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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Нерухомість в 

Україні» розраховані на студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси 

і кредит» денної  форми навчання.  

     Основою вивчення курсу дисципліни  є: 
� вивчення сутності оцінки об’єктів нерухомості; 

� вивчення операцій з об’єктами нерухомості; 

� визначення фінансово-економічного ефекту та ринкової ціни 

об’єктів нерухомості.  
       Мета вивчення навчальної дисципліни  "Нерухомість в 

Україні " - формування у студентів теоретичних знань про 

сутність  ринкових відносин, які відбуваються у процесі купівлі - 

продажу, міни, дарування та інших операцій з об'єктами 

нерухомості, озброєння практичними навиками у сфері 

здійснення оцінки майна та нерухомості. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

� обов’язкову процедуру проведення оцінки нерухомості та 

іншого майна;  

�  основи управління об’єктами нерухомості; 

�  фінансово-економічну сутність ринку нерухомості; 

�  нормативно-правову базу об’єктів нерухомості 

�  основні схеми житлового інвестування; 

�  особливості оцінки земельних ділянок; 

�  види інвестицій в нерухомість;  

�  сучасні елементи іпотечного ринку об’єктів нерухомості; 

�  способи класифікації методів оцінки об’єктів нерухомості; 

�  суть облігаційної позики і житлового сертифікату. 

 Студенти повинні вміти: 

використовувати на практиці основні визначення вартості майна 

та нерухомості з використанням витратного, дохідного та 

порівняльного доходу, визначати предмет застави з точки зору 

права; визначити особливості основних видів підприємницької 

діяльності на ринку нерухомості; розрахувати оцінку об'єктів 

нерухомості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

2.1. Змістовий модуль 1. Нерухоме майно та право власності в 

Україні 
Тема 1. Фінансово - економічні аспекти оцінки та управління 

нерухомістю 

Мета заняття: Розглянути нерухомість як об’єкт фінансового, 

економічного та інших напрямків використання  

План 

1.1. Сутність та місце нерухомості в системі фінансово-економіч-

них відносин. 

1.2. Фінансово-економічні напрямки оцінки окремих компонентів 

нерухомості. 

1.3. Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при 

проведенні операцій їх вартісної оцінки. 

1.4. Нерухомість,      як    об’єкт   економічного  та  інших напрямів 

використання. 

 

Нерухомість — це фінансова категорія і форма вкладення 

(інвестування) капіталу. Це один із визначальних факторів 

економічної діяльності. Економічна теорія розрізняє такі фактори 

виробництва: земля, капітал (активи), робоча сила, менеджмент. В 

ринковій економіці фактори і результати виробництва мають 

вартісну оцінку, значення якої формується у відповідному сегменті 

ринку. В умовах товарного виробництва за економічним 

призначенням об'єктів ринкових відносин функціонують такі види 

ринків: товарів і послуг, фінансовий, ринок праці. 

Товарний ринок складається з ринку засобів виробництва, 

предметів споживання і послуг, інформації, інтелектуальних 

продуктів (науково-технічних розробок), нерухомості.  

Фінансовий ринок — це ринок капіталів (інвестиційний і 

кредитний ринки), ринок цінних паперів (фондовий ринок) і гро-

шовий (валютний) ринок. 

Таким чином, ринок нерухомості за формою належить до товарного 

ринку, а за економічним змістом — до фінансового ринку. 
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 Нерухомість в Україні є поняття, надане у Цивільному Кодексі 

України: нерухомість — це земельні ділянки, а також об'єкти, 

розташовані на них, переміщення яких є неможливим без їх зне-

цінення та зміни їх призначення.  

Функціональний компонент управління нерухомістю — 

це ресурсний компонент у процесах стратегічного планування 

розвитком господарських суб'єктів: акціонерних товариств, фірм, 

корпорацій. Складові об'єктів нерухомості (земельні ділянки, 

технологічні споруди, об'єкти інфраструктури, виробничі і офісні 

приміщення) належать до базових забезпечуючи ресурс діяльності 

підприємств.  

Фінансовий компонент. Об'єкти нерухомості — це активи 

підприємства, тому вони знаходять своє відображення в 

бухгалтерських документах організації. Обсяги та склад об'єктів 

нерухомості, їх вартість, поточний стан та інші характеристики 

безпосередньо впливають на стан діяльності підприємств, зокрема 

на рівень таких показників як собівартість виготовлення і реалізації 

продукції, обсяг податкових платежів, ринкова вартість фірми 

(бізнесу) та інше. 

Фізичний (експлуатаційний) компонент. Нерухомість 

фірми — це сукупність фізичних об'єктів, які за своїми проектними 

характеристиками і поточним станом впливають на безпеку, якість, 

комфортність основної виробничої діяльності. Ці об'єкти вимагають 

відповідного експлуатаційного утримання, визначеного 

законодавством та нормативними актами будівництва, 

землевпорядкування, санітарного стану, водопостачання, 

водовідведення та інше. 

Економічні характеристики оціночної діяльності 

охоплюють такі сфери: вартісні показники, ринкова інформація, 

загальноекономічні дані. 

Вартісні показники містять: кошторисні розрахунки вартості 

об'єктів, ставки орендної плати, норми дохідності експлуатації 

об'єктів нерухомості та інше. 

У складі ринкової інформації важливе місце належить 

відомостям про рівень цін та їх динаміку в окремих секторах ринку 

нерухомості, стан попиту і пропозиції, характеристика 

інвестиційних циклів, індекси капіталізації та інше. 
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Загальноекономічна інформація пов'язана з аналітичними 

оцінками очікуваної динаміки визначальних показників 

економічного розвитку країни, таких як валовий внутрішній 

продукт, рівень доходів на душу населення, рівень інфляції, 

номенклатура і динаміка робочих місць, стабільність законодавства. 

стабільність грошової одиниці та інше. 

Питання для контролю і самоперевірки 

1. Назвіть родові ознаки нерухомості. У чому полягають 

функціональні ознаки нерухомості? 

2.    Які основні фонди є об'єктами нерухомості? 

3.    Дайте характеристику нерухомості як товару. 

4.  Охарактеризуйте зв'язок між окремими компонентами неру-

хомості. 

5.   Назвіть основні фізичні характеристики нерухомості. 

6.   Назвіть функціональні характеристики нерухомості. 

7.   Які існують характеристики нерухомості як об'єкта права? 

8.   Назвіть основні економічні характеристики нерухомості. 

9.   Дайте визначення поняттю «нерухомість». 

 

Практична робота 
■ Завдання 1. Навести 2-3 приклади об'єктів комерційної 

нерухомості конкретно визначеного регіону, області, міста 

(наприклад, де ви мешкаєте чи навчаєтесь) Визначити їх тип і дайте 

оцінку об’єкта нерухомості. Відповідь обґрунтувати. за методом 

відновної вартості за аналогами. 

■ Завдання 2.  Навести 2-3 приклади цілісних майнових комплексів 

конкретно визначеного регіону, області, міста (наприклад, де ви 

мешкаєте чи навчаєтесь) Описати види їх діяльності, приналежності 

до ринку нерухомості. 

■ Завдання 3. Визначити тип приміщення, промислового або 

торгівельного. Описати його недоліки та перспективи з погляду 

належності до об'єкта нерухомості. Обґрунтувати. розкрити та 

описати. 
Методичні вказівки: 

В процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі 

питання: 
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1.  Роль економічних та інших об’єктів нерухомості 

2.  Врахування характеристик об’єктів нерухомості при проведенні 

операцій їх вартісної оцінки. 

3.  Огляд історичних концепцій,ознак та класифікацій нерухомості. 

 

      Теми рефератів 

 1. Формування та розвиток ринкового конкурентного 

середовища. 

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності України. 

3. Державна політика у сфері інвестування. 

4. Теоретичні засади формування антимонопольної політики. 

 

Тема 2. Організаційні та фінансово-економічні умови 

функціонування ринку нерухомості 
Мета заняття: Ознайомитись з особливостями становлення та 
розвитку нерухомості в Україні 

План 

2.1. Особливості та функції ринку нерухомості. 
2.2. Структура  та види ринків нерухомості 
2.3. Характеристика  ріелтерської діяльності 
2.4. Особливості становлення та розвитку ринку нерухомості. 
2.5. Надання послуг на ринку нерухомості. 

 
Нерухомість в Україні  — це взаємозалежна система механізмів, 

за якими здійснюється передача майнових прав та інтересів у 
власність, в якій встановлюються ціни на нерухоме майно та яка 
забезпечує створення, передачу, експлуатацію і фінансування 
об'єктів нерухомості. 
За типологією ринок нерухомості належить до конкурентних 

організацій. Характер обмежень впливає на різновиди ринку 
нерухомості це - державно монополістичний (приватизаційно-
емісійний ринок), олігархічний (первинний ринок збудованих 
об'єктів), монопольно-конкурентний (для багатьох видів 
нерухомості на вторинному ринку). 
Функцій ринку нерухомості такі: 
1. Інформаційна — ринок забезпечує зацікавлених суб'єктів 

інформацією про поточну кон'юнктуру ринку. 
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2. Ціноутворююча — на основі попиту, пропозиції та 
конкуренції забезпечується механізм вільного ціноутворення на 
об'єкти нерухомості. 

3. Посередницька — на ринку діють професійні посередники: 
ріелтори, оцінювачі, страхувальники, іпотечні кредитори та ін. 

4.  Регулятивна — ринок бере активну участь у перерозподілі 
ресурсів, спрямовуючи зусилля його учасників на дотримання 
ефективної структури економіки та задоволення громадських 
інтересів. 

5.  Інвестиційна — нерухомість є привабливим засобом 
збереження й збільшення капіталу, сприяє переведенню заощаджень 
і нагромаджень населення з пасивної форми запасів у реальний 
капітал, що приносить дохід власнику нерухомості. При цьому 
нерухомість є своєрідною страховою гарантією інвестиційних 
ризиків. 

6.  Соціальна — проявляється в зростанні трудової активності 
населення, підвищенні інтенсивності праці громадян, які планують 
стати власниками квартир, земельних ділянок. Ця функція сприяє 
формуванню в суспільстві середнього класу. 

7.  Стимулююча — конкуренція сприяє високій діловій 
активності й пошуку нових можливостей ефективного управління 
капітальною власністю. 
Суттєвою ознакою ринку нерухомості є його сегментація. 
За видами угод існують: ринок купівлі-продажу, ринок оренди, 

ринок іпотеки. За формою власності розрізняють ринки приватної, 
державної і корпоративної нерухомості За функціональним 
призначенням нерухомості найпоширенішими є: ринок житлової 
нерухомості, ринок комерційної нерухомості, ринок виробничої 
нерухомості, ринок суспільної нерухомості За видами об'єктів 
нерухомості розрізняють: ринок землі, ринок будівель і споруд, 
цілісних майнових комплексів. 
В Україні найбільш інтенсивно розвиваються структури, що 

надають рієлторські послуги, які сформувались як окрема галузь 
знань оцінки нерухомості.  

 Оцінка нерухомості — це спосіб відображення її реальної 
цінності на дату оцінки залежно від мети операції (купівлі-продажу, 
здавання в оренду, надання інвестицій тощо) за процедурою, 
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встановленою нормативно-правовими актами, положеннями 
(національними стандартами), методиками. 

 Оцінювачі нерухомості — це спеціалісти з питань експертизи 

вартості нерухомості. 

 Кредитування на ринку нерухомості — це діяльність 

спеціалізованих установ, що забезпечують власників нерухомого 

майна позиковими коштами під заставу нерухомості 

(короткострокове кредитування), а також для будівництва або для 

придбання нерухомості (власне іпотечне кредитування). 

