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АНОТАЦІЯ 

Кошель А.О. Формування системи масової оцінки земель в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі 

спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і 

природо-користування України. Київ, 2021. 

В основу дисертаційного дослідження покладено розроблення 

теоретико-методологічних та еколого-економічних засад і практичних 

рекомендацій щодо формування системи масової оцінки земель за ринкових 

умов в Україні, які сприятимуть підвищенню рівня ефективності процесу 

оцінювання земель і забезпечуватимуть стале раціональне використання 

земель. 

Проблема природи земельної ренти та оцінки вартості земель 

досліджувалася від найдавніших часів, однак, єдиної думки щодо цих 

економічних категорій не сформовано дотепер. Еволюція зазначених понять 

відповідає еволюції економічної науки загалом і тісно пов’язана з розвитком 

виробничих відносин. Оцінка земель у сучасних умовах має ґрунтуватися на 

ринкових підходах, в основу яких покладена ринкова вартість земельних 

ділянок.  

В основі дослідження закладена базова гіпотеза про те, що земельні 

ресурси є унікальним багатством, яке має свою економічну цінність, соціальну 

значимість і мету використання. Важливим елементом в оцінці цього 

соціального блага є визначення земельної ренти та способів її раціонального 

збалансованого перерозподілу між всіма суб’єктами земельних відносин 

(землевласниками та землекористувачами, місцевою громадою, державою) з 

метою забезпечення їх еколого-економічних інтересів і підвищення рівня 

суспільного й індивідуального добробуту. 

Проведений аналіз поняття та механізму масової оцінки земель 

зарубіжних країн та його використання дає підстави стверджувати, що для 
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розроблення системи масової оцінки земель в Україні може бути 

використаний досвід Королівства Швеції, що базується на широкому 

застосуванні сучасних інформаційних систем і технологій з метою зменшення 

суспільних витрат на проведення оцінки. 

Зауважено, що характерною особливістю сучасної методичної бази 

нормативної грошової оцінки земель є визначення оціночних показників на 

неринковій основі без урахування кон’юнктури ринку земель. 

Системи масової оцінки земель та іншого нерухомого майна 

функціонують у багатьох країнах або як частина системи управління 

земельними ресурсами, або як частина системи публічних фінансів, що 

використовує земельний кадастр для цілей оподаткування та інших цілей. 

Нормативна і масова оцінки земель істотно відрізняються за сутністю методів 

оцінки, методичними підходами до оцінки, інформаційною базою та 

наявністю похибок. До того ж, як один із головних принципів визначено, що 

масова оцінка здійснюється в публічних інтересах. 

Представлено роль та місце оцінки земель у процесі управління 

земельними ресурсами, як невід’ємної його складової та балансового чинника 

узгодження інтересів держави, громад, підприємців і громадян. На основі 

досвіду зарубіжних країн обґрунтовано, що ідентифікація об’єктів 

оподаткування має вирішальне значення для функціонування систем масової 

оцінки.  

Обґрунтовано теоретичні основи ефективності масової оцінки земель, 

а саме економічну (збільшення надходження податків і неподаткових платежів 

до місцевих бюджетів), екологічну (усунення негативного впливу на земельні 

ділянки, довкілля), соціальну (поліпшення умов проживання населення на 

певній території) та інформаційну (виявлення раніше не врахованих об’єктів, 

збільшення кількості платників податків і надходжень до бюджету) її складові. 

Визначено чинники, через які проявляються особливості оцінки 

земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями з їх розподілом на дві 

основні групи: щодо природної складової та щодо економічної складової. До 
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природної складової належать такі основні компоненти: родючість ґрунту, 

розподіл земельних ділянок за рельєфом і конфігурацією, кліматичні умови.  

Сформовано п’ять основних етапів проведення масової оцінки земель: 

постановку завдання; попереднє обстеження та аналіз; збір інформації, аналіз 

ринку, аналіз варіанта найкращого і найбільш вигідного використання; 

побудова та калібрування моделі; тестування моделі та контроль якості та 

уточнення отриманих результатів. Встановлено наявність потреби у 

розробленні методики оцінки, яка дасть змогу сформувати єдині методичні 

підходи, за допомогою яких буде враховано критерії дозволеного і 

невиснажливого використання земель сільськогосподарського призначення та 

принцип найбільш ефективного їх використання на основі ринкової вартості 

земель. На основі узагальнення підходів до оцінки земель 

сільськогосподарського призначення запропоновано класифікацію земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення згідно з механізмом утворення 

рентного доходу.  

