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У статті проаналізовано ціноутворюючі фактори земельних ділянок 
комерційного призначення. Підібрано математичні моделі для роз-
рахунку величини експертної грошової оцінки земельних ділянок 
комерційного призначення. 
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Вступ. Експертна грошова оцінка земель проводиться для ук-
ладання угод купівлі-продажу ділянки та інших угод, що потребують 

нотаріального посвідчення; при передачі землі в якості застави фі-
нансовій установі (укладання договору іпотеки); при оформленні до-
говору дарування, спадщини: для сплати судового збору при судових 
спорах, які пов’язані із земельними ділянками; для розробки та здій-

снення інвестиційних проєктів; визначенні стартової ціни земельної 
ділянки при проведенні торгів; викупу землі, що перебуває в кому-
нальній власності чи власності територіальних громад; при внесенні 
земельних ділянок до статутного капіталу підприємств; при укла-

данні договору суперфіцію; для цілей бухгалтерського обліку та пе-
реоцінки активів, згідно з вимогами міжнародних стандартів фінан-
сової звітності [1; 2]. 

При розрахунках визначення вартості об’єкта оцінки застосо-

вуються методичні підходи (зіставлення цін продажу подібних земе-
льних ділянок; капіталізація чистого операційного або рентного до-
ходу; урахування витрат на земельні поліпшення) з врахуванням на-
явної інформації про об’єкт оцінки та різних ціноутворюючих факто-

рів [3]. 
Об'єктами оцінки є земельні ділянки, що мають фіксовані межі 

та характеризуються певним місцем розташування, фізичними пара-
метрами, природними властивостями, правовим і господарським 

станом, функціональним використанням. Процедура проведення ек-
спертної грошової оцінки земельних ділянок вимагає аналізу та об-
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робки великих обсягів різноманітної інформації. 

Експерт-оцінювач має суб’єктивний вплив на проведення екс-
пертної грошової оцінки, тому актуальним є перехід від описових і 
суб'єктивних методів оцінки до чітких і однозначних механізмів, які 
ґрунтуються на формалізованих математичних підходах. 

Аналіз досліджень. З впровадженням земельної реформи в Ук-
раїні питанням грошової оцінки землі присвячено значну кількість 
наукових праць. У розвиток теорії оцінювання землі та методології 
експертної грошової оцінки земель значний внесок зробили Мань-

ко І.П., Кручок С.І., Манцевич  Ю.М., Хвесик М.А., Лихогруд Ю.М., Де-
хтяренко Ю.Ф., Палеха Ю.М., Збагерська Н.В., Заяць В.М., Мартин А.Г., 
Манько І.П. та інші. Грошовій оцінці всіх земельних ресурсів (макроеко-
номічній оцінці земель), якими володіє держава, присвятили свої 

праці Хвесик М.А. та Збагерська Н.В. Питанням факторного аналізу 
при формуванні ринкової ціни на землі з застосуванням економіко-
математичного моделювання під час вибору методичних підходів 
проведення грошової оцінки земельних ресурсів приділили увагу 

Мартин А.Г., Манько І.П. та Хвесик М.А. [4; 5]. Тісноту кореляційного 
зв’язку соціально-економічних, природних й екологічних факторів та 
інших характеристик земельної ділянки з її експертною грошовою 
оцінкою та ринковою ціною продажу встановили Манько І.П. та Хве-

сик М.А. Проте багато питань у сфері проведення експертної грошо-
вої оцінки земель в Україні є не дослідженими [6]. 

При проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок 
головною умовою є наявність достовірної інформації про умови про-

дажу аналогічних об’єктів, зокрема ціни продажу та оприлюднення 
результатів моніторингу продажів по населених пунктах України. 
Підвищенню якості грошової оцінки в Україні заважає відсутність 
відкритої бази даних угод купівлі-продажу земельних ділянок на пе-

рвинному ринку. Серед реальних, а не надуманих причин відсутності 
такої бази, можна назвати страх землевласників перед невідворотні-
стю оприлюднення реальних статків, продовження процесів неза-
конного володіння земельними ресурсами та удосконалення схем 

"оптимізації" оподаткування [7]. 
Поряд з класичними методичними підходами, що використову-

ються в експертній грошовій оцінці, все більше уваги приділяється 
математичним моделям встановлення вартості земельної ділянки. 