Особлива роль при інвестуванні в нерухомість належить 

девелоперу —  це суб'єкт, що здійснює вибір джерел, форм 

фінансування і забезпечує ефективний механізм повернення 

фінансових ресурсів.  

Нотаріат — це система органів і посадових осіб, на яких 

покладений обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, і вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені 

законодавством України, з метою надання їм юридичної вірогідності 

 Найбільш важливими сегментами нерухомості України на 

сьогодні є ринки житлової нерухомості,  комерційної і землі. 

 

Питання для контролю і самоперевірки  

1.   Назвіть основні функції ринку нерухомості. 

2.  Які особливості ринку нерухомості? 

3.  Які фактори впливають на стан ринку нерухомості? 

4.  Назвіть основні класифікаційні ознаки ринку нерухомості. 

5. Які основні складові елементи включає структура ринку 

нерухомості? 

6.   Перелічіть  професійних учасників ринку нерухомості. 

7.   Назвіть види послуг, що надаються на ринку нерухомості. 

8.   Розкрийте класифікації житлових об’єктів нерухомості. 

9.   Які об’єкти нерухомості відносяться до комерційних? 

10. Назвіть сферу офісної нерухомості. 

11. Розкрийте особливості становлення і розвитку нерухомості в  

Україні. 

Практична робота 
Завдання 1. Визначте  реальну вартість вільного житлового 

приміщення та опишіть житлову площу використовуючи 
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коефіцієнти споживчих властивостей квартири таб. 1., за такими 

орієнтирами за паспортними  даними  приміщення: 

Квартира №      _ в будинку №      , по вулиці------, в місті----- . 
Характеристика будинку           Характеристика квартири 

1. Рік побудови — 1978             1. Загальна площа (м — 76) 

2. Матеріал стін — цегла          2.  Кількість кімнат в квартирі — З 

3. Число поверхів — 5               3. Житлова площа — 54 м
2
 

4. Інвентарна вартість в т.ч. по кімнатах — 18, 22, 14 м 
2
 

м
2
 площі будівлі — 3000 грн. 

Таблиця 1 
Коефівціенти споживчих властивостей квартири 

 

1. Поверх 

Перший — 0,1 
Останній — 0,0 
Між першим і останнім — 0,2 

2. Висота приміщення 2,5 м — 0,0  Більше 2,75 м — 0,1 
 Більше 3 м — 0,2 

3. Кімнати Суміжні — 0,4 
Ізольовані — 0,6 

4. Площа кухні До 8 м
2
 — 0,0 8-12 м

2
 —0^2  

Більше 12 м  —  0,3 

5. Підсобні приміщення До 6 м
2
 — 0,0 ; 7-12 м

2
 —0,2 ;13-20 м

2
 —

0,3 Більше 20 м
2
 — 0,4 

6. Санвузол Сумісний — 0,0 
Відокремлений — 0,15 

7. Наявність балкона або 

лоджії 

Відсутні — 0,0 
За кожен балкон — 0,05 
За кожну лоджію — 0,1 

8. Ліфт Наявний — 0,2 Відсутній — 0,0 

9. Сміттєпровід Відсутній — 0,0  Наявний — 0,1 

10. Гаряче водопостачання Відсутнє — 0,0  Наявне -0,2 

11. Телефон Наявний — 0,1 
Відсутній -0,0 

12. Віддаленість від 

транспортних комунікацій 

300 м —0,1 500 м — 0,05  
Більше 500 м — 0,0 

 

За наведених даних розрахуйте сумарний розмір коефіцієнта 

споживчих властивостей квартири та реальну вартість квартири.    

Вільна квартира, реальну вартість якої потрібно визначити, має такі 

характеристики: 

1. Інвентарна вартість 1 м
2
 площі будівлі — 3000 грн. 

2. Квартира трьохкімнатна, загальною площею 76 м
2.
. 
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3. Висота приміщення — 2,75 м. 

4. Усі кімнати ізольовані 

5. Площа кухні — 12 м
2
. 

6. Площа підсобних приміщень — 4 м
2
. 

7. Санвузол відокремлений. 

8. Квартира має 1 балкон і 1 лоджію. 

9. Ліфт наявний. 

10. Сміттєпровід відсутній . 

11. Квартира має ванну і гаряче водопостачання 

12. Наявний телефон. 

13. Квартира знаходиться на третьому поверсі. 

         За наведених даних розрахуйте сумарний розмір коефіцієнта  

споживчих властивостей квартири та реальну вартість квартири. 

 

Методичні вказівки: 

Метод розбиття за  компонентами відрізняється тим, що 

вартість всієї будівлі розраховують як суму вартостей його коефіцієнти 

в споживчих властивостей квартири та компонентів – поверх, кімнат, 

площ підсобних приміщень , і т.п. Вартість кожного компоненту 

отримують виходячи з суми прямих і непрямих витрат, необхідних для 

будівництва одиниці об'єму за формулою 

                    

                                ЦКВ =  Ц  •  S • Σ КСВК ,                                               (1) 

 

   де ΣК СВК.— сумарний      коефіцієнт,     який    враховує  споживчі  

характеристики квартири; 

  S  —  загальна площа квартири; 

  Цкв — вартість вільної квартири; 

  Ц    —  інвентарна     вартість       одного       метра         квадратного 

  будівлі, розрахована районним проектно-інвентарним бюро.  

Метод кількісного обстеження заснований на детальному 

кількісному і вартісному розрахунках витрат на монтаж окремих 

компонентів, устаткування і будівництва будівлі в цілому. Окрім 

розрахунку прямих витрат, необхідний розрахунок накладних витрат і 

інших витрат, тобто складають повний кошторис відтворення 

оцінюваного об'єкту. 
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          Теми рефератів 

1. Формування та реалізація державної інвестиційно-  
інноваційної політики в Україні. 

2. Теоретичні основи формування та розвитку ринку житлової 
нерухомості; 

3. Сутність, форми та значення житлових інвестицій. 
4. Організаційно-економічні основи інвестицій житлового 

будівництва. 
5. Організаційно-економічний механізм управління розвитком 

житлового будівництва в Україні. 
 

Тема 3. Основні методичні та організаційно-процедурні 
положення оцінки об’єктів нерухомості 
Мета заняття: Ознайомитись з процедурою проведення операцій 

оцінки нерухомості 
План 

3.1.  Необхідність та сутність оцінки майна та майнових прав. 
3.2.  Види вартості об’єктів нерухомості. 
3.3.  Охарактеризуйте принципи оцінки об’єктів нерухомості. 
3.4.  Особливості  проведення процедури оцінки нерухомості. 
3.5.  Порядок та вимоги до складання звіту про оцінку нерухомості. 

 
Функціонування товарного, ресурсного, фінансового ринків 

передбачає визначення вартості, ціни відповідних об’єктів, 
інструментів реалізації ринкових відносин. Об'єкти нерухомості 
належать до складових фінансового ринку. Для функціонування 
фінансового ринку необхідно проведення  вартісної оцінки та  
визначення  ціни об'єктів нерухомості: 

 Розрізняють чотири групи принципів оцінки: 
— принципи, що базуються на уявленні власника 

(користувача); 
— принципи, пов'язані з експлуатацією об'єкта; 
— принципи, пов'язані з ринковим середовищем; 
— принципи найкращого і найбільш ефективного 

використання. 
1. Принципи, що базуються на уявленнях власника 

(користувача): 
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 принцип корисності; принцип заміщення; принцип очікування або 
передбачення. 

2.   Принципи, пов'язані з експлуатацією об'єкта: 
     принцип факторів виробництва; принцип внеску, принцип 
залишкової продуктивності (принцип залишку), принцип граничної 
продуктивності, принцип збалансованості (пропорційності). 

3.   Принципи, пов'язані із ринковим середовищем пропозиції і 
попиту. У ринковій економіці визначальним фактором формування 
рівня цін є співвідношення попиту і пропозиції. Якщо попит і 
пропозиція перебувають у рівновазі, то ціни залишаються 
стабільними. У довгостроковій перспективі попит і пропозиції є 
ефективними факторами формування рівня цін на об'єкти 
нерухомості.  

4.  Принципи найкращого і найбільш ефективного використання: 
принцип конкуренції, принцип зміни вартості. 
У процесі оцінки об'єктів нерухомості внутрішня інформація 

використовується для аналізу історії діяльності підприємства і 
виявлення майбутніх тенденцій його розвитку; прогнозування 
обсягів продаж, грошових потоків, прибутку; врахування факторів 
несистематичного ризику та аналізу фінансової діяльності. 
Основні документи фінансової звітності, що використовуються в 

процесі оцінки нерухомості слідуючі: 
— бухгалтерський баланс; 
— звіт про фінансові результати; 
— звіт про рух грошових коштів. 
Незалежна оцінка нерухомого майна проводиться у такій 

послідовності: 
1. Укладання договору на проведення оцінки. 
2. Ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення 

вихідних даних та іншої інформації, необхідної для оцінки. 
3. Ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних із ним прав, аналіз  

можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати 

процедуру проведення оцінки та використання її результатів. 

4. Вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних 

процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній 

баз. 
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5. Узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням 

різних методичних підходів. 

6. Складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість 

об'єкта оцінки на дату оцінки. 

7. Доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість 

об'єкта оцінки на нову дату (у разі потреби). 

Залежно від обраних методичних підходів та методів оцінки 

оцінювач повинен: зібрати, проаналізувати визначити правові 

обмеження щодо об'єкта оцінки та врахувати їх вплив на вартість 

об'єкта оцінки  і їх обґрунтувати. 

 

Питання для контролю і самоперевірки  

1. Охарактеризуйте мету і випадки проведення оцінки 

нерухомості 

2.  Яким чином групуються принципи оцінки нерухомості? 

3.  Охарактеризуйте принципи оцінки нерухомості. 

4.   Розкрийте послідовність процедури проведення незалежної 

оцінки нерухомості. 

5.   У чому полягає обстеження об'єкта нерухомості при 

проведенні його оцінки? 

6.  Етапи оцінки об’єктів нерухомості. 

7.  В чому полягають вимоги які висуваються до змісту звіту про 

оцінку нерухомого майна? 

8. Ким складається і яким чином оформляється висновок про 

вартість оцінюваного нерухомого майна? 

9.  Ким і з якою метою проводиться рецензування звіту про 

оцінку майна? 

10.  Які особи, установи та організації мають право здійснювати 

рецензування звітів (актів) про оцінку нерухомості та іншого 

майна? 

Практична робота 
Завдання 1. Капіталізовану вартість оренди виробничого 

центру, загальною площею 16 тис. квадратних метрів, з річною 

орендною платою 1 800 грн за квадратний метр і середньорічним 

процентом використання виробничо-технічних модулів орендарями 

— 80 %. Податкові платежі власника за земельну ділянку і 

розміщений на ній виробничо-технічний центр складають 2 800 тис. 
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грн. Поточні витрати власника, пов'язані з експлуатацією 

виробничо-технічного центру, його охороною та інше складають 8 

600 грн на рік. Рівень дохідності від подібного орендного бізнесу 

становить 12 %. 

 Завдання  2.  Річний дохід від експлуатації об'єкта нерухомості 

для розрахунків методом прямої капіталізації визначений в сумі 2 

500 000 грн. Ставка дисконту — 20 %; безризикова ставка дисконту 

10 %. Повернення капіталу по фонду відшкодування і безризиковій 

ставці дисконту відбувається протягом п'яти років. 

Розмір фонду відшкодування при безризиковій ставці дисконту 

— 10 % і п'ятьох періодах нарахування становить 0,16380. 

