

пошкодженого майна, визначену виходячи з його стану після розкрадання, нестачі, знищення (псування).  

В іншому разі, коли пошкоджене майно підлягає фізичному відновленню і при цьому вартість його відновлювального 

ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових, які зазнали розкрадання, нестачу, знищення (псування), та 

знос, що не підлягає усуненню під час ремонту, в сумі не перевищують його ринкову вартість до  розкрадання, 

нестачі, знищення (псування), розмір реальних збитків дорівнює сумі вартості його відновлювального ремонту з 

урахуванням фізичного зносу його складових, які зазнали розкрадання (нестачу, знищення, псування), та зносу, що не 

підлягає усуненню. При цьому вартість відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових 

визначається шляхом застосування методу прямого відтворення.  

Оцінка реальних збитків, що є наслідком розкрадання, нестачі, знищення (псування) колісних транспортних засобів, 

проводиться згідно з методикою, затвердженою Мін'юстом та Фондом державного майна.  

У разі об'єктивної неможливості використання майна особою, якій завдано збитків у результаті порушення її прав, або 

неправомірного використання її майна, що унеможливило самостійне використання майна такою особою, або 

отримання доходу від його використання іншою особою визначається розмір упущеної вигоди.  

Оцінка упущеної вигоди проводиться шляхом застосування:  

 оціночної процедури накопичення або калькулювання чистого операційного доходу (чистого грошового 

потоку, прибутку), який не отримала особа, якій завдано збитків, починаючи з установленої дати 

неможливості власного використання нею майна до дати оцінки;  

 оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), що 

не отримає особа, якій завдано збитків, від дати відшкодування збитків у розмірі вартості майна, визначеній 

виходячи із стану майна до розкрадання (нестачі, нищення, псування), або дати, з якої таке використання буде 

можливим, до дати оцінки, з урахуванням абзацу другого частини третьої статті 22 Цивільного кодексу 

України (435-15) (у разі припущення про неможливість використання майна особою після дати оцінки);  

 інших оціночних процедур з визначення розміру упущеної вигоди.  

У таких випадках розмір збитків дорівнює розміру реальних збитків, визначеному відповідно до пункту 108 цієї 

Методики, та розміру упущеної вигоди.  

Звіт про оцінку збитків повинен містити чітке обґрунтування застосованих оціночних процедур з визначення розміру 

реальних збитків та упущеної вигоди.  

Стандартизована оцінка збитків проводиться у таких випадках:  

 відсутність вихідних даних, що містять інформацію про пошкоджене майно до та після його розкрадання 

(нестачі, знищення, псування), крім даних бухгалтерського обліку;  

 неможливість особистого огляду пошкодженого майна виконавцем оцінки, що не дає йому змоги отримати 

відомості про стан майна до та після розкрадання (нестачі, знищення, псування);  

 завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами.  
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У разі неможливості проведення незалежної оцінки збитків у випадках, зазначених в абзацах другому і третьому цього 

пункту, оцінка збитків полягає у збільшенні балансової залишкової вартості пошкодженого майна, визначеної станом 

на дату оцінки, встановлену для приватизації (корпоратизації) або передавання його в оренду; останню звітну дату 

балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого майна до розкрадання (нестачі, знищення, псування), на 

коефіцієнт, що дорівнює добутку індексів цін  виробників промислової продукції за галузями промисловості або 

індексів цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд, які визначаються Держстатом, за період з 

дати, на яку була визначена балансова залишкова вартість майна, до дати оцінки збитків. У разі відсутності інформації 

про залишкову балансову вартість майна або якщо така вартість дорівнює нулю на дату оцінки, встановлену для 

приватизації (корпоратизації) або передавання його в оренду;  

останню звітну дату балансу підприємства - балансоутримувача пошкодженого майна до розкрадання (нестачі, 

знищення, псування), збільшенню підлягає первісна (переоцінена) балансова вартість такого майна, зменшена на 50 

відсотків.  

Результати оцінки відображаються в акті оцінки збитків, складеному за формою згідно з додатком 20.  

У разі завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами оцінка збитків проводиться 

шляхом збільшення суми грошових коштів на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним 

банком облікових ставок за період починаючи з дати завдання майнової шкоди до дати оцінки.  

Акт оцінки збитків підлягає рецензуванню відповідно до законодавства про оцінку та оціночну діяльність і за умови 

наявності позитивного висновку рецензента затверджується органом державної влади (органом місцевого 

самоврядування) відповідно до пункту 18 цієї Методики.  

У разі оцінки збитків, завданих державі в особі державних підприємств; територіальній громаді в особі комунальних 

підприємств; суб'єктам господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, акт 

оцінки складається комісією, утвореною на підприємстві (у суб'єктів господарювання), який за дорученням органу, 

уповноваженого управляти майном такого підприємства (суб'єкта), за наявності позитивного висновку рецензента 

акту оцінки затверджується керівником підприємства (суб'єкта) або уповноваженою ним особою. 