Збалансоване природокористування, а також ефективне і раціональне 

управління земельними ресурсами урбанізованих територій вимагають 

методично коректного визначення ринкової вартості земель у межах 

населених пунктів. Обґрунтовано поняття елітності території населених 

пунктів, під яким розуміється найвищий рівень споживчої цінності та 

привабливості міської території, який, з одного боку, формується під впливом 

процесів субурбанізації і соціально-просторової сегрегації території та, з 

іншого боку, характеризується особливим розвитком місцевого ринку земель, 

що переводить нерухомість у вищу частину цінового спектра.  

Сформовано класифікацію цінності земельних ділянок у межах 

населених пунктів на основі удосконалення наявних переліків 

ціноутворюючих чинників, які теоретично можуть впливати на ціну (вартість) 

земельних ділянок у межах населених пунктів, на основі вивчення та аналізу 

земельного ринку в містах України, зарубіжних стандартів, а також 

практичного досвіду як експерта-оцінювача з оцінки земель.  
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Визначено етапи та алгоритм оцінки вартості земель 

несільськогосподарського призначення за основними блоками, що 

враховують соціально-економічні чинники (рівень зайнятості населення; 

рівень доходів населення, його платоспроможність, зростання ринку земель 

(загальний стан ринку земель несільськогосподарського призначення) та 

характеристику окремих сегментів ринку. 

Встановлено, що в умовах транзитивної економіки становлення ринку, 

його волатильності, недостатності інформації, невизначеності, постійних 

коливань виникає потреба врахування цих складових у процесі формування 

системи оцінки земель. Також відзначено, що велика кількість несформованих 

інститутів призводить до врахування ірраціональних або частково 

раціональних рішень під час проведення оціночних процедур. Саме за 

допомогою системи масової оцінки стає можливим швидко виявляти різні 

аномальні процеси (невідповідність) і зосереджувати на них детальну увагу. 

Отже, можна виявляти різні недосконалості ринку земель за тими чинниками, 

які він не здатен врегулювати. За допомогою такого підходу масової оцінки 

земель мінімізуються ірраціональні оціночні показники і формуються умови 

для збільшення раціональності на ринку. 

Аналіз показників нормативної грошової оцінки земель сільсько-

господарського призначення показав, що найвищий показник щодо вартості 

одного гектара земель сільськогосподарського призначення під ріллею має 

Черкаська область – 33646 грн/га, а найменший – Житомирська область – 

21411 грн/га. Встановлено, що нормативні показники грошової оцінки за 

сприятливого збігу чинників впливу на земельні ділянки можуть в десятки 

разів відрізнятися від реальних ринкових, як правило, в меншу сторону. 

Показано, що розрахунок бази оподаткування на основі нормативної 

оцінки є більш простим з погляду реалізації у масштабі всієї держави, 

водночас проведення масової оцінки для визначення наближених до ринкових 

показників оцінки земель є більш складним методом, що передбачає збирання 

та накопичення значного масиву статистичних даних щодо функціонування 
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ринку нерухомості, проте значно знижує вартість процесу оцінки за значної 

території її застосування. 

Оптимальним рішенням для удосконалення системи оподаткування в 

Україні є застосування методів масової оцінки, заснованих на єдиній 

методології з використанням стандартизованого програмного забезпечення 

для моделювання ринкової вартості земельних ділянок на основі даних щодо 

стану ринку нерухомості, що забезпечує ефективність, наступність, 

неупередженість, порівнянність результатів на всій території країни. 

Запропоновано диференційований підхід до оцінки земель у межах 

території України, що враховує різні рівні розвитку локальних ринків земель 

та іншого нерухомого майна. Доведено, що у громадах, де ринок нерухомого 

майна вже достатньо розвинений, доцільно використовувати передові сучасні 

технології масової оцінки земель, які засновані на математичних методах 

моделювання ринків, зокрема методах регресійного і кластерного аналізу, а в 

громадах, де розвинутого ринку немає або він перебуває на початковій стадії 

розвитку, доцільно передбачити поступовий, еволюційний перехід від старої 

системи, яка базується на нормативній вартості, до нової ринкової системи 

оподаткування. 

