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СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ МАСОВОЇ ОЦІНКИ
МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Розкритий зміст соціальної функції масової оцінки міських
земель. Визначені основні вимоги до побудови моделей масової
оцінки, що забезпечують виконання нею соціальної функції, та
проаналізована відповідність цим вимогам моделі нормативної
грошової оцінки земель населених пунктів
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Постановка проблеми. Земля – важливий ресурс соціальноекономічного розвитку суспільства. Її використання створює
необхідні матеріально-просторові умови практично для всіх
видів життєдіяльності людини, що конкурують між собою за
право мати найкраще для себе місце розташування. Найвищого
рівня ця конкуренція набуває в містах, де на відносно незначній
за площею території зосереджена переважна більшість видів
економічної діяльності, а доступність до земельних ресурсів
обмежена максимально можливою ціною, яку спроможні сплатити
за їх використання в цей час у конкретному місці домогосподарства
та підприємства, що пояснює просторово-часову неоднорідність
цін на землю в межах міста. Саме за допомогою цінового
механізму формується економічно доцільна структура міського
землекористування, а знання про вартість землі стає визначальним
при прийнятті інвестиційних рішень, здійснення зваженої
містобудівної та фіскальної політки, іпотечного кредитування
тощо.
Найкращим чином уявлення про просторово-часову
диференціацію вартості міських земель можна сформувати на
основі моніторингу цін, що склалися на ринку. Проте число угод
щодо вакантних земельних ділянок у містах обмежена і кількісно,
і територіально, що не дозволяє скласти цілісного та надійного
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уявлення про цінність землі на терені усього міста. Переважно
предметом пропозиції на ринку купівлі-продажу, оренди чи
іпотеки у містах виступають поліпшені земельні ділянки і ціна,
яку сплачують, пропонують чи запитують, стосується об’єкту
нерухомості в цілому, без її розподілення між його фізичними
складовими – землею та поліпшеннями. Тому чи не єдиним
доступним способом отримання знання про вартість міських
земель є їх оцінка і, насамперед, масова оцінка, що спрямована
на визначення вартості всієї множини земельних ділянок в межах
міста з використанням стандартних методів та статистичної
перевірки результатів.
Таким чином, масова оцінка виконує важливу соціальну
функцію, що полягає у забезпеченні суспільства об’єктивною
та порівняльною інформацією про вартість землі одночасно на
обширній території.
Про значимість цієї функції свідчить інтерес до масової
оцінки земель з боку світових організацій: Міжнародної асоціації
податкових оцінювачів (IAAO), Ради з Міжнародних стандартів
оцінки (IVSC), Міжнародної федерації геодезистів (FIG),
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), – з
якими співпрацюють такі відомі фахівці в цій галузі, як Р. Борст,
Р. Дж. Глоудеманс, М. Д’Амато, Дж. К. Еккерт, Т. Кауко, Р. Р. Олмі.
У багатьох країнах масову оцінку міських земель
використовують як обов’язковий інструмент в інформаційному
забезпеченні управління процесами міського землекористування.
Не є виключенням і наша країна, де законодавчо таку функцію
покладено на нормативну грошову оцінку земель населених
пунктів, що є основним засобом, за допомогою якого вже двадцять
років українське суспільство отримує уявлення про цінність
міських земель.
Методичним аспектам цього виду оцінки присвячені праці
Е. А. Божко, Ю. П. Губаря, Ю. Ф. Дехтяренка, В. Д. Жоголєва,
В. М. Кілочка, Ю. О. Кірічека, М. Г. Кривобокова, Д. С. Кузнєцової,
Є. С. Куця, Є. О. Ландо, Ю. М. Манцевича, І. П Манько, А. Г. Мартина,
Н. Ю. Марченко, О. Ю. Мельничука, К. М. Ніколайчук,
В. І. Нудельмана, Ю. М. Палехи, Б. А. Семененка, М. Г. Ступеня,
О. М. Теліженка, А. М. Третяка та Т. Р. Яхіної.
Практично усі автори наголошують на соціальному значенні
масової оцінки, проте мало хто порушує питання відповідності її
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результатів ринковій вартості міських земель. Оскільки вартість
землі є оціночною категорією, що залежить від обраної бази оцінки
та способу обчислення, виникає необхідність формулювання чітких
вимог до об’єктивності та надійності результатів масової оцінки.
Це зумовлює актуальність і доцільність проведення окремого
дослідження відповідності результатів нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів покладеній на неї соціальній
функції, в чому і полягає мета цієї статті.
Досягнення поставленої мети визначило основні завдання
такого дослідження: 1) cформулювати вимоги до об’єктивності
масової оцінки та достовірності її результатів; 2) проаналізувати
природу методології нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів; 3) оцінити якість моделі нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів.
Виклад основного матеріалу.
1. Основні принципи та вимоги до побудови моделі
масової оцінки міських земель. Істотними складовими процесу
оцінювання, в тому числі проведення масової оцінки міських земель,
є вибір бази оцінки, побудова оціночної моделі та узгодження
результатів оцінки. Очевидно, що кожна з цих складових має
відповідати певним вимогам, щоб забезпечити виконання оцінкою
її соціальної функції. Так, база оцінки має бути релевантною меті
оцінки; оціночна модель – ефективною щодо повноти відображення
порівнянних даних; а отримані результати – адекватними потребі в
достовірній інформації про вартість міських земель, що власне й
ініціювала проведення оцінки.
Ключову роль тут відіграє вибір бази оцінки, що репрезентує
оціночну гіпотезу – точку зору, відповідно до якої визначають
та вимірюють ступінь корисності міських земель. Адже багато
хто з оцінювачів вважали (а деякі й досі вважають) своєю місією
встановлення «єдиної істинної» вартості, що витікає з властивостей
певної речі. Проте ще в XIX столітті в економічній науці було
доведено, що вартість не іманентна об’єкту1, а відбиває чиюсь
думку про його цінність. Наприклад, продавця, для якого мірою
цінності об’єкту слугують понесені витрати на його створення, або
______________
1
Як зазначав К. Маркс, навіть найретельніший фізико-хімічний аналіз
товару не допоможе знайти в ньому жодного атому вартості [23]
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покупця, який цінність об’єкту вимірює майбутніми вигодами від
його володіння.
Таке уявлення про відносний характер вартості узагальнюють
Єдині стандарти професійної оціночної діяльності, одночасно
конкретизуючи поняття вартості як «монетарного відношення
до нерухомого майна тих, хто купує, продає або використовує
це майно» [55]. Тобто, усі оцінки (а значить і вартість) за своїм
походженням суб’єктивні, а проблема полягає в порівнянності цих
суб’єктивних оцінок.
«Об’єктивізацію» суб’єктивних оцінок побачили в їх стійкості
(відтворюваності) при повторенні ситуації та їх мінливості під
впливом нових обставин. Тому цілком природним є те, що в теорії
вартості увага поступово переміщається на аналіз ринкових цін, в
яких закріплювалися пропорції обміну, а в оціночній діяльності на
перший план висувається поняття ринкової вартості, що відбиває
колективне сприйняття і поведінку учасників ринку і, тим самим,
набуває інтерсуб’єктивного виміру (рис. 1).