27. Ставка дисконту: поняття, сутність, випадки і методи визначення в оцінці об’єктів у матеріальній формі.  

Ставка дисконту - коефіцієнт, який використовується для визначення поточної вартості, виходячи з грошових потоків, 

які прогнозуються в майбутньому, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування. Ставка дисконту характеризує 

норму доходу на інвестований капітал і його норму повернення в післяпрогнозний період, згідно якої на дату оцінки 

покупець може інвестувати засоби у придбання об'єкту оцінки з урахуванням компенсації всіх своїх ризиків, 

пов'язаних з інвестуванням; 

Ставка дисконту – відсоткова ставка, що використовується для перерахунку майбутніх грошових доходів в єдину 

величину поточної вартості. В оціночній практиці використовуються наступні методи розрахунку ставки 

дисконтування: 

 Розрахунок внутрішньої норми віддачі, що дозволяє співвіднести поточну вартість потоку майбутніх періодів 

з ціною придбання подібної нерухомості (ринкової вартості); 

 Розподіл норми віддачі між позиковим і власним капіталом, де за ринковий критерій слугує типова для 

певного сегменту ринку нерухомості вартість позикових коштів та їх частка у ринковій вартості нерухомого 

майна; 

 Розподіл доходу за фізичними складовими – землею і земельними поліпшеннями – коли норма віддачі 

прирівнюється до ставки капіталізації для землі, заснованої на ринкових даних. 

 Кумулятивний метод 

Внутрішня норма віддачі. 

1. Підбір об'єктів, які співставні з об'єктом оцінки, з відомими цінами продажу.  

2. Розрахунок орендних ставок для співставних об'єктів з врахуванням сценарію їх найбільш ефективного 

використання.  

3. Моделювання потоків витрат та доходів для співставних об'єктів та вартість реверсії.  

4. Розрахунок ставки кінцевої віддачі за кожним об'єктом співставного продажу (внутрішньої норми рентабельності, 

IRR), тобто розрахунок ставки дисконту, при якій значення поточної вартості майбутнього доходу прирівняне до ціни 

продажу цього об’єкту  

5. Визначення ставки дисконту для оцінюваного об'єкта як середньої або середньозваженої ставки за ставками кінцевої 

віддачі об'єктів співставного продажу. 

Моделі інвестиційної групи (див. ставка капіталізації). Визначена у такий спосіб ставка дисконтування може бути 

використана за припущення, що вартість нерухомого майна не змінюється в часі.  

Метод кумулятивної побудови. Цей метод передбачає, що ставка дисконтування розраховується шляхом додавання 

до безризикової ставки дохідності премії за різні види ризику (як правило, систематичного), що пов'язані зі 

специфікою інвестування у конкретний об'єкт нерухомості. Загальна залежність така: чим вищий ризик, тим вища 

очікувана норма віддачі на вкладений капітал (ставка дисконтування). Безризикова ставка дохідності – це дохідність 
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по безризикових інвестиційних інструментах, що відповідають вимогам надійності, ліквідності, доступності. 

Абсолютно безризиковим інвестиціям вважаються державні цінні папери. Проте відсутність розвинутого ринку 

державних цінних паперів не дозволяє використовувати цей інструмент в оцінці безризикової ставки. Альтернативою 

йому виступає ставка прибутковості по банківських депозитах. 

Ставка дисконту визначається: 

 Методом кумулятивної побудови (підсумовування): ставка дисконту = безризикова ставка + премії за ризик 

(інвестиційний менеджмент, низька ліквідність, специфічний ризик, ризик інфляційних чекань та ін.). 

 Методом оцінки капітальних активів (CAPM). 

 Методом середньозваженої вартості капіталу (WACC). 

Ставка капіталізації визначається: 

 Методом Эллвуда. 

 Методом екстракції. 

 Методом, заснованим на взаємозв'язку ставки дисконту і норми капіталізації (метод Гордона). 

28. Ставка капіталізації: поняття, сутність, структура, випадки і методи визначення в оцінці об’єктів у 

матеріальній формі. 

Ставка капіталізації - коефіцієнт, який використовується для визначення вартості об'єкту, виходячи з очікуваного 

доходу від його використання, при умові, коли дохід прогнозується незмінним протягом періодів прогнозування. 

Ставка капіталізації характеризує норму доходу на інвестований капітал (власний і/або позиковий) і його норму 

повернення; 

Існує декілька методів визначення ставка капіталізації:  

 аналізу ринку;  

 зв'язаних інвестицій, або техніки інвестиційної групи;  

 кумулятивної побудови;  

Метод аналізу ринку не вимагає довгострокових прогнозів, а лише тільки ринкових даних, необхідних для 

коректного визначення відповідної норми доходу (ціни операцій з об'єктами порівняння і очікувані доходи від 

подібних об'єктів порівняння).  

