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господарства та природокористування, м. Рівне) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ  

КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 
 

Розкриваються особливості та рекомендації проведення експертної оцін-

ки об’єктів комерційної нерухомості, охарактеризовані основні сфери 

використання результатів оцінки, основні положення та законодавчі  
акти проведення оціночної діяльності в Україні. 
 

Раскрываются особенности и рекомендации проведения экспертной оце-
нки объектов коммерческой недвижимости, охарактеризованы                  

основные сферы использования результатов оценки, основные положе-
ния и законодательные акты проведения оценочной деятельности в             

Украине. 
 

The features and recommendations of realization of an independent expert 

estimation of objects of the real estate are opened, the basic spheres of use of 

results of an estimation, basic situations and acts of realization of estimated 

activity in Ukraine are characterized. 

 

Оцінка нерухомості – особлива сфера діяльності на ринку нерухомості, що 

вимагає від оцінщика високої кваліфікації, розуміння принципів і методів оцінки, 

вільної орієнтації на ринку нерухомості, знань стану і тенденцій попиту і пропо-

зиції у різних сегментах ринку. Незалежна оцінка нерухомості відіграє важливу 

роль при формуванні стабільного і цивілізованого ринку нерухомості. Українсь-

кий ринок нерухомості можна охарактеризувати як непрозорий, хаотичний, в си-

лу цього незалежна думка оцінщика для операторів ринку є одним з головних 

факторів, що здійснюють величезний вплив на управлінські рішення. Рівень 

професіоналізму гравців українського ринку нерухомості підвищується: у деве-

лоперів зростають вимоги до проектованих об’єктів, а інвестори все частіше зве-

ртаються до послуг професійних консультантів. Таким чином, при здійсненні 

операцій з нерухомості залучення незалежного оцінщика дозволяє суттєво зни-

зити ризики для кожної із сторін. 

Питанням оцінки нерухомості висвітлені у роботах  Грязнової А.Г., Теп-

ман Л.Н., Татарова А.В., Петрова В.І., Федотової М.А., Грибовського С.В., Іва-

нової О.Н. та ін., а питання оцінки нерухомості саме в Україні висвітлені:  Ле-

бідь Н.П., Мендрул А., Скринько С., Жиленко Н., Пашкова В., Улибіна В.С., 

Шалаєва В.М., Туровська Л.В., Трунової Н.Д., Маркуса Я.І. та ін. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7]. 
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Нерухомість (нерухоме майно) – це земельні ділянки й усе, що розміщено на 

них і тісно пов’язане з ними, тобто об’єкти, переміщення яких неможливо без 

нанесення їм непропорційного збитку. Таке визначення приведене в проекті По-

ложення (Національного Стандарту) Експертної Оцінки нерухомого майна. 

Більш зрозуміле визначення нерухомості приведене у Міжнародних Стандартах 

Оцінки. У цьому документі нерухомість визначається як фізична ділянка землі і 

стосовні до неї поліпшення, виконані людиною. Це матеріальна, відчутна ”річ”, 

яку можна подивитися, поторкати, що включає землю і всі спорудження на ній, а 

також над або під нею.  

Для того, щоб розрізнити поняття нерухомості як фізичного об’єкта і вла-
сності як юридичного поняття, існує таке поняття, як право власності на нерухо-

мість, що включає в себе усі права, інтереси і привілеї, пов’язані з володінням 

нерухомим майном, і володіння, що виражаються якими-небудь доказами, що іс-

нують окремо від самої нерухомості як фізичного об’єкта.  

Таким чином, “нерухомість” відноситься до матеріальних понять, а “право 

власності” – до нематеріального. Це важливо знати тому, що підходи, методи і 

процедури експертної оцінки матеріальних і нематеріальних активів відрізня-

ються, і замовник повинен знати, що він хоче оцінювати: або нерухомість як ма-

теріальний об’єкт, або право власності на цей об’єкт, як нематеріальний актив.  

Розглянемо склад елементів нерухомості, як матеріального активу. Вище 
було сказано, що нерухомість – це земельна ділянка і поліпшення на ньому, під 

ним і над ним.  

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими границями, 

що характеризується визначеним місцем розташування, господарським викорис-

танням, правовим режимом і іншими істотними ознаками, визначеними стосовно 

нього правами.  