 

Методичні вказівки: 

Метод інвестицій використовується коли необхідно оцінити 

вартість об'єктів нерухомості, переданих власником в оренду 

наймачам, Така діяльність отримала назву інвестування власника в 

нерухомість.  За своїм змістом метод інвестицій базується на 

використанні ідей і засобів методу порівняння. Так, для 

перетворення розміру орендної плати у вартість нерухомості 

використовують норму доходу на капітал, її розмір визначають 

шляхом порівняння з подібними величинами дохідності на інших 

інвестованих об'єктах нерухомості — аналогах. Принциповим в 

методі є положення, що дохід на капітал функціонально не пов'я-

заний з розміром ставки банківського процента, що традиційно 

використовується в економічних розрахунках.  

Метод інвестицій використовують для визначення попередньої 

оперативної оцінки доцільності інвестування в нерухомість тому 

коефіцієнт капіталізації прибутку визначається таким чином 

 

                                         

0

0

q

П
V = ,                                                 ( 2) 

 
  де  g0 — дохідність орендного бізнесу;  

 П0 — прибуток орендного бізнесу.                   

    Алгоритм методу інвестицій оцінки вартості об'єктів нерухомості 
базується на розрахунках розміру капіталізації поточних значень 
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орендної плати з використанням того рівня дохідності, який 
найбільш характерний для певного бізнесу на конкретному сегменті 
ринку і має ознаки порівняльних та дохідних методів і знаходиться 
на межі цих двох груп методів оцінки об'єктів нерухомості. 

 

  Теми рефератів 

1. Сутність та форми прояву закону попиту та пропозиції 
на ринку житла в Україні. 

2. Особливості управління інвестиційних процесів у сфері 
житлового будівництва в Україні. 

3. Формування регіонального ринку житла на основі розвитку 
інвестицій. 

4. Місце та роль банківського кредитування житлового 
будівництва в Україні. 

5. Державне регулювання процесів забезпечення житлових 
потреб населення. 

6. Правово-організаційні форми суб’єктів господарювання у 
сфері житлового будівництва в Україні. 

 

Тема 4. Загальна характеристика підходів та методів оцінки 

об’єктів нерухомості    
Мета заняття: Ознайомитись з класифікацією методів оцінки і 
розглянути правила вибору бази систем оцінки 

План 

4.1.  Бази оцінки об'єктів нерухомості. 
4.2.  Правила вибору бази з уніфікованої системи баз оцінки. 
4.3.  Класифікація методів оцінки об'єктів нерухомості. 

 
 Аналіз стандартів оцінки нерухомості (національного і 

європейських) показує, що в основі методології оцінки 
використовується поняття базису оцінки як системи загальних 
принципів і підходів до оцінки об'єктів нерухомості. Так, 
національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав» визначено, що «вибір бази оцінки залежить від 
мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також 
нормативних вимог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18

Відповідно до складу факторів для конкретних ситуацій із 
нерухомістю визначаються і базиси їх оцінки. в національному 
стандарті  і рекомендується використовувати такі бази оцінки: 
• ринкова вартість; 
• вартість заміщення; 
• вартість відтворення; 
• залишкова вартість заміщення (відтворення); 
• вартість у використанні; 
• споживча вартість; 
• вартість ліквідації; 
• інвестиційна вартість; 
• спеціальна вартість; 
• чиста вартість реалізації; 
• оціночна вартість та інше. 
Для  проведення оцінки об'єктів нерухомості застосовуються 

класифікація  основних методів оцінки об’єктів нерухомості — 
витратний,  дохідний,  порівняльний.  
Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості 

витрат на відтворення чи заміщення об'єкта з подальшим 

коригуванням на суму зносу. В рамках цього підходу 

застосовуються методи: балансової вартості, відтворення та 
заміщення.  
Дохідний підхід передбачає визначення поточної вартості 

очікуваних доходів від найефективнішого використання об'єкта 

оцінки. В рамках цього підходу застосовуються методи: прямої 
капіталізації прибутку, дисконтування грошового потоку. 
Порівняльний підхід  передбачає аналіз цін продажу та 

пропонування подібного майна з відповідним коригуванням 

відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки. В 

рамках цього підходу застосовуються: метод порівняння продажу, 

метод інвестицій, метод відновлювальної вартості за аналогами. 
Кваліфікація методів оцінки дозволяє у повному обсязі 

охопити процеси,пов’язані із проведенням оцінки і управлінням 
об’єктами нерухомості. 

 

Питання для контролю та самоперевірки  

1.   Охарактеризуйте цілі проведення оцінки нерухомості. 
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2. Назвіть фактори, що впливають на вибір бази оцінки 

нерухомості. 

3. Які види вартості можуть застосовуватися як бази оцінки 

нерухомості? 

4.   Які види вартості належать до неринкових? Охарактеризуйте їх. 

5. Назвіть правила вибору бази оцінки нерухомості. Яка 

послідовність їх застосування? 

6.   Які основні підходи оцінки нерухомості розрізняють науковці? 

Охарактеризуйте ці підходи. 

7.   Скільки груп методів оцінки нерухомості? Назвіть їх. 

8.   Які методи оцінки нерухомості належать до витратних? 

9.   Які методи оцінки нерухомості належать до порівняльних? 

  10.  Які методи оцінки нерухомості належать до дохідних? 

11.  Розкрийте     послідовність    процедури    проведення    оцінки 

нерухомості. 

Практична робота 
 Завдання 1. Необхідно оцінити об'єкт нерухомості з ПВД 

150000 у.о. У базі даних є відомості про недавно продані аналоги:  

 Таблиця  2.  

Пропозиція на ринку оренди офісних приміщень (грн.м
2
). 

Аналог Ціна продажу у.о. ПВД у.о. ВРМ 

А 800000 160000 ? 

У 950000 175000 ? 

З 650000 135000 ? 

 

 Завдання 2. Оцінюється об'єкт нерухомості з прогнозованим 
ЧОД у розмірі 50000 у.о. ОКК                                          

  Таблиця  3 

Аналог Ціна продажу у.о. ЧОД ОКК 

Об’єкт оцінки 375000 50000  

А    

Б    

В    

Д    

Методичні вказівки: 

Валовий рентний мультиплікатор (ВРМ) – це відношення 

продажної ціни або до потенційного валового доходу або до 
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дійсного доходу. Для застосування даного методу необхідно: 

1)  оцінити ринковий валовий дохід, що генерується об'єктом; 

2)  визначити відношення валового доходу від оцінюваного об'єкта 

до ціни продажів по зіставних продажах аналогів; 

3)  помножити валовий дохід від оцінюваного об'єкта на усереднене 

значення ВРМ за аналогами. 

Вірогідну ціну продажу розраховують за формулою 

 

 Ц об.= ПВД ВРМ  = ПВД ( ∑ ( Ц : ПВД) ) : m  ,                        (3) 

     де     Цоб-      —    вірогідна ціна продажу оцінюваного об'єкта; 

 ПВДо     —     валовий дохід від оцінюваного об'єкта; 

 ВРМа    —    усереднений валовий рентний мультиплікатор 

   Цia     —       ціна продажу i-го зіставного аналога; 

   ПВДia — потенційний валовий дохід i-го зіставного аналога;                                

m   —  кількість відібраних аналогів. 

    Роль ВРМ може виконувати загальний коефіцієнт капіталізації 

(ЗКК). Основні етапи розрахунку вартості об'єкта нерухомості: 

1.  підбір зіставних продажів в даному сегменті ринку нерухомості; 

2. розрахунок коефіцієнт капіталізації, як чистого операційного 

доходу до продажної ціни 

             

                     Ккап. =    (∑ЧОДіа   -  Ціа:)   m  ,                                   (4) 

 

                    mЦЧОДЧОД
К

ЧОД
Ц

m

iaiaо

кап

о
об :):(

1








== ∑  ,             (5) 

 

 де  Ккап    — загальний коефіцієнт капіталізації; 

ЧОДо  —  чистий операційний дохід від оцінюваного об'єкта; 

Цia      —  ціна продажу i-го зіставного аналога; 

  ЧОДi  —  чистий операційний дохід i-го зіставного аналога; 

  m      —    кількість відібраних аналогів. 

Теми рефератів 

1. Інституційні основи управління житлового фонду в 

Україні.  
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2. Учасники банківського кредитування у формуванні житлового 

фонду. 

3. Фінансово - економічні    основи     підвищення       активності 

житлового інвестування. 

3. Види та класифікація учасників інвестиційного процесу у 

житловій сфері. 

4.  Накопичувальна    та    споживча     схеми     фінансування    у 

житловому будівництві. 

5. Характеристика та аналіз  функціонування ринку житла в 

Україні. 

 

2.1. Змістовий модуль 2.  Основні   групи    витратних, 
порівняльних. дохідних та комбінованих методів оцінки об’єктів 

нерухомості 
Тема 5. Характеристика нормативних і витратних методів 

оцінки об’єктів нерухомості 
Мета заняття: Сформувати уяву про використання витратних 

підходів у процесі оцінки об’єктів нерухомості 

План 

5.1.  Розгляньте особливості використання нормативних підходів у 

процесі оцінки об’єктів нерухомості.  

5.2.  Охарактеризуйте  сутність витратного підходу оцінки об’єктів 

нерухомості.  

5.3.  Характеристика    методів    відновної    вартості    об’єктів 

нерухомості.  

5.4.  Метод заміщення та визначення зносу об’єкта нерухомості. 

5.5.  Метод балансової вартості. 

 

 Нормативна вартість об'єкта нерухомості — це вартість,  

визначена діючими законодавчими і нормативними актами як 

фіксована незмінна величина або як величина, що визначається 

чітким алгоритмом розрахунків. Дієвість нормативних підходів 

забезпечується суворим регламентуючим характером відповідних 

нормативно-законодавчих документів загальнодержавного, 

регіонального та муніципального рівнів управління.  
Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості 

витрат на відтворення чи заміщення об'єкта з подальшим 
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коригуванням на суму зносу. В рамках цього підходу 

застосовуються методи: балансової вартості, відтворення та 
заміщення. 

Метод балансової вартості використовується для визначення 
оцінної вартості об'єкта нерухомості — майнового комплексу 

підприємства, базуючись виключно на інформації балансу 

підприємства. Однією із модифікацій балансового методу оцінки 

вартості підприємств є метод чистих активів  Базовою формулою 

визначення вартості підприємств при використанні методу є: 

Власний капітал = Активи - Зобов'язання. 

Чисті активи — це величина, що визначається шляхом 

віднімання від суми активів підприємства суми його зобов'язань. 

Активи, що враховуються в розрахунках — це грошове і не 

грошове майно підприємства. 

Метод  прямого  відтворення  полягає  у  визначенні  вартості  

відтворення  з подальшим вираховуванням суми зносу (знецінення).  

Метод  заміщення  полягає  у  визначенні  вартості  заміщення  з  

подальшим вираховуванням суми зносу (знецінення).  

За  допомогою  методів  прямого  відтворення  та  заміщення  

визначають  залишкову вартість заміщення (відтворення)  

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’єктові 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).  

Знос (знецінення) —  втрата  вартості  майна  порівняно  з  

вартістю  нового майна.  Знос  за  ознаками  його  виникнення  

поділяють  на  фізичний, функціональний та економічний 

(зовнішній). Фізичний та функціональний знос може  бути  таким,  

що  технічно  усувається,  і  таким,  що  не  усувається,  або 

усунення його є економічно недоцільним.  
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Фізичний  знос  зумовлено  частковою  або  повною  втратою  

первісних технічних та технологічних якостей об’єкта оцінки.  

Функціональний  знос зумовлено  частковою  або  повною  

втратою  первісних функціональних (споживчих) характеристик 

об’єкта оцінки.  

Економічний (зовнішній)  знос   зумовлено  впливом  соціаль-

но - економічних, екологічних та інших факторів на об’єкт оцінки.  