Рис. 1. Ринкова і неринкові бази оцінки [13]
Розробку поняття ринкової вартості та його просування в
транснаціональну практику оціночної діяльності узяв на себе
Комітет (Рада) з Міжнародних стандартів оцінки, який не лише
визначив основні вимоги щодо відповідності цьому поняттю,
а й добився їх імплементації в такі загальноприйняті оціночні
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стандарти, як Європейські стандарти оцінки, Стандарти оцінки
Королівського інституту сертифікованих сюрвейєрів та стандарти
Міжнародної асоціації податкових оцінювачів.
Слід зауважити, що поняття ринкової вартості, за суттю,
є способом абстрагування від конкретних умов угод та певної
ідеалізації суб’єктів цих угод. Це – виражена у грошовій формі
найімовірніша ціна, за яку об’єкт може бути проданий на
конкурентному та відкритому ринку, за умови, що покупець і
продавець володіють всією повнотою інформації, для здійснення
угоди є достатньо часу, а ціна не підпадає під вплив нетипових
чинників [31].
Міжнародна асоціація податкових оцінювачів рекомендує
використовувати для масової оцінки ринкову вартість як
міру об’єктивного податкового навантаження, що забезпечує
одноманітне відношення між цінністю майна і податками.
Заснований на ринковій вартості податок, автоматично зберігає
свої функції в умовах інфляції та сприймається як об’єктивний, а
отже і справедливий. Він відображає ринкову дійсність, доступну
для громадськості, і одночасно заохочує власників до пошуку
ефективного використання майна.
Визначення ринкової вартості як грошового виразу найбільш
ймовірної ціни угоди посилює фактуальний аспект оцінки, де
одиницею спостереження слугує угода, невід’ємними елементами
якої є суб’єкти угоди (покупець і продавець), предмет угоди (права
на нерухомість, що передають) і сума угоди (ціна купівлі-продажу),
а сама оцінка все більше набуває риси аналітичного дослідження,
що базується на спостереженні і зіставленні фактів і за своєю
логікою є неповною індукцією, що розширюється, коли знання про
одні угоди приписують (ставлять у відповідність) іншим угодам.
З орієнтацією масової оцінки на досягнення ринкової вартості в
її інструментарії все більше місце починають посідати гедоністичні
моделі ціноутворення, що максимально повно описують чинники
попиту і пропозиції.
На макроекономічному рівні до таких чинників відносять
соціальні, економічні, політичні і інституціональні, тобто такі,
що характеризують ситуацію на ринку нерухомості в цілому та
визначають рівень цін, що склався на цьому ринку в конкретному
місті. На мікроекономічному рівні – це кількісні і якісні параметри
об’єктів, а також характеристики угод стосовно них, що зумовлюють
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варіювання цін на нерухоме майно та визначають його подібність.
Ефективність гедоністичної моделі полягає у здатності
відображати коливання попиту і пропозиції та зміни ринкових цін.
Проте на ринку нерухомості представлена безліч різноманітних
об’єктів, відмінних за призначенням, місцем розташування,
розмірами, конструктивним рішенням, інженерним забезпеченням,
технічним станом тощо. Навіть за наявності схожих характеристик
кожний окремий об’єкт матиме власні параметри цих ознак або
їх конкретне співвідношення, що визначає ступінь зацікавленості
споживача в певному об’єкті.
Ця обставина, з одного боку, пояснює широкий діапазон цін на
ринку купівлі-продажу і оренди нерухомості, а з іншого – дозволяє
зробити припущення, яке лягло в основу гедоністичної концепції
К. Дж. Ланкастера, що споживача цікавить не об’єкт нерухомості як
такий, а пов’язані з його інтересами характеристики цього об’єкту
[21, 330]. Інакше кажучи, попит на нерухомість – це похідний попит
на властивості нерухомості або очікувані від володіння ними
вигоди, тобто попит визначається не безпосередньою корисністю
індивідуальних об’єктів, а корисністю їх характеристик, які непрямо
надаються цілим класом схожих, але не ідентичних об’єктів, що,
власне, і дозволяє ідентифікувати попит на ринку нерухомості [51,
22].
Одним із способів дослідити зв’язок між характеристиками
-го
об’єкту нерухомості хіj та його вартістю V є побудова
i
i
регресійних моделей:

Vi = ƒ(xij, βj),

(1)

де V – результативна (оцінювана) ознака i - ого об’єкту;
i

хіj

–

βj

– показник відповідності або внеску

j -а факторна ознака i - ого об’єкту;
j -ої факторної

ознаки у вартість, що стали широко використовувати в масовій
оцінці з 1960-х років.
Отже, гедоністична модель при масовій оцінці – це спосіб
математичної інтерпретації стохастичного зв’язку між ціною
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купівлі-продажу та/або оренди на ринку нерухомості та змінними,
що відображають чинники попиту та пропозиції. Фактично, вони
розглядають вартість нерухомості як результативну ознаку впливу
певних факторних ознак, що характеризують угоду та об’єкт,
стосовно якого ця угода укладається. Це, в свою чергу, дозволяє
обчислити вартість як одиниць вибірки (об’єктів нерухомості,
стосовно яких були укладені та проаналізовані угоди), так і решти
подібних їм об’єктів.
Загалом, гедоністичні моделі можуть мати одну з трьох
форм: адитивну, мультиплікативну і гібридну, – що визначається
характером статистичної залежності вартості об’єкту нерухомості
від його атрибутів [31; 52].
Адитивні моделі, що засновані на лінійній регресії, є
найпоширенішими в оціночній практиці, що зумовлене їх
простотою та наявністю значної кількості програмного продукту.
Проте припущення про лінійний характер зв’язку між вартістю
нерухомості та однією або декількома факторними ознаками,
на якому ґрунтуються адитивні моделі, зазвичай не відповідає
реаліям ринку. Тому на основі адитивної моделі можна лише
зробити висновки про значущість тих чи інших факторних ознак і
про погрішності інформації на стадії попереднього аналізу.
Мультиплікативні моделі, що засновані на нелінійній регресії,
мають декілька переваг, включаючи і спроможність більш
ефективно відображати криволінійну залежність, і здатність
робити коригування пропорційно вартості об’єктів, що оцінюють.
Проте вони не дають можливості розподілити вартість нерухомості
за фізичними складовими – землею та поліпшеннями.
Гібридні моделі є комбінацією адитивних і мультиплікативних
моделей, що дозволяє більш точно відображати поєднання лінійних
та нелінійних взаємозв’язків, існуючих на ринку нерухомого
майна. Ці моделі є найкращим варіантом моделювання вартості і
можуть бути застосовані до будь-якого типу нерухомості, по якому
наявна ринкова інформація. Проте їх неможливо калібрувати
безпосередньо, що вимагає додаткових зусиль на їх розробку.
Оскільки усі регресійні моделі спираються на усереднені
значення, розрахована за їх допомогою вартість не завжди
співпадатиме із значенням ринкової вартості, адже на ціни, що
можна спостерігати на ринку, впливає безліч випадкових та
непередбачених чинників, що неможливо врахувати:
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POi = VOi + εi ,

(2)

де POi – ціна пропозиції з продажу 1 кв. м i -го об’єкту
нерухомості;

VOi– оцінена вартість i -го об’єкту нерухомості;
εi

– випадкова змінна, що відображає не враховані чинники.