Запропонована методика податкового зонування, що апробована на 

прикладі території Миколаївської об’єднаної територіальної громади 

Донецької області, яка передбачає виділення п’яти зон з диференційованими 

коефіцієнтами як підвищення, так і зниження ставок земельного податку (від 

0,5 до 1,5) залежно від сукупності чинників, які впливають на вартість земель 

на основі порівняльної оцінки територій за комплексом природних і 

антропогенних чинників з погляду сприятливості для виробництва 

сільськогосподарської продукції, розміщення об’єктів промисловості, умов 

проживання населення. 

Сформовано алгоритм визначення неоподаткованих територій 

засобами ГІС на основі інтеграції даних із земельного, водного та лісового 

кадастрів і геоінформаційного аналізу, який дає змогу територіальним 
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громадам визначати розмір недоотриманих місцевим бюджетом податкових 

надходжень. 

Визначено три основних підходи до побудови масових моделей оцінки 

земель: регресійні, геоінформаційні та нейромережеві, які, в свою чергу, 

можуть бути статичні, динамічні та комплексні. Обґрунтовано доцільність 

використання в Україні в умовах недостатньої кількості ринкової інформації 

використання гібридної інноваційної моделі масової оцінки земель. 

Визначено перелік чинників, які можуть впливати на вартість земель та 

на їх основі проведено моделювання ринкової вартості земель з урахуванням 

результатів їх масової оцінки на прикладі території трьох об’єднаних 

територіальних громад (Миколаївської, Паланської, Межівської) та трьох 

населених пунктів (міст Чорноморськ, Козелець і Синельникове). За 

отриманими результатами порівняння оціночних моделей встановлено, що 

завдяки впровадженню масової оцінки земель місто Чорноморськ може 

отримати до 4,1 млн грн додаткових податкових надходжень від сплати 

земельного податку, місто Козелець – до 138,6 тис. грн додаткових податкових 

надходжень. Найвищий ефект від застосування ринкової бази оцінки земель 

потенційно може отримати місто Синельникове, для якого додаткові 

надходження сягатимуть 107,4 млн грн. 

Представлено наукові підходи до формування інституційних основ 

масової оцінки земель в Україні. Визначено, що масову оцінку можна 

застосовувати не тільки для цілей оподаткування земель та іншого нерухомого 

майна, а й для комплексного прогнозування розвитку територій. Сформовано 

функціональну схему видів професійної діяльності у процесі проведення 

масової оцінки земель, яка організаційно забезпечує проведення оціночних 

процедур на місцевому рівні. Відповідно до цієї функціональної схеми видів 

професійної діяльності під час проведення масової оцінки земель кадровий 

склад включає таких фахівців: професійний експерт-оцінювач, спеціаліст з 

управління базами даними, системний адміністратор, спеціаліст із зовнішніх 

комунікацій і керівник всього процесу. 
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Представлено перспективний механізм функціонування системи 

масової оцінки земель в Україні, який відображає взаємозв’язки, що 

виникають у процесі проведення оціночних процедур. Механізм передбачає 

послідовність всіх етапів проведення масової оцінки земель, починаючи з 

визначення переліку оціночних об’єктів, визначення ринкової вартості 

експертом, проведення експертизи саморегулюючою організацією 

оцінювачів, контрольної перевірки якості спеціально сформованим органом 

(Національною радою з масової оцінки земель) і закінчуючи внесенням до 

Державного земельного кадастру та реєстру речових прав на нерухоме майно 

і якщо є потреба ‒ оскарженням отриманих результатів у судовому порядку. 

Внаслідок узагальнення оціночних практик сформовано алгоритм подання 

апеляції щодо оскарження результатів масової оцінки. 