Витратні методи використовуються в таких випадках: 

• для оцінки об'єктів нерухомості, що не приносять дохід; 

• для оцінки вартості унікальних об'єктів; 

• для оцінки об'єктів малої приватизації; 

• для визначення суми страхової вартості.  

Згідно  з  Національним  стандартом  № 2  п.6  витратний  підхід  

доцільно застосовувати  для  проведення  оцінки  нерухомого  

майна,  ринок  купівлі-продажу, або оренди. 

Розрахунки вартості об'єктів нерухомості методами витрат 

базуються на використанні таких підходів: 

1. Складання кошторису витрат оцінюваного об'єкта 

нерухомості в діючих, поточних цінах. 

2. За вартістю конструктивних елементів. 

3. За вартістю узагальнених показників будівельного аналога. 

4. За вартістю об'єкта аналогічного функціонального 

призначення. 

5. На основі індексації проектної кошторисної вартості об'єкта 

нерухомості. 

6. На основі індексації прямих витрат на будівництво об'єкта 

нерухомості. 

 

Питання для контролю та самоперевірки  

1.  Охарактеризуйте зміст і призначення нормативних методів 

оцінки   нерухомості. 

2. Розкрийте зміст і сферу застосування витратного підходу 

оцінки нерухомості. 

3. Назвіть переваги застосування витратного підходу оцінки 

нерухомості. 

4. Назвіть методи витратного підходу оцінки нерухомості. 
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5. Охарактеризуйте методи визначення відновної вартості 

об'єктів нерухомості. 

6. Охарактеризуйте зміст методів заміщення, що 

використовуються при визначенні вартості об'єктів нерухомості. 

7. Які вихідні дані застосовують при проведенні оцінки 

нерухомості витратними методами? 

8. Розкрийте послідовність проведення оцінки нерухомості 

витратними методами. Наведіть формули визначення вартості 

об'єкта. 

9. Охарактеризуйте основні види зносу об'єктів нерухомості, що 

враховуються при їх оцінці. 

 10. Назвіть методи розрахунку зносу об'єктів нерухомості при 

оцінці їх вартості.  

Практична робота 
Завдання 1. Необхідно  оцінити  з  використанням  витратного  

підходу  вартість житлового  будинку,  який  знаходиться  на  
земельній  ділянці,  довжина  якої становить 30 м, а ширина 20 м. 
Відновлювальна  вартість 1 м

3
  будинку  складає 28,1  гривень. 

Таблиця  4 
Показники вартості будинку 

 

№ 

 

Конструктивні елементи 

 

Питома вага 

(%) 

 

Фізичний  

знос (%) 

Середньо  

зважений  

знос (%) 

1. Фундамент 3 20  

2. Стіни 20 20  

3. Перегородки 15 20  

4 Перекриття 15 15  

5 Покрівля 3 25  

6 Підлога 7 20  

7 Пройоми 12 20  

8 Внутрішні роботи 6 20  

9 Інше 6 20  

 10. Санітарно-технічні прилади 13 21,9  

  Коефіцієнт  переоцінки  у  ціни 1984  р.  складає 1,16,  коефіцієнт 

переоцінки в ціни 2001 р. – 5,41, а коефіцієнт переоцінки на дату 

оцінки склав 4,56 грн. Площа будинку 70 м
2
  висота 5 м. Вартість 

однієї сотки землі у даному районі становить 1000 дол. США.  
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Визначте  вартість  будинку  з  урахуванням  фізичного  зносу  за  

показниками, що наведені в табл.4. 

      Завдання 2. Визначити залишкову відновну вартість окремо 

збудованого на земельній ділянці торгового приміщення з такими 

його характеристиками. Площа торговельного приміщення — 7 200 

м . Площа земельної ділянки — 10 600 м
2
 ставка орендної плати  

1 м
2
 земельної ділянки району розміщення торговельного примі- 

щення складає 4,5 грн. Будівля знаходиться в експлуатації 12 років і 

має різні значення зносу окремих конструктивних елементів. За 

результатами аналізу поточної нормативної   документації    визна- 

чено, що вартість будівництва  в розрахунку на 1 м
2
 будівлі, 

аналогічній об'єкту нерухомості, що оцінюється, складає 3 800 

гривень. Знаходимо об'єкт-аналог і визначаємо питому вагу вартості 

його окремих конструктивних елементів у загальній вартості 

будівлі. 

      Завдання 3. Визначити залишкову відновну вартість 

заміщення будинку відпочинку, побудованого 30 років тому за 

такими даними. проектні витрати на будівництво сучасного аналога 

за масштабами і функціональним призначенням будинку 

відпочинку складають 35 000 тис. грн. У проекті нового будинку 

відпочинку поряд із використанням сучасних будівельних, 

екологічних, оздоровчих нормативів, додатково були внесені 

витрати (порівняно з оцінюваним об'єктом), пов'язані із 

функціонуванням у складі будинку відпочинку комплексу сучасних 

засобів міжнародного зв'язку кошторисною вартістю 8 500 тис. 

гривень. Експертами було визначено, що тривалість 

функціонування приміщень будинку-відпочинку становить 75 

років.  

     Завдання 4. Визначити залишкову відновну вартість 
офісного приміщення, що має такі характеристики. Площа будівлі 

складає 2500 м
2
; будівля зведена і здана в експлуатацію 15 років 

тому. Нормативний термін функціонування будівель такого типу 

становить 75 років. У сучасних економічних умовах при 

будівництві об'єктів такого типу, витрати в розрахунку на 1 м
2
 

будівлі становлять 4200 гривень. 

Методичні вказівки: 
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Витратний метод заснований на визначенні вартості 

нерухомості, виходячи з вартості земельної ділянки та витрат на 

будівництво споруд на ньому, за винятком накопиченого зносу 

(формули (4),(5),(6). 

 

                             Сзм   =   Сз + ПВВ (ПВЗ ) -   Σ Знос,                 (6) 
 

де Сзм — вартість об’єкта оцінки  тис. грн.; 
Сз  -— ціна земельної ділянки, тис. грн.; 
ПВВ(ПВЗ) — повна відновлювана вартість (повна вартість 
заміщення) споруди, тис. грн; 
ΣЗнос — накопичений знос споруди, тис. грн.; 
Етапи розрахунку вартості об’єкта нерухомості витратним методом:  
1. Визначення вартості земельної ділянки проводимо за формулою 

                                 

                                    Сз  =   S   •  Цз,                                              (7) 
 
 де  S      —    площа земельної ділянки, м

2
; 

     Цз     —    ціна землі, тис. грн./ м
2
. 

     При  визначенні вартості нового будівництва (повної 
відновлюваної вартості або вартості заміщення) слід враховувати 
витрати інвестора, а не підрядника. Типовий підприємницький 
прибуток приймаємо в розмірі 30%, витрати на будівництво 
нежитлових приміщень, аналогічних об’єкту оцінки, складають:  

—   цегляні 10 000 грн./ м
2
; 

—   крупнопанельні 10 500 грн. /м
2 

Розглянемо розрахунок ПВВ на прикладі. 
Нехай маємо цегляне приміщення, площа якого складає  20 м

2
, тоді  

ПВВ = 20 • 10 000 + 20 • 10 000 • 0,3 = 260 000 грн. 
 2. Визначення накопиченого зносу проводимо за наступною 
формулою 8 

   
                             Σ Знос = З ф   +    Зфунк.  +    З е ,                     (8) 
 

 де Зф    —      фізичний знос об’єкта нерухомості, тис. грн.;  
З функ.  — функціональний знос об’єкта нерухомості, тис. грн., 
Зе – економічний (зовнішній) знос об’єкта нерухомості, тис. грн. 
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Методика визначення зносу згідно з Національним стандартом 
№ 2 розрахунок суми зносу земельних  поліпшень  здійснюється  
шляхом  застосування  методу  розбивки  або методу строку 

життя.   

 
 

Теми рефератів 

1. Визначення потреб (попиту) населення у житловому 
забезпеченні в Україні. 
2.   Фінансування житла за рахунок притягнутих засобів. 
3.   Сутність та значення інвестування житлового будівництва. 
4.   Сутність та зміст іпотечного кредитування у житловій сфері. 
5.   Сутність, зміст та результати діяльності інвестиційно-кредитних 
компаній у сфері житлового будівництва. 
 

Тема 6. Характеристика порівняльних ( аналогових) методів 

оцінки об’єктів нерухомості 
Мета заняття: Ознайомитись з особливостями  порівняльного 
методу 

План 

6.1. Дати загальну характеристику порівняльного підходу оцінки 
об’єктів нерухомості. 
6.2 Охарактеризуйте особливості використання порівняльних 
(аналогових) методів оцінки об'єктів нерухомості 
6.3.  Розгляньте сутність методу відновної вартості за аналогами. 
6.4.  Метод порівняльних продажів. 
6.5.  Метод інвестицій. 
Порівняльний підхід оцінки нерухомості базується на 

врахуванні принципів заміщення та пропозиції. Він передбачає 

аналіз цін продажу та пропозиції аналогічного майна з відповідним 

коригуванням відмінностей між об’єктом порівняння і об’єктами 

оцінки. Перевагою порівняльного підходу є реальне відображення 

попиту і пропозиції на конкретний об'єкт інвестування. 

Принцип заміщення враховує поведінку покупців на ринку, яка 
полягає у тому, що за використання майна не буде сплачена сума, 
більша за мінімальну ціну майна аналогічної корисності, яке 
продають на ринку  
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Принцип попиту та пропозиції відображає співвідношення 
пропозиції та попиту на аналогічне майно. Відповідно до цього 
принципу під час проведення оцінки  враховують  ринкові  
коливання цін на подібне майно  та  інші  чинники, які  можуть  
призвести  до   змін  у   співвідношенні   пропозиції   і  попиту    на  
аналогічне майно. 
Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та 

пропонування подібного майна з відповідним коригуванням 
відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки. В 
рамках цього підходу застосовуються: метод порівняння продажу, 

метод інвестицій, метод відновлювальної вартості за аналогами. 

За наявності розвинутого ринку нерухомості реалізація підходів 
порівняння продажів передбачає таку послідовність етапів: 

1. Аналіз ринкової ситуації у регіоні щодо оцінюваних об'єктів 
нерухомості і відбір інформації для реалізації наступних етапів. 

2. Визначення ознак порівняння і показників (елементів 
порівняння), що суттєво впливають на вартість оцінюваного об'єкта 
нерухомості. 

3. Розробка моделі, яка дозволяє поєднувати ознаки об'єкта —
аналога з показниками (елементами порівняння) оцінюваного 
об'єкта. 

4. Розрахунок коригуючих показників (елементів порівняння) з 
використанням інформації продажів аналогічних об'єктів на ринку 
нерухомості. 

5. Розрахунок коригованих цін продажів об'єктів порівняння з 
використанням попередньо розробленої моделі і значень 
коригуючих показників. 

6. Аналіз скоригованих цін продажів об'єктів порівняння ' 
визначення вартості оцінюваного об'єкта нерухомості.  Згідно з 
проведеними етапами узгодження  отриманих  в сумі величин 
вартостей об'єктів порівняння здійснюється:   
�  за сумами вартостей об'єктів порівняння, які зустрічаються        
найчастіше;   
�  на основі визначення середньозваженої вартості;   
�  за вартістю об'єкта порівняння, для якої визначені найменші    
коригування;   
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� на  основі  вартостей  об'єктів  порівняння,  інформація  про  
ціни  продажу (ціни пропозиції) та характеристики яких найбільш 
достовірні;   
�   із застосуванням  інших оціночних процедур, які обґрунтовані у 
звіті про оцінку майна. 