Польська дослідниця Мальґорцата Ренігір-Білозор відзначала,
що, будучи практично непомітними для одиничних об’єктів, ці
випадкові змінні перетворюються на типовий фактор впливу при
аналізі великих груп нерухомого майна та впливають на розвиток
ринкових структур, роблячи їх більш динамічними [53]. В свою
чергу, австралійський оцінювач Макс Каммероу пов’язував природу
похибок та їх види при застосуванні оціночних моделей з обсягом
вибірки: випадкова похибка, що зменшуватиметься зі збільшенням
кількості об’єктів у вибірці, та похибка поправки, що зростатиме
зі збільшенням кількості об’єктів у вибірці. На його думку існує
певний оптимальний об’єм вибірки, за якого значення похибок
будуть мінімальними [16].
Отже, в ході масової оцінки нерухомого майна неможливо
досягти ідеальних результатів, тому отримані значення вартості
також підлягають оцінці на відповідність ринковим даним.
Така оцінка якості побудованої моделі отримала назву аналізу
відносних показників вартості, що є обов’язковим відповідно до
вимог Стандарту масової оцінки нерухомого майна Міжнародної
асоціації податкових оцінювачів [54].
Відносні показники вартості або коефіцієнти оцінки
( Ci ) обчислюють для кожного об’єкту, представленого у вибірці,
діленням значень оціненої за допомогою моделі вартості Vi на
індикатори ринкової вартості P – ціну продажу або результат
i
незалежної експертної оцінки:

Ci = Vi / Pi

(3)

У процесі аналізу відносних показників точність масової оцінки
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вимірюють за двома параметрами: рівнем оцінки та одноманітністю
оцінки.
Рівень оцінки відповідає загальному, або типовому, коефіцієнту
оцінки. Бажано, аби його значення було близьким до одиниці,
так щоб завищені оцінки урівноважували занижені. Мірою рівня
оцінки слугують показники центральної тенденції: медіана,
середня арифметична проста та середня арифметична зважена.
Одноманітність оцінки передбачає дотримання однакового
рівня оцінки як в межах кожної групи, так і між різними групами
об’єктів нерухомості. Цей параметр у межах групи об’єктів
нерухомості вимірюють ступенем розкиду значень коефіцієнту
оцінки навколо середнього значення як середнє абсолютне чи
середньоквадратичне відхилення. Одноманітність оцінки між
групами об’єктів нерухомості визначають шляхом порівняння
їх рівнів оцінки за допомогою таких показників як коефіцієнт
дисперсії, коефіцієнт варіації та ціновий диференціал. Останній
відбиває відмінності в рівні оцінки об’єктів нерухомості,
згрупованих за значенням вартості, і тим самим, вимірює міру
нерівномірності (регресивності чи прогресивності) розподілу
податкового тягаря між різними за рівнем вартості об’єктами однієї
класифікаційної групи.
Узагальнюючи основні принципи та вимоги щодо бази оцінки,
побудови оціночної моделі та узгодження результатів оцінки,
можна констатувати, що результативність соціальної функції
масової оцінки міських земель забезпечують ринкова база оцінки,
гедоністичний тип моделей та якісні відносні показники вартості.
2. Становлення та розвиток масової оцінки міських земель
в Україні. Становлення, точніше відродження2, масової оцінки
міських земель в Україні нерозривно пов’язане з проведенням
земельної реформи 1990-х років, ключовими завданнями якої
були відновлення платного характеру користування землею та
повернення до множинності форм власності на землю. Як це
недивно, але не фіскальне питання3, а реновація приватної власності
______________
2
Перша в сучасному розумінні масова оцінка міської нерухомості в
Україні була проведена понад ста двадцяти років тому під керівництвом
О.О. Русова у Харкові [10].
3
Відповідно до Закону України «Про плату за землю» податок
за земельні ділянки в населених пунктах справлявся на підставі
встановлених Законом середніх ставок [45].
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на землю стала вирішальним моментом для імплементації в
механізми регулювання земельних відносин грошової оцінки
земель. У листопаді 1994 року Президент України з метою
створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності
та господарювання на землі доручив Уряду забезпечити розробку
методики грошової оцінки земель [43].
У березні 1995 року постановою Кабінету Міністрів України
таку методику було затверджено. Поряд з функціями індивідуальної
оцінки, такими як регулювання відносин при передачі землі у
власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу
земельної ділянки та права оренди; обліку сукупної вартості
основних засобів виробництва та визначення розміру внеску до
статутних фондів акціонерних товариств, об’єднань, кооперативів,
грошова оцінка земель мала виконувати і функції масової оцінки,
а саме – слугувати підставою для визначення ставок земельного
податку [42].
Слід зазначити, що Україна стала першою з країн СНД,
що відмовилася від позаоціночного економічного регулювання
земельних відносин загалом та оподаткування землі зокрема.
У вересні 1996 року були внесені зміни до Закону «Про плату
за землю» [40], що скасовували нормативну ціну землі, яка
дорівнювала стократному розміру земельного податку за неї.
Натомість земельний податок та орендну плату належало визначати
на основі грошової оцінки земель.
Втім, затверджена методика грошової оцінки земель населених
пунктів не відповідала загальноприйнятим у світі принципам та
вимогам, розглянутим вище. Скоріш це була своєрідна логічна
конструкція, за якою спочатку – шляхом капіталізації нормативного
прибутку від витрат на освоєння й облаштування території та
врахування місця населеного пункту в системі виробництва і
розселення визначали базову (середню для населеного пункту)
вартість 1 кв. м земель населеного пункту; потім – базову
вартість диференціювали за економіко-планувальними зонами
– функціонально визначеними та територіально вираженими
частинами населеного пункту з різним ступенем містобудівної
цінності території; і на решті – визначали вартість 1 кв. м земельної
ділянки залежно від особливостей її розташування в межах
економіко-планувальної зони та функціонального використання
[11].
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Тобто, при визначенні вартості земельної ділянки за грошовою
оцінкою в основу обчислення рентного доходу покладено
нормативний прибуток від витрат на освоєння та облаштування
території. Такий прибуток не залежить від економічної ситуації і
коригується лише системою коефіцієнтів, що відображають місце
розташування та функціональне використання земельної ділянки
і значення яких регламентовані Порядком грошової оцінки [38].
Крім того, і норма капіталізації, і норма прибутку, що встановлені
Кабінетом Міністрів, також носять сталий характер.
Це дозволяє будувати різноманітні класифікаційні системи,
елементи яких характеризують ступінь цінності міських земель на
різних рівнях територіальної ієрархії: міста в цілому, його певної
економіко-планувальної зони, в межах цієї зони. Прикладом таких
систем можуть слугувати типізація міст за рентоутворюючими
факторами або ситуаційні класи економіко-планувальних зон, що
надають уявлення про загальні тенденції змін цінності міських
земель на регіональному та зональному рівнях (рис. 2).
Таким чином, грошова оцінка земель населених пунктів – це
модель розрахункового ціноутворення, що побудована на базі,
відмінній від ринкової. Поза увагою методики грошової оцінки
залишалися такі важливі фактори формування вартості землі, як
співвідношення попиту та пропозиції на земельні ділянки певної
категорії в тому чи іншому регіоні, умови інвестування, конкретні
обставини угоди тощо. Тому результати грошової оцінки носять
наперед заданий, але не об’єктивний (економічно обґрунтований
та підтверджений) характер, через що вони лише випадково
будуть збігатися з сумою грошей, за яку земельна ділянка може
бути продана в результаті комерційної угоди між компетентними
добровільними сторонами. За суттю, результат грошової оцінки
вказує не на вартість землі, а на розмір компенсації коштів,
понесених містом на освоєння та облаштування його території,
що мають зробити власники землі та землекористувачі залежно
від місця розташування, функції використання та площі земельної
ділянки, якою вони володіють.
Зауважимо, що реалізація загальноприйнятих у світі
принципів та вимог щодо побудови моделі масової оцінки міських
земель в Україні у той час була ускладнена як об’єктивними, так
і суб’єктивними причинами. До об’єктивних причин, насамперед,
слід віднести вкрай незначну кількість угод на ринку нерухомості в
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Рис. 2. Типізація міст України за регіональними рентоутворюючими факторами [9]
цілому і ринку землі зокрема. Навіть на ринку житлової нерухомості
ці угоди носили поодинокий, фрагментарний характер і не мали
потрібного рівня статистики. Виключенням була лише столиця,
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де зусиллями І. М. Геллера4 стали систематично узагальнювати та
оприлюднювати відомості про ціни, що склалися на ринку київських
квартир. Серед суб’єктивних причин слід назвати домінування в
суспільстві, включаючи й наукове співтовариство, марксистської
точки зору щодо немайнового характеру земельних відносин та
трудової природи вартості, яка, якщо не заперечувала взагалі, то
ставила під сумнів існування вартості землі поза витрат.
Наочним прикладом може слугувати положення дисертаційної
роботи О. Ю. Мельничука, що була захищена у Київському
національному університеті будівництва і архітектури у 2003 році,
про неможливість об’єктивно визначити вартість незабудованих
земельних ділянок, оскільки вони «не містять минулої уречевленої
праці (будівельної вартості), за винятком можливих транзитних
інженерних комунікацій» [28].
За цих обставин розробники методики грошової оцінки,
що, до речі, мала назву тимчасової, розглядали її як компроміс
між витратною та ринковою концепціями ціноутворення та як
вимушений засіб в умовах, коли ринок нерухомості в країні
знаходиться в стадії становлення. Більш того, саме вони стали
авторами перших публікацій, в яких доводили, що грошова оцінка
спирається на неринкову базу і за процедурою проведення не
може бути використаною при укладанні цивільно-правових угод
стосовно земельних ділянок (рис. 3).
Недосконалість грошової оцінки зумовила критичне ставлення
до неї цілого ряду науковців.
Так, А.М. Третяк у 1997 р. основний недолік грошової оцінки
вбачав у тому, «що коефіцієнти, що використовують при проведенні
грошової оцінки мають бути результатом, а не вихідними
даними оцінки, і їх значення треба встановлювати індивідуально
для кожного населеного пункту, виходячи з реальних цін на
існуючих ринках нерухомості» [49]. Б. А. Семененко у 1999 р.
вважав порядок грошової оцінки практично не придатним для
оцінки ринкової вартості міських земельних ділянок через його
замасковану «витратність», а спроби «відрегулювати» його за
рахунок поправочних коефіцієнтів, запозичених з витратних
______________
4
Щомісячні публікації про ціни пропозиції продажу та оренди
житлової нерухомості в інформаційних бюлетенях «City telerate» та
«Янус. Нерухомість»
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Грошова оцінка