Можна навести приклад праць авторів Дехтяренко Ю.Ф., Манцеви-
ча Ю.М., Палехи Ю.М., які розглядають тенденції та основні теоретич-
ні підходи до удосконалення методичного підходу, що базується на 
зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок при застосу-

ванні математичних методів. Так, у роботі [8] досліджено сучасні те-
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оретичні та практичні проблеми формування ринку міських земель в 
Україні на прикладі м. Києва в межах методичного підходу зістав-
лення цін продажу подібних земельних ділянок. У роботі [9] було ви-

вчено практичні аспекти взаємозв'язку грошової оцінки і ринку зе-
мель у м. Києві, а також проведено аналіз результатів продажу більш 
як шестисот земельних ділянок на первинному ринку. У праці [7] на-
ведено приклад використання множинної математичної регресії для 

проведення експертної грошової оцінки земель на основі аналізу 
статистичних даних. Описано алгоритм використання методів мате-
матичного моделювання та розраховано лінійну модель для визна-
чення експертної грошової оцінки на основі 8-ми ціноутворюючих 

факторів. 
Приклад використання методів математичної статистики для 

грошової оцінки у м. Рівному розглянуто у роботі [10]. Авторами оде-
ржано функціональну залежність експертної грошової оцінки земе-

льних ділянок у місті на основі таких факторів, як площа, віддале-
ність від центру населеного пункту, віддаленість від магістралей міс-
тоформуючого значення, забезпеченість комунікаціями, віддаленість 
від джерел забруднення атмосферного повітря. Така модель дає мо-

жливість визначити середню ринкову вартість та поправочні коефі-
цієнти до вартості об’єкта оцінки. Проаналізовано зміну вартості зе-
мельної ділянки залежно від зміни величини ціноутворюючих показ-
ників та визначено точність моделі. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз ціноутворюючих 
факторів та підбір математичних моделей для розрахунку величини 
експертної грошової оцінки земельних ділянок комерційного приз-

начення на території м. Рівного.  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 
1. Проаналізувати ціноутворюючі фактори, встановити най-

більш важливі, що впливають на вартість земельних ділянок комер-
ційного призначення, та визначити їх показники. 

2. Підібрати математичну модель для розрахунку величини ек-
спертної грошової оцінки земельних ділянок. 

Виклад основного матеріалу. Рівне має власну розвинуту та 
багатофункціональну містоутворюючу базу. Фактори, що впливають 
на розвиток ринку мiських земель, досить рiзноманiтнi. 

На основі аналізу літературних джерел обрано ціноутворюючі 

фактори для моделювання вартості земельних ділянок комерційного 
призначення: 

1. Площа земельної ділянки, м2. 
2. Віддаленість від центру населеного пункту, км. 



                                                                                                                                   

 181

Вісник  

НУВГП 

3. Віддаленість від магістралі містоформуючого значення, км. 

4. Наявність комунікацій, бали. 
5. Тип покриття під’їзних шляхів (асфальтобетон, бруківка, ґрун-

тове тощо), бали. 
6. Віддаленість до громадського центру, км. 