 
Питання для контролю та самоперевірки 

1. Розкрийте зміст і сферу застосування порівняльного підходу 
оцінки нерухомості.  Назвіть переваги і недоліки підходу. 

2. Яким критеріям повинна відповідати інформація, що 
застосовується для проведення оцінки нерухомості за порівняльним 
підходом? 

3. Розкрийте послідовність проведення оцінки нерухомості 
методом порівняння продажів. Наведіть формулу визначення вартості 
об'єкта. 

4.   Які одиниці порівняння застосовуються для проведення оцінки 
нерухомості? 

5.   Які елементи порівняння застосовуються для проведення оцінки 
нерухомості?  Охарактеризуйте їх. 

6. Охарактеризуйте послідовність визначення вартості об'єктів 
нерухомості методом відновної вартості за аналогами. 

7. Яким чином визначається вартість об'єктів нерухомості при 
використанні методу інвестицій? 

8. Назвіть методи оцінки нерухомості, що застосовуються при 
порівняльному підході. 

Практична робота 
Завдання 1. Відомі ціни угод купівлі-продажу  трьох  

аналогічних квартир, дві  з  яких розташовані у центрі, а одна - на 

околиці. Характеристики об’єктів порівняння наведені у таблиці 5. 

Розрахувати вартість 1 м
2
  об’єкта оцінки нерухомості.   

Таблиця   5 
Характеристики  

порівняння 

Оцінюваний  

об’єкт 

Продаж 1 Продаж 2 Продаж 3 

Розташування околиця околиця центр центр 

Стан квартири добре непоганий добрий непоганий 

Вартість продажу-ум. 

од. м
2
 

 

? 

 

600 

 

960 

 

800 
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  Завдання 2. Необхідно оцінити вартість дачі,  загальна площа 

якої 60 м. кв. Дача має чотири  кімнати  та  водопровід. Площа  

садової  ділянки,  на  якому  розташована дача - 12 соток.  Інформація 

щодо операцій купівлі-продажу п'яти аналогічних об'єктів в 

розглянутому районі наведена у таблиці 6 

Таблиця   6 
Характеристики    Х  1 2 3 4 5 

Вартість тис. грн. ? 61,46 52,06 44,37 69,03 43,45 

площа будинку м
2
  60 70 65 45 78 55 

Умови розрахунку рин. рин. рин. на 7 тис. 

дорожче 

рин. на5,6тис. 

дорожче 

Дата продажу 1 3 3 1 1 6 

Площа ділянки 12 12 12 6 6 6 

Транспортна доступн - + - - - - 

Водопровід  + - - - + + 

      Завдання 3. Оцінюють  двоповерховий  офісний  будинок  

площею 500  м.  кв.,  який потребує  косметичного  ремонту.  Є  

аналогічний  офісний  будинок  площею 400  м.  кв.,  в  якому  

проведено  косметичний  ремонт  і  який  продано  за 300  тис.  грн.  

Визначити  вартість  будівлі.  Дані  внесені до таблиці 7. 

Таблиця   7 
   Об 'єкт Характеристика Стан Вартість 

А 150 кв.м     потребує ремонту 60000 

Б 200 кв.м проведено ремонт 130000 

Таблиця  8 
Характеристика Х 1 2 3 4 

Вартість ? ? 1000 800 950 1100 

Дата продажу цей міс. 1міс. 3міс. 1 міс. цей міс. 

Екологічна   ситуація погана добра погана погана добра 

Метро - - - + + 

   

  Завдання 4. Визначити  вартість  будівлі,  використовуючи  

грошові  та  відсоткові поправки за даними таблиці  8. 

 

Методичні вказівки: 

Залежно від мети оцінки  і необхідної точності розрахунку  

існує декілька способів визначення відновної вартості:  
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Метод  порівняльної  одиниці –  припускає  розрахунок  

вартості  будівництва  порівняльної  одиниці (1м
2
, 1м

3
)  аналогічної  

будівлі.  Вартість порівняльної одиниці аналога має бути 

скоригована на наявність відмінностей в порівняльних  об'єктах 

(планування,  устаткування,  права  власності).  Для розрахунку 

повної вартості оцінюваного об'єкта  скориговану вартість одиниці  

порівняння помножують на кількість одиниць порівняння (площа, 

об'єм).  

Метод  розділення на  компоненти  відрізняється  від 

попереднього  тим, що  вартість  всієї  будівлі  розраховується  як  

сума  вартостей  його  окремих будівельних  компонентів –  

фундаментів,  стін,  перекриттів  і  т.п.  Вартість кожного  

компонента  отримують,  виходячи  з  суми  прямих  і  непрямих  

витрат, необхідних для будівництва одиниці об'єму.  

Метод кількісного обстеження  заснований на детальних  

кількісному  і вартісному розрахунках витрат на монтаж окремих 

компонентів, обладнання  і будівництва  будівлі  в  цілому.  Окрім  

розрахунку  прямих  витрат  необхідний розрахунок  накладних  та  

інших  витрат. Таким  чином,  з  урахуванням  усіх  компонентів 

формула  розрахунку нового будівництва набуває вигляду:  

 

                    С = С1 •  V •  Ку •  Кі •  Кінф ,                              ( 9) 

 

 де  С1 —  вартість  нового  будівництва (вартість  відтворення  або  

заміщення). 

V  —    будівельний обсяг об’єкта оцінки. 

Кi  —   середній індекс зміни вартості. 

Кiнф. — індекс інфляції на дату оцінки.  

      Залишкова  вартість  заміщення  об’єкта  оцінки (Со)  з  

урахуванням  права використання земельної ділянки в цінах, які чинні 

на дату оцінки визначають за формулою  

 

Со = С • (1 – ФФІЗ/100) • (1 – ФФУНК/100) •  (1 – ФЗОВН/100) + СЗ, ,      (10)   

 

де  ФФІЗ —   фізичний знос  об’єкта оцінки, %;  

     ФФУНК — функціональний знос об’єкта оцінки, %;  

     ФЗОВН —  зовнішній (економічний) знос об’єкта оцінки, %;  
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     СЗ            —  вартість прав, що пов’язані з земельною ділянкою. 

Фізичний знос будівлі слід визначати за формулою  

%100

i

i

L
FF ∑= ,                                         (11) 

 

 де       F  — фізичний знос будівлі (%); 

   Fi     —   фізичний знос i - гo| конструктивного елемента (%); 

   Li  — коефіцієнт,  який  відповідає  відновній  вартості i-гo  

конструктивного  елемента в сумі загальної  вартості будівлі; 

    n — кількість конструктивних елементів будівлі. 

 

Тема 7. Дохідні та комбіновані методи оцінки об’єктів 

нерухомості 
Мета заняття: Розглянути та охарактеризувати дохідні та 

комбіновані методи 

План 

7.1.  Охарактеризуйте метод капіталізації прибутку. 

7.2.  Обґрунтуйте коефіцієнти капіталізації прибутку. 

7.3. Розгляньте метод прямої капіталізації прибутку та метод 

чистого доходу (дисконтованого грошового потоку) 

7.4.     Комбіновані методи оцінки нерухомості 

7.4.1.  Метод підрядчика. 

7.4.2.  Метод залишку. 

7.4.3.  Метод підприємницької оцінки. 

 

Дохідний підхід передбачає визначення поточної вартості 

очікуваних доходів від найефективнішого використання об'єкта 

оцінки. В рамках цього підходу застосовуються методи: прямої 
капіталізації прибутку, дисконтування грошового потоку. 
При оцінці з позиції дохідного підходу як основний фактор, що 

визначає вартість об'єкта, приймається дохід. Чим більший дохід від 

об'єкта оцінки, тим більше розмір його ринкової вартості за інших 

рівних умов. При цьому мають значення тривалість періоду 

отримання можливого доходу, міра і вид ризиків, що 

супроводжують цей процес. Дохідний підхід — це визначення 

поточної вартості майбутніх доходів, що виникнуть у результаті 
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використання власності і можливого подальшого її продажу. У 

цьому випадку застосовується оцінний принцип очікування. 
Дохідні методи оцінки базуються на визначенні очікуваних в 

майбутні періоди доходів та їх трансформації в поточну вартість 
об'єктів нерухомості чи підприємств. Комбіновані методи 
орієнтуються, на дохідний підхід з одночасним врахуванням 
положень витратного чи порівняльного підходів оцінки об'єктів 
нерухомості та підприємств. 

Методи оцінки об'єктів нерухомості та підприємств слідуючі: 

■ метод капіталізації прибутку; 
■ метод приведеного чистого доходу; 
■ метод підрядчика; 
■ метод залишку; 
■ метод підприємницької оцінки. 

Метод  прямої  капіталізації  доходу  використовую  у  випадку,  

коли прогнозують  постійний  за  величиною  і  рівнем  чистий  

операційний  дохід  у рамках  періоду  прогнозування,  отримання  

якого  не  обмежене  з  часом.  Капіталізацію  чистого  операційного  

доходу  здійснюють шляхом  ділення  його  на  ставку  капіталізації. 

       Метод  прямої  капіталізації  доходу  передбачає таку 

послідовність оцінних процедур:   

    1.  Прогнозування  валового  доходу  на  основі  результатів  

аналізу  зібраної  інформації  про  оренду  аналогічного  нерухомого  

майна  з  метою  проведення аналізу  умов  оренди (суми  орендної  

плати  та  типових  умов  оренди)  або інформації про використання 

подібного нерухомого майна.   

    2.  Прогнозування операційних витрат та чистого операційного 

доходу (рентного), як правило за рік з дати оцінки, Чистий 

операційний дохід розраховують як різницю між валовим  доходом  

та  операційними  витратами,  рентний  дохід -  різниця  між  

очікуваним  валовим доходом від реалізації продукції, яку 

отримують на земельній ділянці, та  виробничими витратами і 

прибутком виробника.   

3.   Обґрунтування вибору оціночної процедури, визначення ставки 

капіталізації та її розрахунок.   

4.  Розрахунок  вартості  об'єкта  оцінки  шляхом  ділення  чистого  

операційного  доходу або рентного доходу на ставку капіталізації  
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Вартість
ціїкапіталізаКоефіцієнт

ЧОД
=

.
 

 

      Метод непрямої капіталізації доходу (дисконтування грошових 

потоків) застосовують  у  випадку,  коли  прогнозовані  грошові  

потоки  від  використання  об'єкта  оцінки  неоднакові  за  

величиною,  непостійні  протягом  певного  періоду прогнозування,  

або  якщо  отримання  їх  обмежене  часом.  Прогнозовані  грошові  

потоки,  в  тому  числі  вартість  реверсії,  підлягають  

дисконтуванню  із  застосуванням ставки дисконту для визначення 

їх поточної вартості.  

     Метод  дисконтування  грошових  потоків  заснований  на  

перетворенні  майбутніх  доходів  у  поточну  вартість.  Інвестор  

отримує  дохід  за  свої капіталовкладення,  а  також  дохід  від  

продажу  об'єкта  наприкінці інвестиційного періоду (реверсія).   

 

Питання для контролю та самоперевірки 

1.  Розкрийте зміст і сферу застосування дохідного підходу 

оцінки нерухомості. 

2. Назвіть і охарактеризуйте методи дохідного підходу оцінки 

нерухомості. 

3. Розкрийте схему прогнозування майбутніх доходів від об'єкта 

нерухомості. 

4. Охарактеризуйте види ризиків, що виникають у процесі 

інвестування об'єктів нерухомості. 

5. Розкрийте зміст і послідовність проведення оцінки 

нерухомості методом прямої капіталізації. Наведіть формули 

визначення вартості об'єкта. 

6. Які існують методи розрахунку коефіцієнтів капіталізації? 

Охарактеризуйте їх зміст. 