Поліпшення земельної ділянки – які-небудь фізичні об’єкти, розміщені в гра-

ницях земельної ділянки і фізично пов’язані з нею, а також фізичні наслідки 

яких-небудь мір, що привели до зміни рельєфу, умові освоєння земельної ділян-

ки або потенційного прибутку його використання. До покращень звичайно від-

носяться будинки, спорудження, багаторічні насадження, незавершене будівниц-

тво й інші об’єкти. 

Будинки – будівельно-архітектурні об’єкти, основним призначенням яких є 

створення умов для праці, соціально-культурного обслуговування, збереження 

матеріальних цінностей.  

Спорудження – інженерно-будівельні об’єкти, призначені для створення і ви-

конання технічних функцій (шахти, нафтові свердловини, дороги, греблі, естака-

ди і т.п.) або для обслуговування населення (спорудження міського благоустрою 

і т.п.).  

Багаторічні насадження – усі види штучних багаторічних насаджень незале-

жно від віку: плодово-ягідні, технічні, захисні, декоративні й озеленювальні на-
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садження усіх видів; штучні насадження ботанічних садів, парків, скверів, ву-

лиць, бульварів, дворів, територій підприємств і т.п.  

Незавершене будівництво – об’єкти, по яких у встановленому порядку не 

оформлені документи про приймання об’єкта в експлуатацію.  

На жаль, в умовах законодавчої бази України в більшості випадків основна 

складової нерухомості, земельна ділянка, не може вважатися формально матері-

альним активом, тому що вона не є власністю власника покращень (будинків, 

споруджень і т.д.) розташованих на цій ділянці, тому можна оцінювати тільки 

право користування цією ділянкою. У даний час експертна оцінка нерухомості в 

складі земельної ділянки і покращень може здійснюватися лише у тому випадку, 

якщо мається документальне оформлення права власності на земельну ділянку. 

У всіх інших випадках як об’єкт нерухомості виступають тільки поліпшення на 

земельній ділянці: будинку, спорудження, багаторічні насадження і т.д. замовни-

кові оцінки необхідно знати усе вищевикладене для того, щоб правильно скласти 

завдання на оцінку конкретного об’єкта нерухомості. Однак складання завдання 

на оцінку об’єкта нерухомості є лише одним з етапів оцінки.  

Щоб замовник мав представлення про весь процес оцінки, необхідно хоча б 

коротко знати технологією оцінки об’єктів нерухомості.  

Оцінка вартості нерухомості – складний працеємний творчий процес, що 

складається з декількох стадій і етапів:  

1. Постановка задачі (визначення проблеми).  

2. Попередній огляд об’єкта й укладання Договору на оцінку об’єкта. 

3. Збір і аналіз даних. 

4. Вибір методології оцінки. 

5. Оцінка права користування або володіння земельною ділянкою.  

6. Оцінка покращень (будинків, споруджень і т.д.) із застосуванням декількох 

підходів.  

7. Узгодження результатів оцінки, отриманих за допомогою різних підходів.  

8. Складання Звіту й Експертного висновку про оцінку і передача їхньому за-

мовникові.  

Якщо по стадіях 4-8 замовника, в основному, будуть цікавити результати, то 

в реалізації стадій 1-3 він повинний брати безпосередню участь. 

Постановка задачі (визначення проблеми) – досить відповідальна стадія, тому 

що від якісного виконання робіт на цій стадії залежить вибір адекватної методо-

логії оцінки, що і визначить у майбутньому її результати. Постановка задачі 

включає наступні етапи:  

* ідентифікація об’єкта нерухомості;  

* виявлення предмета оцінки;  

* визначення дати оцінки;  

* установлення мети і функції оцінки;  

* установлення виду оцінної вартості;  

* складання обмежувальних умов і ознайомлення з ними замовника.  

Розглянемо зміст окремих етапів.  
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Ідентифікація об’єктів нерухомості – це встановлення і письмова фіксація на-

йменування об’єкта, його юридичного статусу, місця розташування, фізичного 

складу і фактичних характеристик.  

Установлення предмета оцінки – це виявлення того, що підлягає оцінці: весь 

комплекс майнових прав або тільки деякі майнові права (право на оренду, на ча-

стку в спільних правах і т.д.).  