7. Віддаленість до зупинки громадського транспорту, км. 
Для дослідження використано базу даних продажу земельних 

ділянок на первинному ринку в Рівного наданої Головним управлін-
ням Держгеокадастру в Рівненській області. Нагадаємо, що первин-

ний ринок передбачає першочергове право викупу земельної ділян-
ки користувачем нерухомого майна на ділянці. В даному випадку всі 
обрані для дослідження ділянки є забудованими і викуп ділянки 
здійснював власник нерухомого майна. Цим пояснюють дещо зани-

жені ціни продажу земельних ділянок. 
Для дослідження відібрано земельні ділянки комерційного 

призначення за період 2016–2019 роки. Таких ділянок у різних рай-
онах м. Рівне виявилося 52 (рис. 1). Вартість земельних ділянок була 

скоригована на дату продажу останньої ділянки, а саме – травень  
2019 року. Індексація виконана з використанням базового індексу 
інфляції [11]. 

 
Рис. 1. Схема розташування відібраних для моделювання ділянок  

комерційного призначення 
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При дослідженні розглядаються такі параметри ціноутворюю-

чих факторів для моделювання вартості земельних ділянок комер-

ційного призначення: 

- земельні ділянки комерційного призначення площею від 45 м2 

до 12105 м2, а середній розмір земельної ділянки становить 

1280 м2; 

- відстань від центру населеного пункту заходиться в межах від 

0,10 до 4,40 км. Відстань від магістралі містоформуючого зна-

чення становить від 0,01 до 1,75 км;  

- відстань до громадського центру становить від 0,05 до 1,30 км. 

Відстань до зупинки громадського транспорту становить від 

0,04 до 0,80 км; 

- наявність комунікацій для всіх ділянок оцінена у 3 бали (кому-

нікації на ділянці). Тип покриття під’їзних шляхів для всіх діля-

нок оцінено у 3 бали (асфальтована дорога).  

Виходячи з проведеного аналізу значень ціноутворюючих фак-

торів, прийнято рішення виключити з моделювання фактори наявно-

сті комунікацій та тип покриття під’їзних шляхів. Адже серед наявних 

ділянок комерційного призначення всі ділянки мають підведені ко-

мунікації та асфальтований під’їзд.  

Таким чином, залишено наступні ціноутворюючі фактори для 

кінцевого моделювання вартості земельних ділянок комерційного 

призначення: 

1. Площа земельної ділянки, м2. 

2. Віддаленість від центру населеного пункту, км. 

3. Віддаленість від магістралі містоформуючого значення, км. 

4. Віддаленість від громадського центру, км. 

5. Віддаленість від зупинки громадського транспорту, км. 

Підбір моделі грошової оцінки земельних ділянок комерційно-
го призначення. Для реалізації математичної моделі було обрано лі-

нійну модель множинної регресії виду: 

y= a0 + a1x1 + a2x2+ …+ anxn ,                                                           (1) 

де у – значення залежної змінної;  

х1, х2... хп – змінні величини, що впливають на зміну змінної у;  

а0 – вільний член;  

а1, а2 ... ап – коефіцієнти, що показують, наскільки зростає значення 

у при кожному зростанні х на одиницю.  

Залежною змінною у цій моделі є ціна продажу одиниці площі 

земельної ділянки комерційного призначення за 1 м2.  

Змінними величинами, що впливають на ціну продажу, є  
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ціноутворюючі фактори: площа земельної ділянки, віддаленість від 

центру населеного пункту та магістралі містоформуючого значення,  

віддаленість від громадського центру та зупинки громадського тран-

спорту. 

В результаті проведеного аналізу вихідних даних для 52 діля-

нок за даними ціноутворюючими факторами одержано наступну за-

лежність: 

y =  (832,881±42,978) – (0,021±0,010)x1 – (99,927±18,178)x2 – 

– (87,899±52,096)x3  – (300,596±70,288)x4  – (22,614±127,574)x5 ,      (2) 

де у – ціна продажу 1 м2 земельної ділянки комерційного призначен-

ня, грн/м2; 

х1 – площа земельної ділянки, м2;  

х2 – віддаленість від центру населеного пункту, км; 

х3 – віддаленість від магістралі містоформуючого значення, км; 

х4 – віддаленість від громадського центру, км; 

х5 – віддаленість від зупинки громадського транспорту, км. 