7. Розкрийте зміст і послідовність проведення оцінки 

нерухомості методом дисконтування грошового потоку. Наведіть 

формули визначення вартості об'єкта. 

8. Яким чином визначається ставка дисконту? 

9. Які комбіновані методи оцінки нерухомості ви можете 

назвати?  Охарактеризуйте їх. 
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Практична робота 
      Завдання 1. Для придбання майнового комплексу підприємства 

було залучено позику на суму 300000 грн. Іпотечна постійна 

(коефіцієнт капіталізації на позиковий капітал) складає 17,5 %. 

Очікується, що об'єкт власності принесе чистий операційний доход 

65000 грн. Аналіз порівняних продажів показує, що інвестори 

очікують 19 % коефіцієнт капіталізації на власні кошти від 

інвестицій у схожі об'єкти. Оцініть  вартість майнового 
комплексу. 

 Завдання 2. Оцінити двоповерхову будівлю заводоуправління 

площею 400 м
2
, що потребує косметичного ремонту. Аналогом було 

обрано двоповерхову офісну будівлю площею 350 м
2
, у якій був 

зроблений косметичний ремонт. Ціна продажу аналога -250000 грн. 

У базі даних доступні наступні дані по парних продажах (таб.9.) 

Таблиця   9 

Інформація про об'єкти парних продажів 

Об'єкт 
Фізичні характеристики та 

призначення об'єкта 
Стан об'єкта 

Ціна, 

грн. 

1 
Одноповерхова цегельна офісна 

будівля площею 150 м
2
 

Потрібний 

косметичний 

ремонт 

80000 

2 
Одноповерхова цегельна офісна 

будівля площею 200 м
2
 

Проведено 

косметичний 

ремонт 

160000 

 

        Завдання 3. Власник будівлі офісного призначення протягом 6 

років планує отримувати щорічний доход від оренди приміщень в 

розмірі 60 тис. грн. Наприкінці 6-го року будівлю буде продано за 

1350 тис. грн., витрати на продаж прогнозуються в розмірі 5 % 

продажної ціни. Прогнозування доходів від оренди має більш 

високий ступінь ймовірності порівняно з можливістю продажу 

будівлі за вказану ціну, що впливає на рівень ставок дисконту: 8 % - 

для доходів від оренди та 20 % - для майбутнього продажу об'єкта. 

Оцінити вартість будівлі. 
     Завдання 4. Необхідно оцінити об’єкт нерухомості, потенційний 

валовий дохід (ПВД) якого  дорівнює 150  тис.  грн. У  базі  даних  є  
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інформація щодо  ціни  об’єктів - аналогів, які були продані 

нещодавно і наведені в таблиці 10.  

Таблиця  10 
Аналог Ціна продажу, тис. грн. ПВД, тис. грн. 

А 800 160 

В 950 175 

С 650 135 

     Завдання 5. Необхідно  оцінити  об’єкт  нерухомості  з  

прогнозованим  чистим операційним  доходом (ЧОД) 50000  ум. од.  

Інформація щодо  операцій  купівлі продажу наведена у таблиці  11. 

Таблиця  11 
Аналог ЧОД, ум. од. Ціна продажу, ум.од. 

А 55000 350000 

В 40000 500000 

С 35000 40000 

Завдання 6. Сума  річної  орендної  плати  для  об’єкта  оцінки  
дорівнює 20000  ум.  од. Оцінювач володіє такою ринковою 
інформацією в таблиці 12. 

Таблиця  12 

Аналог Ціна продажу, тис.ум. од. Річна орендна плата ум.од. 

1 288 24000 

2 310,5 27000 

3 198 18000 

4 230 23000 

5 178,5 17000 

Завдання 7. Об'єкт оцінки одноповерхова будівля адміністра-

тивного призначення. Порівнянний об'єкт, який має на 40 м
2
 більшу 

загальну площу та підземний гараж, було продано за 800 тис. грн. 

Об'єкт оцінки не має гаража, але покупець разом з правами власності 

на об'єкт отримує право довгострокової оренди земельної ділянки, на 

якій цей об'єкт розташований. Результати аналізу продажів свідчать 

про те, що поправка на придбання права довгострокової оренди 

земельної ділянки оцінюється в 15 % до вартості об'єкта, наявність 

гаража - 100 тис. грн., а вартість кожного додаткового 1 м
2
 загальної 

площі відповідає поправці у 1,2 тис. грн. Оцінити вартість будівлі. 
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Завдання 8. Необхідно оцінити вартість багатоквартирного 
будинку з чистим операційним  доходом 70000 ум. од., якщо маємо 
наступну ринкову інформацію в таблиці 13. 

Таблиця  13 

Аналог Ціна продажу, ум.,од. ЧОД, ум. од. 

1 3000000 50000 

2 2700000 65000 

3 2350000 45000 

4 2250000 37500 

5 2000000 30000 

Завдання  9.  Отримана  інформація  про  продані   житлові 
будинки, що здаються в оренду наймачам. 
Будинок № 1 — чотирьохквартирний; сукупна річна орендна 

плата становить 227 тис. грн, був проданий за 1 820 тис. грн. 
Будинок №  2 — шестиквартирний; сукупна річна орендна плата 

становить 328 тис. грн, був проданий за 2 520 тис. грн. 
Будинок №  3 — шестиквартирний; сукупна річна орендна плата 

становить 312 тис. грн, був проданий за 2 228 тис. грн. 
Потрібно попередньо оцінити вартість восьмиквартирного 

житлового будинку, що надається в оренду за 440 тис. грн на рік і 
знаходиться в тому самому районі, що і продані будинки. 
     Значення коефіцієнта валової орендної плати визначається таким 

чином  

                                           

Р

О

ОП

ЦП
КВОП = ,                                         (12) 

 

 де ЦПо — ціна продажу об'єкта нерухомості; 

 ОПр —  сукупна річна орендна плата. 

     Завдання 10. Річний дохід від експлуатації об'єкта нерухомості 

для розрахунків методом прямої капіталізації визначений в сумі  

2 500 000 грн. Ставка дисконту — 20 %;  безризикова ставка 

дисконту — 10 %. Повернення капіталу по фонду відшкодування і 

безризиковій ставці дисконту відбувається протягом п'яти років. За 

даними таблиці складних процентів розмір фонду відшкодування 

при безризиковій ставці дисконту — 10 % і п'ятьох періодах 

нарахування становить 0,16380 (1 : 6,1051 = 0,16380). 
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При використанні методу додавання визначіть коефіцієнт 

капіталізації прибутку. 

Завдання 11. Визначити вартість об'єкта нерухомості 

методом прямої капіталізації прибутку за таких даних. Річний обсяг 

чистого доходу від експлуатації  об'єкта  нерухомості  становить 

 1 500 000 грн. Базова дисконтна ставка — 20 %. Очікується, що 

протягом наступних п'яти років вартість об'єкта нерухомості зросте 

на 40 %. За даними таблиці складних процентів розмір фонду 

відшкодування за п'ять років при ставці дисконту 20 % становить 

SFF = 0,13438. 

       Розрахуйте вартість об’єкта нерухомості. 

 

Методичні вказівки: 

Доходний метод полягає у перетворенні в теперішню вартість 

нерухомості очікуваних доходів, що може принести використання 

або майбутній продаж об’єкта нерухомості, враховуючи ризики.  

Визначення вартості об’єкта нерухомості, що оцінюється, 

розраховується за формулою.  

                                           
СК

ЧОД
Сдм = ,                                              (13) 

 де Сдм — вартість об’єкта нерухомості, що оцінюється, із 

застосуванням доходного методу, тис. у. о.;  

     ЧОД — чистий операційний дохід, що приносить об’єкт 

нерухомості за рік, тис.у.о.;  

     СК   — ставка капіталізації. 

                                 
і

і

Ц

ЧОД
СК =  ,                                 (14) 

  де    i  — об’єкт аналог, i = 1...9  

ЧОДi  —  чистий операційний дохід, що приносить і-й об’єкт 

нерухомості за рік, тис. у. о.;  

Цi  —  ціна продажу i-го об’єкта нерухомості тис. у.о. 

 

Метод  дисконтування  грошових  потоків  заснований  на  

перетворенні майбутніх  доходів  у  поточну  вартість.  Інвестор  

отримує  дохід  за  свої капіталовкладення,  а  також  дохід  від  

продажу  об'єкта  наприкінці  інвестиційного періоду (реверсія). 
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Метод непрямої капіталізації. За цим методом здійснюється 
капіталізація нерівномірних річних рентних доходів від 
використання земельної ділянки у її вартість з використанням 
відповідного коефіцієнта дисконтування.  При непрямій 
капіталізації чистого доходу оцінна вартість земельної ділянки 
визначається за формулою: 

 Метод зв'язаних інвестицій використовується в двох різновидах: 

1)  метод зв'язаних інвестицій для власного і позичкового капіталу; 

2)  метод зв'язаних інвестицій для складових частин нерухомості. 

 Метод зв'язаних інвестицій для власного і позичкового капіталу 

використовується у тому випадку, якщо купівля об'єкта нерухомості 

проводиться із використанням позичкового капіталу. В такому 

випадку коефіцієнт капіталізації розраховується таким чином 

 

                           R  =   Пк • дп + ( 1 – Пк ) •  дв , ,                                (15) 

де Пк — питома вага позичкового капіталу у вартості об'єкта   

нерухомості; 
  дп — ставка дохідності на позичковий капітал; 
  дв — ставка дохідності на власний капітал. 

 

Теми рефератів 

1. Регулювання конкурентних відносин на ринку 

нерухомості. 

2.  Характеристика державної програми розвитку житлового 

будівництва. 

3.    Характеристика житлового ринку України: регіональний вимір. 

4.   Формування та становлення ринку житлового будівництва. 

5.   Інвестиційне забезпечення відтворення житла в Україні. 

 

Тема 8.  Особливості оцінки  земельних ділянок  

Мета заняття: Сформувати уяву про загальні положення 

використання і оцінка  земельної ділянки 

План 

8.1.  Земля як базова складова та особливий об’єкт нерухомості. 

8.2.  Охарактеризуйте загальні положення та принципи експертної 

оцінки землі.  
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8.3.  Визначіть варіант найефективнішого використання земельної 

ділянки. 

8.4. Дати характеристику застосування витратного підходу для 

оцінки землі. 

8.5.   Розгляньте порівняльний підхід оцінки земельних ділянок. 

8.6.   Дохідний підхід оцінки земельних ділянок.  

 

Земельні ресурси мають ряд властивостей і особливостей, які 

не залежать від системи суспільних відносин і не притаманні іншим 

ресурсам де в межах держави є територіальною основою її 

суверенітету. Це державно-політична характеристика землі,  де 

земля є основним засобом виробництва.  

Земля є товаром — об'єктом ринкових відносин, тобто майже 

кожна земельна ділянка може перейти до нового власника і у 

кожної ділянки є своя ціна. Відповідно, земля як товар 

(нерухомість) — це об'єкт купівлі-продажу, оренди, застави, що 

задовольняє різноманітні потенційні потреби та має окремі якісні та 

кількісні характеристики. У цьому контексті виявляється 

економічна сутність землі. Залучення земель або прав користування 

ними в ринкові відносини стимулює ділову та інвестиційну 

активність в країні, підвищує ефективність використання земельної 

власності. 