Метод реалізовується з використанням формули:  

PV = І/R 

PV - поточна ринкова вартість об'єкта оцінки;  

I - чистий операційний дохід;  

Основна перевага цього методу - простота розрахунків. Інша перевага полягає в тому, що метод безпосередньо 

відображає ринкову кон'юнктуру. При його застосуванні, як правило, береться досить велика кількість угод з 

подібними активами і проводиться їх аналіз з точки зору доходу та вартості. Проблемою реалізації цього методу є 

практично відсутність ринкової інформації, непрозорість та нерозвинутість продажів на відміну від прозорого та 

розвинутого ринку оренди.  

Метод зв'язаних інвестицій, або техніка інвестиційної групи передбачають розподілення доходу з нерухомості: 

За фізичними складовими нерухомості (між землею і земельними поліпшеннями) 

Ro = RL * L + RB * B 

 

Ro – загальна ставка капіталізації 

RL – ставка капіталізації для землі; 

L – частка землі у вартості поліпшеної нерухомості; 

RB – ставка капіталізації для поліпшень; 

B – частка поліпшень у вартості нерухомості 

Трансформують у ставку капіталізації 

Ro = Y + H * B 

 

Y – норма віддачі або дохід на капітал (ринкове значення відповідає ставці для землі) 

Н – норма відшкодування, що за умови прямолінійного повернення капіталу є оберненою до залишкового 

строку економічного життя 

За джерелами фінансування придбання нерухомості (між позиковим і власним капіталом). Іпотечно-інвестиційні 

моделі застосовуються в тих випадках, коли необхідно визначити вартість власності як ринкову вартість інвестованого  

капіталу, тобто суму вартості власного капіталу інвестора і позикового капіталу. Моделі ґрунтуються на припущенні, 

що вартість активу визначається доходом, який повинен задовольнити як інвестора, що вклав власний капітал, так і 

кредитора, що надав позиковий капітал 
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Ro = RM * M + RE (1-M) 

RM – ставка капіталізації для позикового капіталу (іпотечна постійна, що є сумою ставки дисконту і фактору 

фонду відшкодування у) 

RE – ставка капіталізації для власного капіталу 

М – частка позичкового капіталу 

Метод Еллвуда 

Метод Еллвуда враховує при розрахунку коефіцієнта капіталізації окрім чинників, які враховуються методом зв'язаних 

інвестицій для власного і позикового капіталу, також зміну вартості майна за прогнозований період 

R = У - M * З + dep - арp(SFF) 

де: R - коефіцієнт капіталізації; 

У - ставка доходу на власний капітал; 

М - відношення величини іпотечного кредиту до вартості; 

З - іпотечний коефіцієнт; 

dep - зменшення вартості майна за прогнозований період: 

арр - підвищення вартості майна за прогнозований період: 

SFF  - фактор фонду відшкодування при ставці У для прогнозованого періоду володіння. 

Іпотечний коефіцієнт розраховується по формулі: 

R = У + P(SFF) - f 

де: P - частина іпотечного кредиту, яка буде погашена протягом прогнозованого періоду; 

f - іпотечна постійна. 

Іпотечний коефіцієнт шукаємо за допомогою спеціальних таблиць, розрахованих Еллвудом. 

Метод Еллвуда не знаходить застосування в практиці оцінки нерухомості в Україні, оскільки практично відсутнє 

іпотечне кредитування. 

Метод кумулятивної побудови 

Метод кумулятивної побудови заснований на "золотому правилі інвестування", згідно якому зміна вартості грошей в 

часі пов'язана з необхідністю компенсації відмови від ліквідності, інфляції, ризиків. Таким чином, коефіцієнт 

капіталізації можна представити як суму кількісних значень названих компенсацією. Проте в практиці оцінки перші 

дві компенсації (за відмову від ліквідності і інфляцію) об'єднують в одну - безризикову ставку. Виділення у складі 

коефіцієнта капіталізації безризикової ставки пов'язано з тим, що немає необхідності її розраховувати, вона 

визначається на ринку. Задача оцінювача в такий спосіб зводиться до виявлення рівня ризиків і компенсації за них по 

об'єкту оцінки. Зрештою, коефіцієнт капіталізації визначається в такий спосіб: 

Безризикова ставка плюс компенсація ризиків, що властиві об'єкту оцінки дорівнює коефіцієнт капіталізації 

Безризикова ставка (ставка відсотку у високоліквідні активи, або це ставка, яка відображає «фактичні ринкові 

можливості вкладення грошових засобів підприємств і приватних осіб без будь-якого ризику неповернення) 

прирівнюється до ставки прибутковості по абсолютно безризиковим інвестиціям, якими вважаються державні цінні 

папери. Проте відсутність розвинутого ринку державних цінних паперів не дозволяє використовувати цей інструмент 

в оцінці безризикової ставки. Альтернативою йому виступає ставка прибутковості по банківських депозитах. 