Середня квадратична помилка апроксимації моделі становить 

136,51 грн/м2, тоді як середня ціна продажу 1 м2 становить  

408,38 грн/м2, при мінімальній ціні 127,76 грн/м2 та максимальній ці-

ні 1190,19 грн/м2. Таким чином, середня квадратична помилка апро-

ксимації становить 33% від середньої вартості земельної ділянки. 

Виходячи з того, що при оцінці земельної ділянки методом зістав-

лення цін продажу прийнятним вважається розходження в межах 

20%, будемо вважати таку оцінку точності незадовільною. Середні 

квадратичні похибки обчислення коефіцієнтів моделі (2) також пере-

вищують 20% від значення коефіцієнта. 

Виходячи з незадовільних результатів підбору лінійної моделі, 

спробуємо підібрати модель іншого, нелінійного вигляду. Для цього 

спочатку засобами програми Excel підберемо тренд для окремих фа-

кторів (рис. 2–6). 

Залежність вартості земельної ділянки комерційного призна-

чення від зміни площі найкраще описує степенева функція виду y = 

2 479.01x-0.31 (рис. 2). 

Залежність вартості земельної ділянки комерційного призна-

чення від відстані до центру населеного пункту найкраще описує ло-

гарифмічна функція виду y = -237.73ln(x) + 548.21 (рис. 3). 
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Рис. 2. Залежність вартості земельної ділянки комерційного призначення 

від зміни площі 

 

 
Рис. 3. Залежність вартості земельної ділянки комерційного призначення 

від відстані до центру населеного пункту 

 

Залежність вартості земельної ділянки комерційного призна-

чення від відстані до магістралі містоформуючого значення  найкра-

ще описує степенева функція виду y = 197.83x-0.33 (рис. 4). 
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Рис. 4. Залежність вартості земельної ділянки комерційного призначення 

від відстані до магістралі містоформуючого значення 

 

Залежність вартості земельної ділянки комерційного призна-

чення від відстані до громадського центру найкраще описує степе-

нева функція виду y = 204.25x-0.45 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Залежність вартості земельної ділянки комерційного призначення 

від відстані до громадського центру 

 

Залежність вартості земельної ділянки комерційного призна-

чення від відстані до зупинки громадського транспорту найкраще 

описує степенева функція виду  y = 121.49x-0.53 (рис. 6). 
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Рис. 6. Залежність вартості земельної ділянки комерційного призначення 

від відстані до зупинки громадського транспорту 

 

Як видно з виконаного аналізу для 4 з 5 ціноутворюючих фак-

торів залежність найкраще описує степенева функція. Тому підбере-

мо для всієї моделі степеневу функцію виду:  

54321

543210

aaaaa
xxxxxay 

.
   (3) 

Виходячи з рекомендацій [12] нелінійну модель регресії можна 

привести до лінійного вигляду за наступним алгоритмом: 

1. Для приведення моделі до лінійного вигляду необхідно про-

логарифмувати її: 

55443322110 lnlnlnlnlnln xaxaxaxaxaay    (4) 

2. Зробити заміни 

yz ln  

332211 ln,ln',ln xxxxxx                           (5) 

5544 ln',ln xxxx   

3. Переписати модель (3.4) з урахуванням замін (3.6):  

55443322110 xaxaxaxaxaaz               (6) 

4. Знайти оцінки коефіцієнтів 5,0,~ ja j . 

5. Виконати зворотне перерахування отриманих значень змін-

ної z до y: 

)exp(zy   .                                           (7) 
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В результаті проведеного аналізу вихідних даних для 52 діля-

нок одержано наступну залежність виду (7): 

z =  (6,248±0,328) – (0,118±0,025)x’1 – (0,266±0,049)x’2 – 

– (0,125±0,026)x’3  – (0,119±0,025)x’4  – (0,052±0,007)x’5 ,            (8) 

де z, x’1, x’2, x’3, x’4, x’5 – позначення ціноутворюючих факторів відпо-

відно до замін (5). 