Земля є особливим ринковим товаром, найбільш характерними 

ознаками якого, що визначають його унікальність, є: 
— обмеженість і не відтворюваність; 
— абсолютна нерухомість і неможливість переміщення; 
— вічність використання; 
— неможливість штучного створення та заміни іншими 

ресурсами. 
Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової 

ціни (ймовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості 

об'єкта (інвестиційна, ліквідаційна, страхова, податкова, споживча, 

спеціальна), яка зумовлена метою оцінки та сферою застосування її 

результатів. При цьому дотримуються принципів: корисності, 

попиту і пропозиції, заміщення, очікування, доданої продук-

тивності, внеску (граничної продуктивності), відповідності, 

найкращого і найбільш ефективного використання. 
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Звіт   про    експертну    грошову   оцінку  земельної ділянки 

повинен містити: 

— підставу для проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки; 

— мету оцінки та дату, на яку проведено оцінку; 

—  опис земельної ділянки; 

— план та характеристику земельної ділянки, у т. ч. її фізичні та 

економічні особливості, правовий режим, особливості її 

місцезнаходження, опис меж, цільове призначення, характер 

використання та стан забудови; 

— аналіз ефективності використання земельної ділянки; 

—  обґрунтування обраних методичних підходів; 

— розрахунок оцінної вартості земельної ділянки за обраними 

методичними підходами; 

— основні передумови проведення оцінки; 

— висновок експерта щодо оцінної вартості земельної ділянки; 

— сертифікат земельної ділянки. 

 

Питання для контролю та самоперевірки  

1.  Назвіть основні фактори, що впливають на вартість земельної 

ділянки. . 

2.   Назвіть види грошової оцінки землі. Охарактеризуйте їх. 

3.   Перелічіть нормативно-методичну базу грошової оцінки земель 

в      Україні. 

4.  Охарактеризуйте принципи і бази експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

5.  Опишіть послідовність проведення експертної грошової оцінки 

земель. 

6.  Що входить до інформаційної бази експертної грошової оцінки 

земель? 

7.  Назвіть методичні підходи експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

8. Яким чином визначається найефективніше використання 

земельної ділянки? 

9. Опишіть послідовність визначення ринкової вартості земельної 

ділянки за витратним підходом. 
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10. Опишіть послідовність визначення ринкової вартості земельної 

ділянки за порівняльним підходом. 

11. Опишіть послідовність визначення ринкової вартості земельної 

ділянки за витратним підходом. 

12 Охарактеризуйте визначення ринкової вартості земельної 

ділянки за дохідним підходом. 

Практична робота 
Завдання 1. Найбільш ефективним варіантом використання 

земельної ділянки є будівництво торговельного центру, вартість 

якого оцінюється в 1,5 млн. грн. За прогнозними розрахунками 

щорічний чистий операційний дохід від експлуатації нерухомості 

(земельна ділянка та приміщення під торговельний центр) 

дорівнюватиме 200 тис. грн., коефіцієнт капіталізації для земельної 

ділянки - 10 %, для будівлі - 12 %. Оцінити вартість земельної 
ділянки. 

Завдання 2. Визначити вартість земельної ділянки за методом 

залишку для землі за умови, що можливими варіантами її забудови 

є житлова (з потенційним річним доходом 150 000 грн), комерційна 

(з потенційним річним доходом 300 000 грн) або адміністративна (з 

потенційним річним доходом 200 000 грн.) нерухомість. 
Таблиця  14 

Розрахунок вартості земельної ділянки за методом залишку  
Найменування Житлова Комерційна 

(торгівля) 
Адмініст-
ративна 

Річний потенційний валовий дохід 150 000 300 000 200 000 

Недовикористання та витрати при 

зборі платежів 

5 % 

-5000 

10 % 

-25000 

13 % 

-20000 

Інші можливі доходи 3 000 10 000 5 000 

Дійсний валовий дохід 148 000 285 000 185 000 

Операційні витрати -70 000 -160 000 -90 000 

Резерв на заміщення -3 000 -10 000 -5 000 

Чистий операційний дохід 75 000 115 000 90 000 

Вартість будівництва поліпшень 500 000 700 000 600 000 

Коефіцієнт капіталізації 0,13 0,14 0,13 

Дохід від будинків та споруд 65 000 98 000 78 000 

Дохід від землі 10 000 17 000 12 000 

Коефіцієнт капіталізації для землі 0,12 0,12 0,12 

Вартість земельної ділянки 83 333 141 667 100 000 
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Зіставлення різних варіантів забудови території за технікою 
залишку для землі наведено у таблиці  14.  
Завдання 3. Земельну ділянку використано для розміщення 

триповерхового гаражного комплексу на 600 автомобілів. 

Доходність таких гаражних комплексів складає 10 %, а строк 

експлуатації - 35 років. Середня заповнюваність гаража дорівнює  

85 %, вартість оренди одного машино-місця - 40 грн. на місяць. 

Вартість будівництва такого гаражного комплексу оцінюється в 

1500 тис. грн. Визначити вартість земельної ділянки, якщо 

повернення капіталу здійснюється рівними виплатами. 
 

Методичні вказівки: 

Для оцінки земельної ділянки використовують:  
■ метод залишку для землі; 
■ метод визначення витрат на освоєння. 
Метод залишку для землі визначає ринкову вартість земельної 

ділянки як різницю між ринковою вартістю всього об'єкта 
нерухомості — тобто земельної ділянки з упорядкуванням та 
поліпшенням за відрахуванням зносу. 
Метод розрахунку вартості земельної ділянки ґрунтується на 

техніці залишку для землі за умов:     
� визначення найбільш ефективного використання земельної 
ділянки як вільної; 

� за відсутності на ринку інформації про угоди купівлі-продажу 
незабудованих земельних ділянок. 
Алгоритм проведення оцінки земельної ділянки методом 

залишку: 
1) визначення вартості земельної ділянки з поліпшенням на 

основі інформації зіставлення порівняльних цін продажів або 
пропозицій. 

2) розрахунок вартості відтворення (заміщення) поліпшень, 
аналогічних тим, що розташовані на земельній ділянці, яка 
оцінюється. 
Вартість відтворення складається з: 
• прямих витрат, які безпосередньо пов'язані з будівництвом 

(вартість матеріалів, заробітна плата; вартість експлуатації машин 
та механізмів; вартість тимчасових споруд; прибуток та накладні 
витрати підрядника); 
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• непрямих витрат, необхідних для організації та ведення 
будівництва (проектування, підготовку території під забудову, 
податки, обслуговування боргу, реклама, страхові внески); 

•  прибутку забудовника — грошової винагороди за 
використання капіталу, інвестованого в будівництво. 

3) визначення фізичного зносу, функціонального старіння та 
зовнішнього знецінення нерухомого майна, розташованого на 
земельній ділянці, що оцінюється; 

4) визначення залишкової вартості відтворення (заміщення); 
5) визначення вартості земельної ділянки за відрахуванням 

вартості поліпшень (у тому числі будинків, споруд та 
упорядкування). 
За цим підходом оцінна вартість земельної ділянки визначається 

як залишок між очікуваною ціною продажу забудованої ділянки 
(або капіталізованим чистим річним доходом від її використання) та 
всіма витратами на спорудження об'єктів нерухомого майна за 
формулою 

                                 Узв =  Цо — Вос,                                           (16) 
 

 де Узв — оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом 
урахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна (у 
гривнях); 
Цо  — очікувана ціна продажу (або капіталізований чистий дохід від 
забудованої земельної ділянки) (у гривнях); 
Вос — витрати на спорудження об'єктів нерухомого майна на 
земельній ділянці (у гривнях). 
 

Теми рефератів 

 

1. Регулювання конкурентних відносин на ринку житлових 
інвестицій. 
2. Інвестиційний клімат та його вплив на розвиток житла. 
3. Визначення інвестиційної привабливості регіону. 
4. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів. 
5. Правове регулювання інвестиційної діяльності. 
6. Форми державної підтримки інвестиційних процесів. 
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3. СИТУАТИВНІ ВПРАВИ 

Завдання   1.  Яким має бути щомісячний внесок для того, щоб 
забезпечити накопичення достатньої грошової суми в розмірі 60 
тис. грн. для придбання квіткового бізнесу через 2 роки, якщо банк 
пропонує 12 % річних зі щомісячним нарахуванням процентів ? 
Завдання 2. Щоквартальні платежі за договором оренди 

складського приміщення надходять наприкінці кожного кварталу в 
розмірі 5500 грн. Середньоринкова ставка доходу -15%. Визначити 
майбутню вартість орендних платежів за перші 3 квартали. 
Завдання 3. Власник нерухомості планує здійснити ремонт 

будівель через 3 роки. Сьогоднішня вартість такого ремонту 
дорівнює 44500 грн., щорічне зростання вартості будівельних 
матеріалів і ремонтних робіт прогнозується в розмірі 5 % на рік. 
Яку суму слід вносити наприкінці кожного року на рахунок під 10 
% річних, щоб мати змогу провести ремонт через 3 роки ? 
Завдання 4. Фінансування діяльності підприємства здійснюється 

на 50 % за рахунок власних коштів і на 50 % за рахунок позики. 
Вимоги доходності для позикових коштів -20%, для власних - 15 %. 
Очікувані середні темпи зростання прибутку - 4 %. Розрахувати 
загальний коефіцієнт капіталізації. 
Завдання 5.  Прогнозується отримання доходу від експлуатації 

готельного комплексу в розмірі 1250 тис. грн. протягом перших 3 
років та в розмірі 1400 тис. грн. протягом наступних 2 років. Якою 
буде поточна вартість доходів від експлуатації готельного 
комплексу за всі 5 років, якщо середньоринкова доходність 
аналогічних об'єктів - 20 % ?  
Завдання 6. За 6 років вартість устаткування збільшилась з 5100 

грн. до 7500 грн. Визначити процентну ставку, за якою відбувалось 
 зростання вартості. 
        Завдання 7.  Для оновлення автопарку підприємство вилучило 
банківську позику в розмірі 300 тис. грн. під 15 % річних зі 
щоквартальним погашенням протягом 4 років. Визначити залишок 
заборгованості за основною сумою боргу через 3 роки. 

 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

    Студенти самостійно опрацьовують питання і використовують 

рекомендовану літературу (табл. 4.1). 
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   Таблиця   4.1 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№ 
Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Рекомендо-

вана 

література 

1 2 3 4 

 

 

1. 

Сутність та місце 

нерухомості в 

системі 

фінансово-

економічних 

відносин 

Характеристика основних параметрів 

об’єктів нерухомості при проведенні 

операцій їх вартісної оцінки. Ринок 

нерухомості як один з різновидів ринку 

послуг. 

 

1,2,3,4,5,21. 

 

2 

 Земля як базова 

складова та особ-

ливий об’єкт 

нерухомості  

Експертна грошова оцінка земельної 

ділянки. Застосування підходів для 
оцінки землі. 

(витратний,дохідний,порівняльний) 

1,2,3,4,5,6, 

9,16.22 

 

3. 

Становлення 

ринку житлової 

нерухомості в 

Україні 

Приватизація   державного житлового 

фонду. Механізми розвитку ринку житла 

в Україні. 

1,2,3,4,5,8,1

8,21. 

 

4. 

Угоди з нерухо-

містю для забез-

печення підпри-

ємницької 

діяльності 

Дарування приватизація обмін. 

відчуження, міна, купівля-продаж. 

Будівництво  (створення нової 

нерухомості)  Оренда. 

1,2,3,4,5,23,

24,25 

 

5 

 Основи оцінки 

нерухомості.  

Методи оцінки 

Експерт – оцінювач майна Основні 

підходи і методи оцінки нерухомості. 
Бази оцінки об’єктів 

1,2,3,4,5,18,

21,24,25. 

 

6 

Управління  

корпоративною 

нерухомістю 

Поняття і функції інституту кон-

домініуму Динаміка збільшення 

кількості товариств власників  житла в 

Україні.  

1,2,3,4,5,22,

26. 