Експертна оцінка

Розглядає
земельну
ділянку
відокремлено
від
об’єктів
нерухомості, розташованих на
ній

Розглядає земельну ділянку в єдності
з іншими об’єктами нерухомості,
розташованими на ній

Враховує земельні поліпшення,
здійснені лише за межами
земельної ділянки

Враховує земельні поліпшення,
здійснені за межами і в межах
земельної ділянки

Орієнтована на типові риси

Орієнтована на індивідуальні риси,
включаючи конкретні обставини
угоди

Оперує нормативним
доходом

рентним

Оперує реальним рентним доход

Не враховує кон’юнктури ринку
та економічної ситуації, що
склалася

Враховує кон’юнктуру ринку та
економічну ситуацію, що склалася

Вартість похідна
земельної ділянки

Вартість похідна від доходу від
використання землі

від

площі

Носить нормативний характер

Носить ринковий характер

Рис. 3. Порівняння основних принципів грошової та експертної
оцінки [11]
методик попередніх років малопереконливими та відірваними
від реальної дійсності [47]. В.М. Кілочко (2004) також відзначав,
що «грошова оцінка в межах населених пунктів в основному
базується на витратній концепції», «побудована не на ринковій
інформаційній основі і не враховує кон’юнктуру ринку землі» [17].
М.Г. Кривобоков (2005) вказував, що «тільки ринкові дані можуть
бути обґрунтуванням вибору факторів, що впливають на вартість
земель» [19]. І, нарешті, А.Г. Мартин у 2011 р. резюмує, що грошова
оцінка «жодним чином не кореспондується із реальною ринковою
вартістю землі» [26].
Проте найбільш переконливими доказами недосконалості
грошової оцінки стали аналітичні дослідження розбіжностей між
її результатів та цінами, що склалися на ринку міських земель.
У 2003 р. Р. Є. Волосецький опублікував статтю, де на прикладі
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м. Львова продемонстрував невідповідність результатів грошової
оцінки ринковим даним, внаслідок чого оподаткування земель стає
неадекватним тим вигодам, що отримують власники землі в різних
частинах міста, і набуває регресійного характеру, коли власники
більш дешевих ділянок сплачують більше податку на одиницю
ринкової вартості, ніж власники більш дорогих ділянок. На думку
автора, грошова оцінка «значною мірою вже виконала свою функцію
в умовах відсутності ринку землі і потрібно вже сьогодні проводити
підготовчу роботу в напрямку формування відповідних передумов
заміни існуючої нормативної оцінки на масову оцінку земель з
використанням ринкової інформації» [2]. Подібні результати та
висновки отримали Ю. О. Кірічек, Є. О. Ландо, Є. Ю. Гайденко, які
провели аналогічне дослідження у 2012 р. по м. Дніпропетровську
[18].
Деякі автори не обмежувалися критикою, а пропонували
альтернативні методики, спрямовані на визначення ринкової
вартості міських земель.
Зокрема, для регулювання земельних відносин при укладанні
цивільно-правових угод у 1998 році в рамках проекту «Приватизація
земель несільськогосподарського призначення підприємствами
України» були розроблені Методичні рекомендації з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що передбачали застосування
трьох оціночних підходів: зіставлення продажів, капіталізацію
доходу та врахування витрат на земельні поліпшення [29]. Ці
підходи в подальшому склали основу затверджених на державному
рівні Методик експертної грошової оцінки [58, 59].
Для масової оцінки міських земель також були запропоновані
ринково орієнтовані методики. При чому практично кожна них
передбачала процедуру екстракції вартості з ринкової вартості
нерухомості.
У 1996 році була опублікована методика, що ґрунтувалася на
методі співвіднесення і використовувала концепції ситуаційних
класів та стандартної вартості землі. В рамках цієї методики була
висунута гіпотеза, що об’єкти нерухомості можуть бути об’єднані
в ситуаційні класи за ступенем цінності міських земель, для
кожного з яких характерна певна частка землі в ринковій вартості
нерухомості. Саме співвідношення з часткою у вартості, а не з
абсолютним значення вартості землі на думку авторів дозволяє
подолати нелінійну залежність між вартістю землі як складовою
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Рис. 4. Картування стандартної вартості землі [6]