Виконавши зворотні заміни, одержимо залежність виду (4) із 

наступними коефіцієнтами: 

ln y =  (6,248±0,328) – (0,118±0,025) ln x1 – (0,266±0,049) ln x2 – 

– (0,125±0,026) ln x3  – (0,119±0,025) ln x4  – (0,052±0,007) ln x5,    (9) 

де у – ціна продажу 1 м2 земельної ділянки комерційного призначен-

ня, грн/м2; 

х1 – площа земельної ділянки, м2;  

х2 – віддаленість від центру населеного пункту, км; 

х3 – віддаленість від магістралі містоформуючого значення, км; 

х4 – віддаленість до громадського центру, км; 

х5 – віддаленість до зупинки громадського транспорту, км. 

Середня квадратична помилка апроксимації моделі становить 

76,78 грн/м2. Тоді як середня ціна продажу 1 м2 становить  

408,38 грн/м2, при мінімальній ціні 127,76 грн/м2 та максимальній ці-

ні 1190,19 грн/м2. Таким чином середня квадратична помилка апро-

ксимації становить 18% від середньої вартості земельної ділянки. 

Виходячи з того, що при оцінці земельної ділянки методом зістав-

лення цін продажу прийнятним вважається розходження в межах 

20% будемо вважати таку оцінку точності задовільною.  

Проаналізувавши одержані значення коефіцієнтів та їх знаки 

можна зробити висновок, що всі залежності є обернено пропорцій-

ними. Тобто чим більша площа земельної ділянки, тим менша її вар-

тість за 1 м2; чим далі земельна ділянка знаходиться від центру на-

селеного пункту, тим вартість її стає меншою; чим далі земельна ді-

лянка знаходиться від магістралі містоформуючого значення, тим 

вартість її стає меншою; чим далі земельна ділянка знаходиться від 

громадського центру, тим вартість її стає меншою; чим далі земельна 

ділянка знаходиться від зупинки громадського транспорту, тим вар-

тість її стає меншою. 

Одержаний характер зміни залежностей відповідає очікувано-

му логічному впливу, що є ще одним підтвердженням достовірності 

отриманої моделі. Таким чином, вважаємо, що одержана не лінійна 

модель регресії може використовуватися при експертній грошовій 

оцінці земельних ділянок комерційного призначення. 
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Висновки. З бази даних продажу земельних ділянок на первин-

ному ринку м. Рівного, наданої Головним управлінням Держгеокада-

стру у Рівненській області, було відібрано ділянки комерційного приз-

начення за 2016–2019 роки. Проведено аналіз ціноутворюючих факто-

рів для земельних ділянок комерційного призначення та відібрано не-

обхідні фактори для дослідження. Визначено показники даних факто-

рів. 

На основі аналізу даних за 52 ділянками, підібрано лінійну зале-

жність для вираження ціни 1 м2 земельної ділянки комерційного приз-

начення залежно від 5 ціноутворюючих факторів. Враховуючи незадо-

вільну оцінку точності одержаної лінійної моделі, було виконано по-

вторне моделювання з підбором степеневої моделі. Середня квадрати-

чна помилка апроксимації становить 18% від середньої вартості земе-

льної ділянки.  

Одержані моделі можуть використовуватися при експертній 

грошовій оцінці земельних ділянок комерційного призначення на те-

риторії м. Рівного. Сформовані моделі дають змогу зменшити вплив 

суб’єктивних факторів, формалізувати процедуру оцінки та визначи-

ти поправки, які застосовуються при використанні методичного під-

ходу зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. 
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EXPERT MONETARY EVALUATION OF COMMERCIAL LAND BASED ON 
THE ECONOMIC AND STATISTICAL MODELING 