 

7 
Управління 

приватною  

нерухомістю 

Іпотечне кредитування в Україні та за 

кордоном. Страхування 

  

1,2,3,4,5.21,

22,24,25. 

 

8. 

Оподаткування  
операцій  з 
нерухомістю   

Внески та обов’язкові платежі до 
державних цільових фондів 

1,2,3,4,5,11,

27. 
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5.  ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) виконується 

студентами для поглибленого вивчення окремих тем навчальної 

дисципліни «Нерухомість в Україні». 

Студенти денної форми навчання виконують ІНДЗ у вигляді 

реферату та звітуються про виконання індивідуальної роботи на 

одному із практичних занять. 

Реферат повинен складатися із змісту (на окремому папері), 

УДК, анотації (6 – 8 строк), вступу (18 – 20 строк) (УДК, анотація і 

вступ розміщаються на другому аркуші), трьох розділів, кожен із 

яких повинен містити три підрозділи (1,5 - 2 паперу кожний), 

висновків (15 – 20 строк) та списку використаних літературних 

джерел (6 – 10 одиниць). 

Розділи нумеруються арабськими цифрами – 1, 2, 3. Підрозділи 

нумеруються двома арабськими цифрами, з яких перша означає 

номер розділу, друга – номер підрозділу в розділі, наприклад – 1.1. 

Формули і таблиці нумеруються в межах розділів. 

При цьому слово «розділ» друкується, а «підрозділ» - ні. 

Титульна сторінка оформляється за загальними вимогами по 

середині паперу. Вибір варіанта вибирається згідно списку групи. 

Загальний обсяг реферату повинен складати 18 – 22 сторінок 

формату А 4, шрифт – 14, міжрядковий  інтервал – 1,5, поля – ліве, 

верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Абзац – 10 мм.  

Між УДК та анотацією, анотацією та вступом, назвою розділу та 

підрозділу, назвою підрозділу та текстом, текстом та початком 

наступного підрозділу, словами «Вступ», «Висновки» і «Список 

використаних літературних джерел» та текстом повинен бути 

подвійний інтервал. 

Слова «Зміст», «Анотація», «Вступ», «Висновки», «Список 

літературних джерел», назви розділів та підрозділів друкуються 

жирним шрифтом. При цьому слово анотація розміщується в 

першому із рядків в яких друкується її текст.  

Захист ІНДЗ відбувається у терміни, спільно обумовлені 

студентом і викладачем 
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Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань 

 

1. Фонд державного майна в Україні: структура, функції. 

2. Агенства нерухомості в м. Рівному та Рівненській області: 

діяльність, перспективи розвитку. 

3. Приватизація нежитлової нерухомості: стан, перспективи 

розвитку. 

4. Приватизація житлової нерухомості: стан, перспективи 

розвитку. 

5. Ринок землі в Україні: перспективи розвитку. 

6. Ринок житла в Україні. 

7. Особливості оренди нерухомості в Україні та закордоном. 

8. Інвестиції в нерухомість в Україні. 

9. Девелопмент – мистецтво управляти. 

10. Пільгове кредитування нерухомості в Україні. 
11. Цінова ситуація на об’єкти нерухомості в Україні та в світі: 

порівняльна характеристика. 

12. Оподаткування землі та нерухомості в Україні та в світі. 
13. Особливості земельної ділянки як об’єкта оцінки.  

14. Нормативний метод оцінки земельної ділянки. 

15. Маркетинг нерухомості за закордоном. 

16. Порівняльний аналіз маркетингу нерухомості в Україні та в 

світі. 

17. Переваги і недоліки експертної грошової оцінки 

нерухомості. 

18. Юридичний зміст нерухомості. Життєвий цикл нерухомості. 

19. Основні фонди як об’єкт нерухомості: їх характеристика і 

особливості. 

20. Підприємство як майновий комплекс та особливості його 

продажу. 

21. Вплив політичних, економічних та природно-географічних 

чинників на вартість нерухомості. 

22. Особливості оцінки промислового підприємства. 

23. Банківський кредит. Застава та предмет застави. 

24. Основні схеми житлового інвестування та іпотечного 

кредитування 

25. Оподаткування нерухомості в Україні. 
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26.  Вплив стратегічних напрямків в розвитку економіки країни на 

ринок нерухомості. 

27. Рієлтерська та оціночна діяльність на регіональному ринку 

нерухомості 

28. Рієлтерська та оціночна діяльність на національному ринку 

нерухомості. 

29. Державна реєстрація права на земельну ділянку. 

30. Операції з об’єктами нерухомості. 

31. Державна реєстрація права на нерухоме майно. 

32. Первинний ринок нерухомості в Україні, перспективи 

розвитку. 

33. Первинний ринок нерухомості в Рівненській області, 

перспективи розвитку. 

34. Вторинний ринок нерухомості в Україні, перспективи 

розвитку. 

35. Іпотечне кредитування нерухомості в Україні та в світі: 
порівняльна характеристика. 

36. Маркетинг житлової нерухомості. 
37. Рекламна політика рієлтерської фірми. 

38. Роль громадських організацій на ринку нерухомості. 

 

6.  ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ПРАВО    

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
1. Сутність та місце нерухомості в системі фінансово - економіч-   

них відносин. 

2. Фінансово-економічні напрямки оцінки окремих компонентів 

нерухомості. 

3.  Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при 

проведенні операцій їх вартісної оцінки. 

4. Нерухомість, як об’єкт економічного та інших напрямів 

використання. 

5.  Особливості та функції ринку нерухомості. 

6.  Структура  та види ринків нерухомості. 
7.  Характеристика  ріелтерської діяльності. 
8.   Особливості становлення та розвитку ринку нерухомості. 
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9.   Надання послуг на ринку нерухомості. 
10. Необхідність та сутність оцінки майна та майнових прав. 
11. Види вартості об’єктів нерухомості. 
12. Охарактеризуйте принципи оцінки об’єктів нерухомості. 
13. Особливості  проведення процедури оцінки нерухомості. 
14.  Порядок   та   вимоги   до   складання   звіту    про     оцінку 
нерухомості. 
15.  Бази оцінки об'єктів нерухомості. 
16.  Правила вибору бази з уніфікованої системи баз оцінки. 
17.  Класифікація методів оцінки об'єктів нерухомості. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ГРУПИ ВИТРАТНИХ, 

ПОРІВНЯЛЬНИХ, ДОХІДНИХ ТА КОМБІНОІВАНИХ 

МЕТОДІВ ОЦІНКИ ОБЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ 
1.  Розгляньте особливості використання нормативних підходів у 

процесі оцінки об’єктів нерухомості.  

   2.  Охарактеризуйте  сутність витратного підходу оцінки об’єктів 

нерухомості.  

3.  Характеристика методів відновної вартості об’єктів нерухомості.  

4.  Метод заміщення та визначення зносу об’єкта нерухомості. 

5.  Метод балансової вартості. 

6.  Дати загальну характеристику порівняльного підходу оцінки 
об’єктів нерухомості. 
7. Охарактеризуйте особливості використання порівняльних 
(аналогових) методів оцінки об'єктів нерухомості. 
8.   Розгляньте сутність методу відновної вартості за аналогами. 
9.   Метод порівняльних продажів. 
10. Метод інвестицій. 
11. Охарактеризуйте метод капіталізації прибутку. 

12.  Обґрунтуйте коефіцієнти капіталізації прибутку. 

13.  Розгляньте метод прямої капіталізації прибутку та метод 

чистого доходу (дисконтованого грошового потоку). 

14.  Комбіновані методи оцінки нерухомості. 

15.  Метод підрядчика. 

16.  Метод залишку. 

17.  Метод підприємницької оцінки. 

18.  Земля як базова складова та особливий об’єкт нерухомості. 
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19. Охарактеризуйте загальні положення та принципи експертної 

оцінки землі.  

20. Визначіть варіант найефективнішого використання земельної 

ділянки. 

21. Дати характеристику застосування витратного підходу для 

оцінки землі. 

22. Розгляньте порівняльний підхід оцінки земельних ділянок. 

23. Дохідний підхід оцінки земельних ділянок.  

 

7.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

включає: опорний конспект лекцій на паперовому носії, опорний 

конспект лекцій на електронному носії, друкований роздатковий 

матеріал, кейси (аналіз комерційних та ринкових ситуацій). Під час 

підготовки до практичних занять студентам рекомендується 

користуватися базовими та додатковими літературними джерелами. 

 
8.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Модуль 1  Модуль 2 Підсум-

ковий 

контроль 

 

Всього Поточне тестування і  СРС Індивід. 

робота 

Змістовний модуль 1    Змістовний модуль   2 20 40 100 

20 20 
ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 Т8 
5 4 4 4 5 5 4 4 5 

Шкала оцінювання в ЕСТS. 
 90-100 балів - відмінно (А); 

 82 - 89 балів – дуже добре (В) 

      74 - 81 балів - добре (С); 

 64 - 73 балів - задовільно (D); 
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9.  СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ 
              Денна форма навчання 

№ 

п/п 

 

Назви змістових модулів 

Всього,  

год. 

В т.ч. 

Лекції Практич

ні 

заняття 

Самост

ійна 

робота 

  Змістовий модуль 1 Нерухоме майно та право власності  в Україні 

1 Тема 1. Фінансово - економічні 

аспекти оцінки та управління 

нерухомістю  

 

13 

 

2 

 

2 

 

9 

2 Тема 2. Організаційні та 

фінансово-економічні умови 

функціонування ринку 

нерухомості 

 

13 

 

2 

 

2 

 

9 

3 Тема 3. Основні методичні та 

організаційно-процедурні 

положення оцінки об’єктів 

нерухомості 

 

13 

 

2 

 

2 

 

9 

 

4 Тема 4. Загальна 
характеристика підходів та 

методів оцінки об’єктів 

нерухомості    

 

13 

 

2 

 

2 

 

9 

 

Змістовий модуль 2.  Основні групи    витратних, порівняльних, дохідних 

та комбінованих методів оцінки об’єктів нерухомості 

5 Тема 5. Характеристика 

нормативних і витратних 

методів оцінки об’єктів 

нерухомості 

 

13 

 

2 

 

2 

 

9 

 

6 Тема  6 . Характеристика 

порівняльних ( аналогових) 

методів оцінки об’єктів 

нерухомості 

 

13 

 

2 

 

2 

 

9 

7 Тема 7. Дохідні та комбіновані 

методи оцінки об’єктів 

нерухомості 

 

17 

 

4 

 

4 

 

9 

8 Тема 8. Особливості оцінки  

земельних ділянок 

13 2 2 9 

Всього 108 18 18 72 

Підготовка до аудиторних занять - 18 год., до контрольних заходів –20 год. 
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В.І.Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов’язюк. – К: Державна 

академія статистики обліку та аудиту, 2008.   –  765 с. 
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Питер, 2001. 
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10. 3.  Інтернет ресурс 
27. http://finance.ua/ - Фінансовий портал України 

28. http://kontrakty.com.ua – Інтернет-видання «Контракти» 

29. http://banker.ua/ - Український банківський портал 

30. http://moneyblog.com.ua – Фінансові новини України 

31. http://banki.ua/forum/ - Банківський форум 

32. http://www.uabanker.net/ - Інформаційний банківський портал 

33. http://bank.gov.ua/ - офіційний сайт Національного банку України 

34. http://almamater.com.ua/ - освіта і наука в Україні 

35. http://ua-investor.com/ - все про інвестиції і нерухомість. 

 

Інформаційні ресурси 

 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 

входять: 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістрів 

за спеціальністю 8.050104 „Фінанси і кредит".  

 

2.  Бібліотеки: 

 

НУВГП 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75, тел. 22-25-39. 

 

Обласна наукова - 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-63. 

 

Міська бібліотека - 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67 тел. 24-12-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