Визначення дати оцінки – є досить істотним моментом для всього процесу 

оцінки, тому що з часом вартість об’єктів нерухомості під впливом численних 

зовнішніх і внутрішніх факторів може змінюватися. Дата оцінки – це дата, на яку 

визначається вартість об’єкта оцінки. Як правило, дату оцінки встановлюють 

спільно експерт-оцінювач і замовник, і вона збігається з датою огляду об’єкта. У 

деяких випадках дату оцінки можуть установлювати треті особи, наприклад, по-

даткові органи або суди у зв’язку з неплатоспроможністю підприємства, ліквіда-

ційні комісії при банкрутстві підприємства і т.д.  

Встановлення мети і функції оцінки – один з найважливіших етапів, що ви-

значає наступний вибір методології оцінки, від якої, у свою чергу, в основному і 

залежать результати оцінки.  

Формулюючи мету оцінки, необхідно визначити: що саме оцінюється. Ціль 

оцінки визначає вид оцінної вартості (базу оцінки), що повинна бути визначена 

після встановлення мети, характер використовуваних даних, а також принципи і 

підходи, якими буде керуватися оцінювач, роблячи оцінку об’єкта. Тому одноз-

начне визначення і фіксація мети оцінки проводиться саме на стадії постановки 

задачі спільно замовником і оцінювачем. Прикладами цілей можуть бути:  

* визначення ринкової вартості повних прав власності на будинки і спору-

дження оцінюваного об’єкта з правом користування земельною ділянкою;  

* визначення ринкової вартості повних прав власності на оцінюване примі-

щення;  

* визначення ліквідаційної вартості об’єкта нерухомості і т.д.  

замовникові варто знати, що використання отриманих результатів оцінки не-

рухомості для інших цілей, крім зазначених у постановці задачі і Звіті про оцін-

ку, є некоректним і неприпустимим. Це зв’язано з тим, що, наприклад, методи 

оцінки об’єкта нерухомості для наступного продажу відрізняються від методів, 

використовуваних для оцінки при його ліквідації і т.д.  

Формуючи функцію оцінки, потрібно відповісти на запитання: для чого не-

обхідна оцінка? Тобто, функція оцінки визначає сферу її наступного використан-

ня. Оцінка може вироблятися для наступної купівлі, продажу, кредитування, 

оренди, ліквідації, страхування об’єкта нерухомості і т.д. При постановці задачі й 

у Звіті про оцінку обов’язково вказується, для якої функції або функцій будуть 

використані результати оцінки.  

При одній меті оцінки може бути кілька функцій оцінки і навпаки. Приведе-

мо приклади деяких сполучень цілей і функцій оцінки:  
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* ціль оцінки – визначення ринкової вартості повних прав власності на оці-

нюваний будинок; функція оцінки – результати оцінки будуть використані при 

ухваленні рішення щодо продажу оцінюваного будинку;  

* ціль оцінки – визначення ринкової вартості повних прав власності на об’єкт 

нерухомості і прав довгострокової оренди земельної ділянки під ним; функція 

оцінки – оцінка може бути використана для:  

* наступного продажу;  

* кредитування під заставу оціненого об’єкта;  

* випуску і розміщення акцій, продажеві акцій персоналові;  

* роздягнула майна;  

* ціль оцінки – визначення ринкової вартості неспеціалізованих основних за-

собів і залишкової вартості заміщення спеціалізованих основних засобів підпри-

ємства; функція оцінки – результати оцінки будуть використані для визначення 

справедливої вартості основних засобів при їхній переоцінці з метою її відобра-

ження в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності підприємства.  

На закінчення опису цього етапу хотілося б дати замовникові наступна рада – 

якщо оцінювач не може допомогти Вам у встановленні мети і функції оцінки або 

плутається в цих поняттях, краще відразу відмовтеся від його послуг, тому що 

правильність майбутніх результатів оцінки такого оцінювача сумнівна. Визна-

чення виду вартості багато в чому залежить від мети і функції оцінки, а також від 

типу об’єкта нерухомості. Про види оцінних вартостей і їхньому виборі в залеж-

ності від цих факторів докладно розказано в попередній статті. Тому ми лише 

нагадаємо, що бувають ринкові і неринкові бази оцінки. 

Ринкові бази оцінки включають ринкову вартість і ринкову вартість при іс-

нуючому використанні. Неринкові бази оцінки включають такі види вартості як 

інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість, вартість ліквідації (не плутати з по-

передньої), страхова вартість, податкова вартість, вартість заміщення, споживча 

вартість, спеціальна вартість. Визначення виду вартості є прямій і досить відпо-

відальною задачею оцінювача, тому що обумовлює наступний вибір методології 

оцінки, включаючи вибір підходів, методів і оцінних процедур.  