нерухомості та нерухомості в цілому. Щоб уникнути плутанини
з індивідуально визначеною ринковою вартістю, згодом було
введено поняття стандартної вартості землі як її ринкової вартості
для нерухомості, що ще не побудована, проте має риси типової
забудови для конкретного району розташування (нерухомість зі
стандартною вартістю землі, рис. 4) [6, 7].
Дослідження ринку нерухомості у Львові, проведені
Ю. П. Губарем у 2005 році, підтвердили, що між вартістю землі та
вартістю нерухомості існує зв’язок, що з наближенням до центру
міста та радіальних магістралей переходить у нелінійну залежність.
З врахуванням цієї залежності, як вважає автор, виникає можливість
для отримання адекватних значень вартості землі на підставі
аналізу цін продажу (пропозиції) міської нерухомості [4].
Оригінальна методика масової оцінки міських земель, а
саме земель житлової забудови, була запропонована у 2008 році
В. Д. Жоголевим, який на основі економічного методу експертної
грошової оцінки побудував математичну модель, що описувала
функцію залежності ринкової вартості житла в сучасних житлових
будинках від наступних параметрів: вартості проектування та
будівництва, вартості землі та норми прибутку забудовника, що,
в свою чергу, залежить від вартості землі та територіаломісткості
забудови. Це дозволило оперативно визначити ринкову вартість
земель Києва в розрізі житлових районів міста залежно від
поверховості забудови [14].
У тому ж році Е.А. Божко презентувала модель відгуку
вартості об’єкту нерухомості на місце його розташування, що був
відображений функцією не одного, а низки факторів, вибір яких
математично обґрунтовувався [1].
Поступово, завдяки роботам таких відомих оцінювачів, як
С. О. Сівець, І. О. Левикіна, О. Я. Стусенко, Б. А. Семененко, у
практиці оцінки міських земель стали використовувати методи
економіко-статистичного моделювання. На думку І. П. Манько,
яка в дисертаційній роботі розглядала можливості впровадження
у вітчизняну практику загальновизнаних методів масової оцінки,
«використання економіко-статистичних моделей у процесі
грошової оцінки земель є не лише доцільним, але і необхідним для
одержання більш доказових результатів оцінки» [22].
Таким чином, наочно було продемонстровано, що чинна
методика грошової оцінки земель населених пунктів має
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неринковий, нормативний характер. З цим висновком погодився
і законодавець, поділивши грошову оцінку на експертну і
нормативну та окресливши сфери їх застосування [15]. У 2003
році в Законі України «Про оцінку земель» нормативна грошова
оцінка земельних ділянок була кваліфікована як «капіталізований
рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими
і затвердженими нормативами», що мають використовувати «для
визначення розміру земельного податку, державного мита при
міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати
за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також
при розробці показників та механізмів економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель5» [44, ст.1 та ст.5].
Закріплення на законодавчому рівні неринкового характеру
масової оцінки земель істотно вплинуло на її подальший розвиток.
Замість того, щоб бути заміненою на дієвий ринково орієнтований
інструмент регулювання земельних відносин, нормативна грошова
оцінка отримала необхідне нормативно-правове забезпечення, а
питання її удосконалення стали предметом численних наукових
праць та кандидатських і, навіть, докторських дисертаційних
робіт.
У липні 2004 р. чинна з березня 1995 р. методика грошової
оцінки отримала назву «Методика нормативної грошової оцінки…»
і була позбавлена статусу тимчасової [57], а у січні 2006 р.
затверджена нова редакція Порядку нормативної грошової оцінки,
що фактично лише деталізувала функціональні коефіцієнти та
розширила коло локальних коефіцієнтів [39]. У червні 2009 р.
впроваджений галузевий стандарт, що встановлював правила
розроблення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів [56]. Прийнятий у грудні 2010 р.
Податковий кодекс України підтвердив фіскальну функцію
нормативної грошової оцінки і встановив порядок набуття її
чинності та індексації [37].
У свою чергу науковці намагалися удосконалити нормативну
______________