Проведено оцінку ефективності системи масової оцінки земель, яка 

базується на визначенні орієнтовної ринкової вартості земель різних 

категорій, визначенні величини сукупних податкових надходжень та 

зіставленні цих показників з аналогічними показниками, що визначаються на 

основі нормативної грошової оцінки. Усереднені показники ринкової вартості 

земель у кожній області було розраховано на основі опрацювання наборів 

даних з бази звітів за 2018‒2020 роки з експертної грошової оцінки земель, що 

ведеться Фондом державного майна України. Обґрунтовано сукупний 

фіскальний ефект для окремих земельних ділянок у межах території громад 

України, які містяться в базі звітів Фонду державного майна України у розмірі 

175,7 млн грн додаткових надходжень у місцеві бюджети в розрізі областей 

України. Сукупний економічний ефект від впровадження моделі масової 

оцінки земель в Україні складатиме 201,03 млрд грн. 

Показано, що в умовах економічної кризи, швидке впровадження 

реформи оподаткування нерухомості має здійснюватися із використанням 

автоматизованої масової оцінки земель, яка дасть змогу зменшити суспільні 

витрати на оціночні роботи завдяки автоматизації та виведе процес і якість 
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оцінювання земель на якісно новий рівень інтелектуальної інформаційної 

системи. 

Встановлено, що в умовах сучасного інформаційного суспільства 

масштаби розвитку процесів автоматизації призводять до швидкого розвитку 

електронної цифрової економіки. З огляду на це, ігнорувати величезний потік 

даних в економічних процесах, зокрема в галузі земельних відносинах, не 

можливо, і якраз масова оцінка земель є системою, яка може враховувати та 

пов’язувати всі ці компоненти між собою. Інтеграція ГІС та автоматизованої 

масової оцінки дасть змогу для здійснення масового оцінювання одночасно з 

оновленням просторових даних, а також створення єдиної бази даних про 

властивості земельних ділянок, що підтримуватиме робочий процес 

оновлення показників масової оцінки.  

Ключові слова: оцінка земель, масова оцінка, земельні ділянки, ринок 

земель, ринкова вартість, земельна рента, дохід, чинники оцінки 

 

ANNOTATION 

Koshel A.O. Formation of a System of Mass Land Valuation in Ukraine. – 

The qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for a scientific degree of doctor of economic sciences in specialty 

08.00.06 «Economics of nature use and environmental protection». National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation research is based on the development of theoretical and 

methodological and ecological and economic principles and practical 

recommendations for the formation of a system of mass land valuation under market 

conditions in Ukraine, which will increase the efficiency of land valuation and 

ensure sustainable land use. 

The problem of the nature of land rent and land valuation has been studied 

since ancient times, however, no consensus on these economic categories has been 

formed so far. The evolution of these concepts corresponds to the evolution of 

economics in general and is closely linked with the development of industrial 
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relations. Land valuation in modern conditions should be based on market 

approaches, which are based on the market value of land. 

The study is based on the basic hypothesis that land resources are a unique 

wealth that has its economic value, social significance and purpose. An important 

element in the assessment of this social good is to determine land rent and ways of 

its rational balanced redistribution between all subjects of land relations (landowners 

and land users, local hromada, state) in order to ensure their environmental and 

economic interests and increase social and individual well-being. 

The analysis of the concept and mechanism of mass land valuation of foreign 

countries and its use suggests that the experience of the Kingdom of Sweden can be 

used to develop a system of mass land valuation in Ukraine, based on the widespread 

use of modern information systems and technologies to reduce public costs of 

evaluation is conducted. 

The characteristic feature of the modern methodological basis of normative 

monetary valuation of land is the determination of valuation indicators on a non-

market basis without taking into account the state of the land market is noted. 

Mass valuation systems for land and other real estate operate in many 

countries either as part of a land management system or as part of a public finance 

system that uses the land cadastre for tax and other purposes. Normative and mass 

land valuations differ significantly in the essence of valuation methods, 

methodological approaches to valuation, information base and the presence of 

errors. In addition, one of the main principles is that mass evaluation is carried out 

in the public interest. 

The role and place of land valuation in the process of land resources 

management as an integral part of it and a balance factor in reconciling the interests 

of the state, communities, entrepreneurs and citizens are presented. Based on the 

experience of foreign countries, it is substantiated that the identification of objects 

of taxation is crucial for the functioning of mass assessment systems. 

Theoretical bases of efficiency of mass assessment of lands are substantiated, 

namely economic (increase of receipts of taxes and non-tax payments to local 
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budgets), ecological (elimination of negative influence on land plots, environment), 

social (improvement of living conditions of the population in a certain territory) and 

information (detection earlier). not taken into account objects, increase in the 

number of taxpayers and budget revenues) its components. 