Складання обмежувальних умов і ознайомлення з ними замовника є останнім 

етапом стадії постановки задачі. Експерт-оцінювач повинен скласти перелік об-

межувальних умов і припущень, що супроводжують процес оцінки вартості 

будь-якого об’єкта нерухомості. Обмежувальні умови і припущення формулю-

ються оцінювачем і узгоджуються з замовником з метою обопільного захисту їх-

ніх інтересів. Це робиться для того, щоб уникнути в майбутньому при виконанні 

оцінки і складанні Звіту можливих конфліктних ситуацій у взаєминах між замов-

ником і Експертом. У даній публікації не розглядаються докладно зміст обмежу-

вальних умов і припущення, однак, кожен замовник повинний зажадати від Екс-

перта дати по кожному з них пояснення. Якщо Експерт не в змозі це зробити, ва-

рто відмовитися від його послуг.  

Попередній огляд об’єкта й укладання Договору оцінки – друга стадія проце-

су оцінки, що складає з огляду об’єкта, ознайомлення з вихідною інформацією 
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про нього і встановлення джерел її виникнення, складання і підписання Договору 

на експертну оцінку з додатком до нього – завданням на оцінку. 

Технологія огляду і збору інформації з об’єкта відома кожному кваліфікова-

ному оцінювачеві і немає необхідності її викладати. Хотілося б нагадати замов-

никові, що чим більш повну і докладну інформацію про об’єкт він надасть Екс-

пертові, тим у більшій мері оцінна вартість об’єкта буде відповідати істині. Іноді 

замовник просить Експерта терміново провести оцінку нерухомості й останній 

погоджується зробити цю роботу, не виїжджаючи на об’єкт. Це одне із самих се-

рйозних порушень норм професійної діяльності оцінювача, і ми просили би за-

мовника не підштовхувати оцінювачів на здійснення такого порушення.  

Після огляду об’єкта і переговорів звичайно полягає Договір між замовником 

і Експертом, у якому обмовляються права та обов’язки сторін, вартість послуг по 

оцінці, терміни виконання робіт, умови конфіденційності взаємопредставлених 

даних і документів і інші особливі умови, що обидві сторони визнають за необ-

хідне включити в Договір. До Договору додається завдання, що містять на-

йменування замовника й Експерта, визначення предмета і дати оцінки, мети і 

функції оцінки, виду (видів) оцінної вартості, обмежувальних умов і припущень. 

Вибір методології оцінки – третя стадія процесу оцінки, що здійснюється Ек-

спертом. При реалізації цієї стадії улаштовується можливість застосування ви-

значених підходів і методів, застосовних для оцінки даного об’єкта нерухомості.  

Міжнародні Стандарти Оцінки і Норми професійної діяльності оцінювача в 

Україні передбачають застосування при оцінці нерухомості трьох загальнови-

знаних у професійній оцінній практиці підходів: дохідного, витратного і порівня-

льного. Кожний з підходів може бути реалізований декількома методами. Вибір 

підходів і методів, використовуваних при оцінці конкретної нерухомості, визна-

чається метою оцінки, обраною базою оцінки і характером об’єкта. 

1. Дохідний підхід базується на визначенні вартості об’єкта оцінки на основі 

поточної вартості очікуваних доходів від володіння цим об’єктом. Основними 

методами дохідного підходу є: метод прямої капіталізації доходу і метод дискон-

тування грошового потоку. Метод прямої капіталізації де застосований у випад-

ках, коли Експерт вважає, що прогнозований річний чистий операційний доход є 

постійним і не має чітко вираженої тенденції до зміни, а період його одержання 

обмежений у часі. Метод дисконтування грошового потоку (непрямої капіталіза-

ції) буде застосований у тих випадках, коли Експерт вважає, що прогнозовані 

грошові потоки від використання об’єкта оцінки є не однаковими по величині і 

непостійні впродовж обраного періоду прогнозування. Методи дохідного підхо-

ду доцільно застосовувати при ринкових базах оцінки вартості об’єкта.  