У липні 2012 р. сфера застосування нормативної грошової
оцінки була поширена на визначення вартості земельних ділянок
площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і
фізкультурно-оздоровчих спору [41].
5
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грошову оцінку і, навіть, наблизити її результати до ринкової
вартості, обґрунтовуючи, як правило, необхідність упровадження
нових поправочних коефіцієнтів та подрібнення економікопланувального зонування територій населених пунктів.
Так, предметом дослідження Н. Ю. Марченко (2000) стали
роль і місце екологічних чинників у формуванні вартості
міських територій. У своїй роботі вона обґрунтувала доцільність
та визначила особливості застосування рентного підходу,
запропонувала механізм розрахунку вагового значення екологічних
чинників у формуванні рентного доходу суб’єктів господарювання
[27].
Натомість О. Ю. Мельничук (2003) доводив необхідність
впровадження більш широкого переліку локальних коефіцієнтів, що
враховують інженерно-геологічні фактори та кількісні просторовочасові характеристики інженерно-геологічних процесів [28].
У дисертаційній роботі Т. Р. Яхіної (2004) запропоновано
враховувати на базовому рівні нормативної грошової оцінки
земель історичних міст річні додаткові витрати коштів на охорону,
збереження і розвиток пам’яток історико-культурного комплексу
міста, методично розглядаючи їх як комплекс об’єктів соціальної
інфраструктури загальноміського значення. На думку автора
«вагомим показником, що здатний забезпечити обґрунтоване
суттєве зростання ринкової вартості земельних ділянок та об’єктів
нерухомості в умовах історичних міст, мав стати коефіцієнт
використання земель під базові функції (рекомендовані: комерційні,
туристичні, оздоровчі)» [50].
В. М. Кілочко (2004), який мав багатий практичний досвід
виконання робіт з грошової оцінки земель, пропонував при визначені
базової вартості земель сільських населених пунктів брати до
уваги їх доступність до адміністративних центрів та магістральних
шляхів сполучення, а наявність інженерної інфраструктури
враховувати підвищуючими локальними коефіцієнтами. Окрім
того, він вважав доцільним обмежити розміри оціночної площі
сільських населених пунктів лише забудованими територіями [17].
К. М. Ніколайчук (2011) зосередила увагу на проблемі
удосконалення системи врахування рентоутворюючих факторів та
представила методику визначення значень локальних коефіцієнтів
залежно від відстані земельної ділянки до зони поширення цих
факторів [30].
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О. М. Патиченко разом з Ю.М. Палехою (2013) доводили, що
«вказане завдання можна розв’язати виділенням у межах кожної
економіко-планувальної зони під впливом локальних факторів
кварталів грошової оцінки з подальшим розрахунком вартості
землі в межах кожного кварталу» [34].
У дисертаційній роботі Д. С. Кузнецової (2011) запропоновано
створити умови для переходу до такої нормативної грошової оцінки,
що залежатиме від ринкової вартості, шляхом врахування впливу
гірничих робіт на різних етапах нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту та розроблення підходу до виділення зон
однакового впливу підземних гірничих робіт [20].
Проте усі названі вище автори не виходили за рамки
розрахункового ціноутворення, притаманного нормативній
грошовій оцінці. Тому їх пропозиції щодо збільшення кількості
факторних змінних лише створювали ілюзію підвищення
об’єктивності результатів оцінки і жодним чином не гарантували
наближення цих результатів до ринкової вартості, оскільки
не мали відповідних ринкових свідчень про значимість та
немультиколінеарність запропонованих факторів. У свою чергу,
пропозиції щодо деталізації економіко-планувального зонування
взагалі ставили під сумнів можливість отримання таких свідчень
через проблематичність утворення представницьких вибірок
земельних ділянок, стосовно яких були б укладені чи запропоновані
угоди на ринку.
Як вже зазначалося, з обсягом вибірки пов’язана природа
похибок при застосуванні оціночних моделей: зі зменшенням
кількості об’єктів у вибірці буде зменшуватися похибка поправки,
проте зростатиме випадкова похибка (рис. 5).
На думку І.М. Геллера проблема представництва груп об’єктів,
по яких розраховують середні ціни, може бути вирішена при
узагальненні даних для територіальних одиниць рівня житлового
району (80-120 га), в межах яких одночасно пропонують до продажу
30 і більше об’єктів [3].
Загалом більшість авторів, які вбачали у розрахунковому
ціноутворенні запоруку об’єктивності результатів оцінки, мета
визначення ринкової вартості міських земель або зовсім не
розглядалася, або носила декларативний характер.
Наприклад, М.Г. Ступінь у докторській дисертації [48],
обґрунтовуючи необхідність «переорієнтації системи нормативної
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Рис. 5 Залежність відхилення значення оціненої вартості від
обсягу вибірки
грошової оцінки земель населених пунктів у напрямі її відповідності
Міжнародним стандартам оцінки»6, одночасно пропонував
«концептуальні положення удосконалення оцінки земель, які
базуються на врегулюванні збалансованих рентних відносин у
населених пунктах у послідовності: цінність > рента > вартість >
ціна», що суперечить прийнятій у Міжнародних стандартах оцінки
концепції ринкової вартості як найімовірнішої ціни, за яку об’єкт
може бути проданий на ринку.
Подібну неринкову позицію, що «вартість є основою
для визначення ціни за окрему земельну ділянку», захищав
у докторській дисертації й Ю.М. Палеха [36]. Крім того, цей
автор заперечував і правомірність при оцінці міських земель
застосування принципу найбільш ефективного використання, що за
Міжнародними стандартами є необхідною вимогою для визначення
ринкової вартості й передбачає розгляд поряд з поточним ще й
обов’язково альтернативного використання земельної ділянки.
Разом з О. М. Патиченко він писав: «Слід мати на увазі, що
визначати вартість окремої земельної ділянки за її прогнозованим
______________
6
У дисертаційній роботі [48] обґрунтовується модель масової
оцінки ринкової вартості землі на основі пофакторного методу. Згідно із
запропонованою методикою, масова ринкова вартість земель населеного
пункту може бути визначена як добуток ринкової ціни одиниці площі та
коефіцієнтів, що характеризують вартісні характеристики землі (чинники
місцеположення, виробництва тощо).
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використанням недопустимо» [34].
Показово, що висновки дисертаційної роботи Ю.М. Палехи
лише продублювали основні положення Порядку нормативної
грошової оцінки земель населених пунктів: наукове обґрунтування
стадійності процедури встановлення нормативної вартості
земельної ділянки (див. [38, п.3.6., п.3.8, п.3.9] та [39, п.3.7., п.3.9,
п.3.10]); складання таблиць, за якими можливо визначити загальну
відновну вартість витрат елементу інженерно-транспортної
інфраструктури через значення натурального показника (див. [46]);
встановлення основних груп факторів, що впливають на значення
зонального коефіцієнта Км2 (див. [38, п.3.7] та [39, п.3.8]); виділення
типів міст за діапазоном диференціації вартості міських земель
(див. [38, п.3.7, табл.. 3.6] та [39, п.3.9, табл. 1.6]).
Щодо запропонованої в дисертаційній роботі нової формули
розрахунку нормативної грошової оцінки 1 кв. м земельної ділянки,
то з часом автор сам відмовився від неї. У 2012-2013 рр. Ю.М. Палеха
пише, що «необхідно відійти від показника витрат на освоєння та
облаштування території, який ґрунтується на відновній вартості
основних фондів інженерно-транспортної інфраструктури, і ввести
як головний показник, що визначає середню вартість території
населеного пункту, рентний дохід із розрахунку на 1 кв. м.» [33],
показник якого, як і ставка капіталізації «мають встановлюватися
уповноваженим органом із земельних ресурсів і підлягають
коригуванню кожні п’ять років» [35].
Думку про необхідність впровадження для масової оцінки
нормативно встановленого рентного доходу поділяє й А. Г. Мартин.
У 2012 р. він пише, що проведення нормативної грошової оцінки
має здійснюватися на таких принципах: 1) показники оцінки
повинні обчислюватися виключно як капіталізований рентний
дохід із земельної ділянки, що визначається за встановленими і
затвердженими нормативами; 2) оцінювання має здійснюватися
за площами земельних угідь у межах оцінюваної ділянки,
які відображені на її кадастровому плані, а не за цільовим
призначенням землі або видом економічної діяльності власника
землі (землекористувача), зміст яких може тлумачитись у
досить широких межах [24]. В авторефераті докторській
дисертації, оцінюючи свій внесок у вдосконалення методичних
засад нормативної грошової оцінки, А. Г. Мартин зазначає, що
впровадження нормативів капіталізованого рентного доходу
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«дозволить підвищити об’єктивність оціночних показників та
спростити їх надання учасникам земельних відносин» [25].
Очевидно, що запропоновані Ю.М. Палехою та А.Г. Мартином
нововведення не тільки не підвищують об’єктивність нормативної
грошової оцінки, а й ще більше посилюють її неринковий характер
та сприяють закріпленню у суспільстві неадвалорного мислення.
Такі інновації є свідченням тих проблем, що склалися в сфері
землеоціночної діяльності в Україні, в результаті нехтування
загальновідомими економічними принципами. Акцентуючи увагу
на тому, що вартість землі – це капіталізована земельна рента,
автори повністю ігнорують залишкову природу продуктивності
землі.
Ніби передчуваючи таку ситуацію, керівник Школи сюрвейєрів
у Кінгстонському університеті С. Сейс пише: «При теоретичному
підході, коли продуктивність землі визначала ренту, а з неї й ціну
продукції, рента була нібито наданою зверху. Така теоретична
позиція була, напевно, зрозумілою і виправданою для ринку землі,
на якому ще переважали пережитки феодальних відносин. Проте,
починаючи з Рікардо (1817) стверджувалося, що рента не слугує
детермінантою ціни, вона є залишком чи надлишком, який може
бути сплачений орендарем власнику землі» [32].
Водночас спільність позицій Ю.М. Палехи та А.Г. Мартина є
симптоматичною і зумовлена прагненням зберегти особливий
статус землеоціночної діяльності як спеціального виду оціночних
робіт, що, за словами А.Г. Мартина, має фундаментальні відмінності
з іншими об’єктами майнових прав у теоретико-методологічних
засадах7 та потребує в суттєво більшій мірі державного регулювання
на базі спеціально уповноваженого органу влади з питань земельних
ресурсів [26].
Проте загальновідомо, що фракційна оцінка, за якою вартість
нерухомості обчислюють сумуванням окремо визначених
вартості землі та вартості поліпшень, не забезпечує досягнення
ринкової вартості, оскільки земля задовольняє потреби власників
та користувачів не безпосередньо, а опосередковано – у складі
об’єкту нерухомості. Саме як на складову нерухомості на землю
______________