The factors due to which the peculiarities of land valuation under agricultural 

lands with their division into two main groups are revealed: in relation to the natural 

component and on the economic component. The natural component includes the 

following main components: soil fertility, distribution of land plots by relief and 

configuration, climatic conditions. 

Five main stages of mass land valuation have been formed: task setting; 

preliminary examination and analysis; information gathering, market analysis, 

analysis of the best and most profitable use option; model construction and 

calibration; model testing and quality control and refinement of the obtained results. 

There is a need to develop an assessment methodology that will allow to form a 

single methodological approach, which will take into account the criteria of 

permitted and inexhaustible use of agricultural land and the principle of their most 

efficient use based on market value of land is established. Based on the 

generalization of approaches to the valuation of agricultural land, the classification 

of agricultural land plots according to the mechanism of rent income generation is 

proposed. 

Balanced nature management, as well as effective and rational management 

of land resources of urban areas require methodically correct determination of the 

market value of land within settlements. The concept of elite territory of settlements 

is substantiated, which means the highest level of consumer value and attractiveness 

of urban territory, which, on the one hand, is formed under the influence of 

suburbanization and socio-spatial segregation of the territory and, on the other hand, 

is characterized by special development of local land market. transfers real estate to 

the highest part of the price spectrum. 

The classification of land values within settlements on the basis of improving 

the existing lists of pricing factors that can theoretically affect the price (value) of 



12 

 

land plots within settlements, based on the study and analysis of the land market in 

Ukrainian cities, foreign standards and practical experience as an expert appraiser in 

land valuation is formed. 

The stages and algorithm for estimating the value of non-agricultural land by 

the main blocks that take into account socio-economic factors, the level of 

employment; income level, its solvency, land market growth (general state of the 

non-agricultural land market) and characteristics of individual market segments are 

determined. 

It is established that in the conditions of transitive economy of market 

formation, its volatility , lack of information, uncertainty, constant fluctuations there 

is a need to take into account these components in the process of forming a land 

valuation system. It is also noted that a large number of unformed institutions leads 

to the consideration of irrational or partially rational decisions during the evaluation 

procedures. It is with the help of the mass evaluation system that it becomes possible 

to quickly detect various anomalous processes (discrepancies) and focus on them in 

detail. Thus, it is possible to identify various imperfections of the land market by 

those factors that it is unable to resolve. This approach to mass land valuation 

minimizes irrational valuation indicators and creates conditions for increasing 

market rationality. 

Analysis of indicators of normative monetary valuation of agricultural land 

showed that the highest indicator of the value of one hectare of agricultural land 

under arable land has Cherkasy region - 33646 UAH per ha, and the lowest - 

Zhytomyr region - 21411 UAH per ha. The normative indicators of monetary 

valuation with a favorable coincidence of factors influencing land can be ten times 

different from the real market, usually to a lesser extent is established. 

The calculation of the tax base on the basis of regulatory assessment is simpler 

in terms of implementation across the country, while conducting a mass assessment 

to determine close to market indicators of land valuation is a more complex method 

that involves collecting and accumulating a significant array of statistics on market 
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functioning real estate, but significantly reduces the cost of the appraisal process 

over a large area of its application is showed. 

The best solution for improving the taxation system in Ukraine is the use of 

mass valuation methods based on a single methodology using standardized software 

for modeling the market value of land based on real estate market data, which 

ensures efficiency, continuity, impartiality, comparability of results throughout 

countries. 

A differentiated approach to land valuation within the territory of Ukraine is 

proposed, which takes into account different levels of development of local markets 

for land and other real estate. It is proved that in hromadas where the real estate 

market is already sufficiently developed, it is advisable to use advanced modern 

technologies of mass land valuation, which are based on mathematical methods of 

market modeling, including methods of regression and cluster analysis, and in 

hromadas where there is no developed market or in initial stage of development, it 

is advisable to provide for a gradual, evolutionary transition from the old system, 

which is based on regulatory value, to a new market system of taxation. 

The technique of tax zoning which is tested on an example of the territory of 

the Mykolaivska amalgamated hromada of Donetsk region which provides 

allocation of five zones with the differentiated coefficients both increase, and 

decrease in rates of the land tax (from 0,5 to 1,5) depending on a set of factors that 

affect the value of land on the basis of a comparative assessment of areas on a set of 

natural and anthropogenic factors in terms of favorable for agricultural production, 

location of industrial facilities, living conditions is proposed. 