2. Витратний підхід базується на визначенні суми витрат на відтворення або 

заміщення об’єкта оцінки на дату оцінки з подальшим її корегуванням на суму 

його зносу і знецінення. Основними методами витратного підходу є: метод відт-

ворення і метод заміщення функціональним аналогом. Практично обидва методи 

цього підходу ідентичні і розрізняються лише процедурою визначення або вало-
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вої вартості відтворення, або валової вартості заміщення об’єктом аналогом. Ви-

тратний підхід рекомендується застосовувати, коли заміщення об’єкта оцінки 

шляхом його відтворення фізично можливо й економічно доцільно, а також для 

оцінки спеціалізованих об’єктів, ринок купівлі-продажу яких відсутній.  

3. Порівняльний підхід базується на порівняльному аналізі цін продажу 

об’єктів, подібних до об’єкта оцінки, і внесенні відповідних коректувань з метою 

обліку відмінностей між об’єктами аналогами й об’єктом оцінки, у результаті чо-

го визначається вартість оцінюваного об’єкта. Порівняльний підхід рекоменду-

ється для визначення вартості при наявності активного ринку даного виду 

об’єктів.  

Вибір підходів і методів є прерогативою оцінювачів. Міжнародні й українські 

нормативні документи з оцінки рекомендують застосовувати при оцінці конкре-

тного об’єкта якнайбільше підходів і методів у кожному підході, а при неможли-

вості застосування того або іншого підходу і методу – давати чіткі пояснення та-

ких обмежень. Замовник повинний знати ці положення і жадати від оцінювача 

їхнього суворого дотримання.  

Оцінка прав користування або володіння земельною ділянкою й оцінка пок-

ращень (будинків, споруджень і т.п.), що складають п’яту і шосту стадії, є безпо-

середньою роботою оцінювача, що виконується із застосуванням визначених 

оцінних процедур і прийомів. Замовникові навряд чи необхідно докладно знати 

технологію виконання цих операцій, хоча він вправі зажадати пояснення від оці-

нювача по кожній з них.  

Узгодження результатів оцінки – сьома стадія процесу оцінки, дозвіл проти-

річ у результатах, отриманих при оцінці вартості нерухомості різними методами 

і визначення найбільш ймовірної оцінної вартості об’єкта. замовникові корисно 

знати, що нормативними документами з оцінки забороняється погоджувати ре-

зультати шляхом розрахунку середньої арифметичної величини вартостей, отри-

маних від використання декількох методів, а також те, що аргументація проце-

дури узгодження повинна бути в обов’язковому порядку викладена в Звіті.  

Отже, складання звіту й експертного висновку про експертну оцінку є за-
вершальною стадією процесу оцінки. Відповідно до Норм професійної діяльнос-

ті оцінювача, Звіт повинен містити: обсяг оцінюваних прав, ціль оцінки, вид 

обумовленої вартості, дату оцінки і дату складання звіту, короткий опис методо-

логії оцінки, опис об’єкта оцінки і його найближчого оточення, розрахунки вар-

тості об’єкта оцінки одним або декількома методами, узгодження результатів 

Звіту й обґрунтування остаточне обраної оцінної вартості. Наприкінці Звіту по-

винний бути приведений сертифікат-свідчення, що вказує на те, що оцінка про-

ведена об’єктивно і виконана особисто даним оцінювачем відповідно до Норм 

професійної діяльності. Як додатки до Звіту можуть бути приведені деякі вихідні 

дані, копії використаних у роботі документів, окремі розрахунки, фотографії 

об’єкта або окремих його елементів і т.д., а також копії документів, що підтвер-

джують професійну кваліфікацію оцінювача.  
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Допускається навіть усний звіт про оцінку нерухомості, однак, як свідчить 

практика, у переважній більшості випадків застосовується письмова форма Звіту 

в скороченому (табличному), або розширеному (описовому) видах. Скорочена 

форма Звіту застосовується для невеликих ординарних об’єктів. Кожен Звіт по-

винний бути підписаний оцінювачем і скріплений печаткою експертної організа-

ції, у якій працює оцінювач. Звіт про оцінку достовірний лише в повному обсязі і 

лише в зазначених у ньому цілях. Ні замовник, ні експерт не можуть використо-

вувати Звіт або яку-небудь його частину інакше, чим це передбачено метою оці-

нки. Звичайно, викладені рекомендації в більшій мірі стосуються замовників до-

сить великих робіт з оцінки, однак, навіть замовник оцінки 10 м
2
 орендованої 

площі може повною мірою скористатися своїми правами, що викладені. 
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