 
The article analyzes the data on the sale of commercial land of the 
primary market in Rivne for the period 2016-2019. There were 52 of 
such lands in different regions of Rivne, and their value was focused 
on the date of the sale of the last land, particularly – May 2019. 
Indexation is performed using the base inflation index. 
To model the expert monetary valuation of commercial land in Rivne, 
the following pricing factors were identified and selected: land area; 
distance from the centre of the settlement; distance from the highway 
of city-forming significance; remoteness to the public centre and to 
the public transport stop. Formalized indicators of these factors are 
determined. 
A linear dependence is selected to express the price of 1 m2 of 
commercial land depending on 5 pricing factors. Taking into 
consideration the inadequate assessment of the accuracy of the 
obtained linear model, re-simulation with the selection of the power 
model was performed. The average square error of the model 
approximation is 76.78 UAH/m2. While the average sale price of 1 m2 
is 408.38 UAH/m2, with a minimum price of 127.76 UAH/m2 and a 
maximum price of 1190.19 UAH/m2. Thus, the average square error of 
the approximation is 18% of the average value of the land. Based on 
the fact that when evaluating the land by the method of comparison 
sales prices, a difference of 20% is considered acceptable, we will 
consider such an assessment of accuracy adequate. 
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The obtained models can be used in the expert monetary valuation of 
commercial land in the city of Rivne. The formed models allow to 
reduce the influence of subjective factors, to formalize the 
assessment procedure and to determine the amendments that are 
applied when using the methodological approach of comparing the 
selling prices of similar lands.  
After analyzing the obtained values of the coefficients and their signs, 
we can come to the conclusion that all dependencies are accordingly 
proportional. 
Keywords: expert valuation of land; commercial purpose; multiple 
regression analysis; pricing factors. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
В статье проанализированы данные о продаже земельных участ-
ков коммерческого назначения первичного рынка в г. Ровно за пе-
риод 2016–2019 гг. Таких участков в разных районах г. Ровно ока-
залось 52, а их стоимость была скорректирована по дате продажи 
последнего участка, а именно – май 2019 года. Индексация выпол-
нена с использованием базового индекса инфляции. 
Для моделирования экспертной денежной оценки земельных учас-
тков коммерческого назначения в г. Ровно установлены и отобраны 
следующие ценообразующие факторы: площадь земельного участ-
ка; удаленность от центра населенного пункта; удаленность от 
магистрали градообразующего значения; удаленность от общест-
венного центра и остановки общественного транспорта. Опреде-
лены формализованные показатели данных факторов. 
Подобрана линейнуя зависимость для выражения цены 1 м2 земе-
льного участка коммерческого назначения в зависимости от  
5 ценообразующих факторов. Учитывая неудовлетворительную 
оценку точности полученной линейной модели, было выполнено 
повторное моделирование с подбором степенной модели. Средняя 
квадратическая ошибка аппроксимации модели составляет  
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76,78 грн/м2. Тогда как средняя цена продажи 1 м2 составляет 
408,38 грн/м2, при минимальной цене 127,76 грн/м2 и максималь-
ной цене 1190,19 грн/м2. Таким образом, средняя квадратическая 
ошибка аппроксимации составляет 18% от средней стоимости зе-
мельного участка. Исходя из того, что при оценке земельного учас-
тка методом сопоставления цен продажи приемлемыми считаются 
различия в пределах 20%, будем считать такую оценку точности 
удовлетворительной. 
Полученные модели могут использоваться при экспертной денеж-
ной оценке земельных участков коммерческого назначения на те-
рритории г. Ровно. Сформированные модели позволяют уменьшить 
влияние субъективных факторов, формализовать процедуру оцен-
ки и определить поправки, которые применяются при использова-
нии методического подхода сопоставления цен продажи подобных 
земельных участков. 
Проанализировав полученные значения коэффициентов и их зна-
ки, можно сделать вывод, что все зависимости являются обратно 
пропорциональными. 
Ключевые слова: экспертная денежная оценка; коммерческое наз-
начение; множественный регрессионный анализ; ценообразующие 
факторы. 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