Одним з основних доводів, що наводить А.Г. Мартин є те, що
«вартість землі, на відміну від інших об’єктів оцінки у матеріальній
формі, не описується класичною трудовою теорією вартості» [26].
7
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формуються ринковий попит та пропозиція, і саме як складова
нерухомості земля матиме ринкову вартість. У цьому криється
парадокс оцінки землі: оцінюючи землю, земельну ділянку
розглядають як вакантну або умовно вакантну, тобто без земельних
поліпшень, але оцінити землю неможливо, не знаючи яким чином
вона буде поліпшена [12].
Зазначене рівною мірою стосується і ринкової вартості землі, і
земельної ренти, які, за суттю, є залишком доходу від використання
землі після покриття усіх витрат, пов’язаних з його отриманням,
включаючи фінансування цих витрат та прибуток підприємця, і
мають аналогічні процедури обчислення (рис. 6).
Річна вартість

Капіталізована вартість

Дохід (продукт) від використання
землі

Вартість поліпшеної нерухомості

(–) Кошти на створення продукту

(–) Вартість підрядних робіт та
послуг

(–) Вартість коштів

(–) Вартість фінансування

(–) Прибуток підприємця

(–) Прибуток девелопера

(=) Земельна рента

(=) Вартість землі

Рис. 6. Процедура обчислення земельної ренти та вартості
землі
Таким чином, штучне протиставлення земельних ділянок
нерухомості, на якому ґрунтується сьогоднішня нормативна
грошова оцінка, не тільки суперечить економічному принципу
залишкової природи продуктивності землі та закріпленому Законом
України «Про оцінку земель» принципу єдності методичного
й інформаційного простору оцінювання, а й унеможливлює
виконання масовою оцінкою її соціальної функції щодо визначення
об’єктивної, ринково підтвердженої, вартості міських земель і,
як наслідок, дотримання належного рівня та одноманітності їх
оцінки.
Про правомірність такого висновку може свідчити зіставлення
результатів нормативної грошової оцінки земель житлової забудови
м. Києва та їх масової оцінки, що базується на даних ринку житлової
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нерухомості.
3.
Відповідність
нормативної
грошової
оцінки
загальновизнаним принципам та вимогам побудови моделей
масової оцінки. З метою забезпечення порівнянності результатів
на основі матеріалів нормативної грошової оцінки та ринкової
масової оцінки були обчислені середні значення вартості одного
квадратного метра землі в кожному районі житлової забудови
столиці. Оперування середніми значеннями для району, а не для
конкретної ділянки, дозволило подолати існуючу суперечність
між притаманною будь-якому об’єкту нерухомості унікальністю
та загальними властивостями і тенденціями, що характеризують
положення цих об’єктів на ринку.
Зауважимо, що райони житлової забудови – це реальні
територіально виражені й функціонально визначені утворення
з певним розташуванням у плані міста, інфраструктурним
облаштуванням та характером забудови міських земель, множина
яких відображує особливості природної, соціально-економічної
та містобудівної неоднорідності території міста. Незважаючи на
функціональну визначеність цих районів, використання земель
в їх межах завжди є поліфункціональним, де поряд з основною –
житловою, – функцією, представлені й інші, підпорядковані їй,
функції: допоміжні, супутні, обслуговуючі або конкурентні. Таке
поєднання різних функцій в межах одного району має суттєвий
вплив на рівень цін на житлову нерухомість, а значить і на цінність
міських земель у цьому районі.
Крім того, райони житлової забудови є відносно стійкими
у часі, проходячи етапи зростання, стабільності, занепаду та
оновлення, зумовлені будівництвом нових об’єктів, реконструкцією,
модернізацією чи знесенням існуючих будівель, зміною їх
функціонального використання, переобладнанням і розширенням
інфраструктури. В результаті змінюється корисність не тільки
земельних ділянок, на яких відбуваються перетворення, а й сусідніх,
тобто конкретний об’єкт нерухомості слідує циклам економічного
життя всього району, переживаючи разом з ним періоди підйомів і
спадів.
Отже, районам житлової забудови, як і для будь-яким
територіально вираженим об’єктам, притаманний набір локальних,
ситуаційних та позиційних параметрів місця розташування, що
дозволяє охарактеризувати кількісні прояви цих параметрів за
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допомогою інтегрального показника [5].
Для визначення відповідних показників за масовою грошовою
оцінкою була використана гіпотеза ситуаційних класів, в які
можуть бути об’єднані райони житлової забудови за ступенем
цінності міських земель та для кожного з яких характерна певна
частка землі в ринковій вартості нерухомості:

VLi = VOi · Li ,

(4)

де VLi – оцінена вартість 1 кв. м землі і-ї ділянки житлової
забудови;
VOi – ринкова вартість і-го об’єкту житлової нерухомості в
розрахунку на 1 кв. м земельної ділянки, що була обчислена за
регресійною моделлю (рис. 7):

Vi = ƒ(qi , βj) = β0 ·eβ1x ;
Li – частка землі у ринковій вартості і-го об’єкту житлової
нерухомості, що була обчислена за регресійною моделлю (рис. 8):

Li = ƒ(qi , βj) = β0 +βiqi
Середні значення вартості одного квадратного метра землі
в кожному районі житлової забудови за нормативною грошовою
оцінкою були обчислені на підставі оверлейного аналізу розподілу
базової (середньої) вартості в розрізі економіко-планувальних зон,
встановлених за рішеннями Київської міської ради у 1997, 2000,
2007 та 2014 роках (рис. 9).
Зіставлення отриманих результатів свідчить про нечутливість
грошової оцінки до динамічних змін в оціненій вартості землі,
зумовлених циклічністю попиту та пропозиції на ринку нерухомості
(табл. 1).
Суттєве зростання показників грошової оцінки, затвердженої
у 2007 році, було пов’язане не зі стрімким зростанням цін на
житло під час ажіотажного попиту, а скоріш з передбаченим на
2008 рік збільшенням ставок земельного податку для населених
пунктів, де грошова оцінка не проведена, в 5,17 разів, що, за
словами Ю. М. Палехи «змусило розробників грошової оцінки
«підтягувати» її результати під Закон, оскільки в противному разі
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Рис. 7. Регресійна модель ринкової вартості житлової
нерухомості

Рис. 8. Регресійна модель частки землі у ринковій вартості
житлової нерухомості
місцеві органи влади були незаінтересовані замовляти розроблення
технічної документації з нормативної грошової оцінки» [33].
Крім того, динаміка показників грошової оцінки, що
демонструвала тенденцію до згладжування територіальних
відмінностей, не відповідала структурним змінам у вартості
земель житлової забудови, спричинених поглибленням розриву
ринкових цін між центральними та периферійними районами, а
також правобережною та лівобережною частинами міста у 2000-х
роках [8].
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Рис. 9. Розподіл базової (середньої) вартості земель м. Києва в розрізі
районів житлової забудови за матеріалами нормативних грошових оцінок
Методична нечутливість грошової оцінки до ринкової
кон’юнктури, що закономірно призвела до розбіжностей між
показниками грошової оцінки та оціненою і ринковою вартістю
міських земель. Це наочно демонструє зіставлення цих показників
для районів житлової забудови м. Києва на початок 2015 року, коли
результати грошової оцінки загалом істотно поступаються ринковій
вартості і, особливо, в центральних районах міста, де показники
відрізняються в 3-5 разів (рис. 10).
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Такі розбіжності не могли не позначитися на відносних
показниках моделі нормативної грошової оцінки, що характеризують
якість її моделі. По-перше, рівень нормативної грошової оцінки
значно нижчий за рівень ринкової масової оцінки як за степеневими,
так і за структурними (розподільними) середніми. По-друге,
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399,57
(ХрещатикЛипки)
48,13
(Микільський
хутір)

12,87
(Нижні
Бортничі)
10,62
(Мриги)

741

76,40

166,39
(ХрещатикЛипки)

180

24,29

Грошова оцінка земель
2000
2007

162,70
(ХрещатикЛипки)

148

Загальна кількість економікопланувальних зон

Максимальне значення середньої
для житлового району вартості
одного квадратного метра земель,
дол. США / кв. м
Мінімальне значення середньої
для житлового району вартості
одного квадратного метра земель,
дол. США / кв. м

24,14

1997

Середня (базова) вартість одного
квадратного метра земель
населеного пункту, дол. США /
кв. м

Показники

Показники грошової оцінки земель м. Києва

52,16
(Нижні
Бортничі)

492,48
(ХрещатикЛипки)

748

76,71

2014

Таблиця 1

Рис. 10. Зіставлення результатів нормативної грошової оцінки
та ринкової масової оцінки з ринковою вартістю землі
одноманітність нормативної грошової оцінки гірша за аналогічний
параметр ринкової масової оцінки, про що свідчать коефіцієнти
дисперсії та варіації їх відносних показників. І, наостанок, моделі
нормативної грошової оцінки притаманна значна регресивність,
коли найдорожчі міські землі недооцінюються, на що вказує
занадто високе значення цінового диференціалу (табл. 2).
Висновки. Масова оцінка є чи не єдиним можливим
способом отримання об’єктивної та порівняльної інформації про
вартість міських земель, необхідної для провадження ефективної
інвестиційної, містобудівної та фіскальної політки, що визначає її
соціальну функцію.
Значимість виконання цієї функції знайшло відображення в
розробці на національному та міжнародному рівнях загальних
принципів побудови моделей масової оцінки та вимог щодо їх
якості. Передусім вони стосуються бази оцінки, за яку прийнята
ринкова вартість; ефективності параметрів моделі, що мають
максимальною мірою відображати співвідношення попиту
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Параметри якості оціночних моделей
Показники

Таблиця 2

Ринкова масова
оцінка

Нормативна
грошова оцінка

0,9989
1,0727
0,9733

0,4031
0,4473
0,3314

0,2549
25,52
0,3829
35,70
1,1021

0,1579
39,18
0,2304
51,51
1,3496

Рівень оцінки
медіана
середнє арифметичне
середнє зважене
Одноманітність оцінки
середнє абсолютне відхилення
коефіцієнт дисперсії, %
середньоквадратичне відхилення
коефіцієнт варіації, %
Ціновий диференціал

та пропозиції на існуючому ринку; критеріїв якості моделі,
результати якої повинні бути чутливими до змін ринкової ситуації.
Фактично проведення масової оцінки має усі ознаки прикладного
економічного дослідження.
Намагання підмінити ці принципи та вимоги неадвалорними
концепціями, що засновані на розрахунковому ціноутворенні
та спрямовані на отримання наперед заданого результату, що є
економічно необґрунтованим і непідтвердженим, призводять до
викривлення інформації щодо реальної вартості міських земель і,
як наслідок, до несправедливого оподаткування та кредитування,
до стримування інвестиційних та містобудівних процесів, що
ставить під сумнів можливість виконання масовою оцінкою своєї
соціальної функції.
Проведене авторами дослідження, результати якого викладені
в цій статті, показало, що подальший розвиток в Україні масової
оцінки міських земель можливий лише за умови подолання
фракційного характеру оцінки нерухомого майна та дотримання
загальновизнаних стандартів оцінювання, що ґрунтуються на
сучасній економічній теорії.
Рецензент – кандидат географічних наук, доцент
А. Л. Мельничук
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А. И. Драпиковский, И. Б. Иванова, М. В. Дубницкая
СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ
ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Раскрыто содержание социальной функции массовой оценки
городских земель. Определены основные требования к построению
моделей массовой оценки, которые обеспечивают выполнение
социальной функции, и проанализировано соответствие этим
требованиям модели нормативной денежной оценки земель
населенных пунктов
Ключевые слова: массовая оценка, нормативная денежная
оценка, база оценки, оценочные модели
O. Drapikovskyi, I. Ivanova, M. Dubnytska
SOCIAL FUNCTION OF URBAN LAND MASS VALUATION
Maintenance of social function of urban land mass valuation is
exposed. The basic requirements to construction of mass valuation
models, which provide implementation of social function, are certain,
and accordance to these requirements of normative monetary valuation
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model of settlements land is analyzed.
Keywords: mass valuation, normative monetary valuation, base of
value, valuation models
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КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНІВ РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
УКРАЇНИ
У статті обґрунтовується застосування суспільно-географічної
методології в поєднанні зі специфічними картографічними
методами, що дозволяє здійснити науково обґрунтоване
моделювання регіональних авіатранспортних систем, зокрема їх
геопросторової структури та рівня розвитку.
Ключові слова: картографічне моделювання, регіональна
авіатранспортна система, рівень розвитку, індекс рівня розвитку
Постановка проблеми. Нинішній рівень суспільногеографічного дослідження проблем розвитку вітчизняного
авіатранспорту можна оцінити як недостатній. Особливо ж
актуальною науковою проблемою є необхідність теоретичного
і методичного обґрунтування суспільно-географічних підходів
до практичного виявлення реально існуючих авіатранспортних
систем та визначення рівнів їх розвитку, оскільки, як засвідчили
попередні дещо поверхневі розвідки, саме в цьому параметрі
спостерігаються величезні відмінності серед множини регіональних
авіатранспортних систем (РАТС) в Україні. Застосування
суспільно-географічної методології в поєднанні зі специфічними
картографічними методами дозволяє здійснити науково
обґрунтоване моделювання регіональних авіатранспортних систем,
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