An algorithm for determining tax-free territories by GIS is formed on the basis 

of integration of data from land, water and forest cadastres and geoinformation 

analysis, which allows amalgamated hromadas to determine the amount of tax 

revenues not received by the local budget. 

Three main approaches to the construction of mass land valuation models are 

identified: regression, geoinformation and neural network , which, in turn, can be 

static, dynamic and complex. The expediency of using a hybrid innovative model of 
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mass land valuation in Ukraine in the conditions of insufficient market information 

is substantiated. 

The list of factors that may affect the value of land and based on these 

simulations conducted market value of the land based on the results of media 

evaluation case combined in three amalgamated hromadas (Mykolaivska, Palanska, 

Mezhivska) and three communities (cities Chernomorsk, Kozelets and 

Synelnykove) are defined. According to the results of comparison of valuation 

models, it is established that due to the introduction of mass land valuation the city 

of Chernomorsk can receive up to 4.1 million UAH of additional tax revenues from 

land tax, the city of Kozelets - up to 138.6 thousand UAH of additional tax revenues. 

The highest effect from the application of the market base of land valuation can 

potentially be obtained by the city of Synelnykove, for which additional revenues 

will reach UAH 107.4 million. 

Scientific approaches to the formation of institutional foundations for mass 

land valuation in Ukraine are presented. It is determined that mass assessment can 

be used not only for the purposes of taxation of land and other real estate, but also 

for comprehensive forecasting of territorial development. A functional scheme of 

types of professional activity in the process of conducting mass land valuation has 

been formed, which organizationally ensures the implementation of valuation 

procedures at the local level. According to this functional scheme of professional 

activities during the mass assessment of land, the staff includes the following 

specialists: a professional appraiser, a database management specialist, a system 

administrator, an external communications specialist and the head of the whole 

process. 

The perspective mechanism of functioning of the system of mass estimation 

of lands in Ukraine which reflects interrelations arising in the course of carrying out 

estimation procedures is presented. The mechanism provides for the sequence of all 

stages of mass land valuation, from determining the list of valuation objects, 

determining the market value by an expert, examination by a self-regulatory 

organization of appraisers, quality control by a specially formed body (National 
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Council for Mass Land Valuation) and ending with the State Land Cadastre and 

Register of real rights to immovable property and, if necessary, appeal the results in 

court. As a result of the generalization of evaluation practices, an algorithm for filing 

an appeal to appeal the results of mass evaluation has been formed. 

The effectiveness of the system of mass valuation of land, which is based on 

determining the estimated market value of land of different categories, determining 

the value of total tax revenues and comparing these indicators with similar indicators 

determined on the basis of regulatory monetary valuation. The average indicators of 

the market value of land in each region were calculated on the basis of processing 

data sets from the database of reports for 2018-2020 on the expert monetary 

valuation of land conducted by the State Property Fund of Ukraine. The cumulative 

fiscal effect for individual land plots within the territory of Ukrainian amalgamated 

hromadas, which are contained in the reports of the State Property Fund of Ukraine 

in the amount of UAH 175.7 million of additional revenues to local budgets in terms 

of regions of Ukraine, is substantiated. The total economic effect from the 

introduction of the model of mass land valuation in Ukraine will amount to UAH 

201.03 billion. 

In the economic crisis, the rapid implementation of real estate tax reform 

should be carried out using automated mass land valuation, which will reduce public 

spending on valuation work through automation and bring the process and quality 

of land valuation to a qualitatively new level of intelligent information system is 

showed. 

In the modern information society the scale of development of automation 

processes leads to the rapid development of the electronic digital economy is 

established. Given this, it is impossible to ignore the huge flow of data in economic 

processes, in particular in the field of land relations, and just the mass valuation of 

land is a system that can take into account and link all these components. The 

integration of GIS and automated mass assessment will allow for mass assessment 

simultaneously with the updating of spatial data, as well as the creation of a single 
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database on land properties, which will support the work process of updating the 

indicators of mass assessment. 

Keywords: land valuation, mass valuation, land, land market, market value, 

land rent, income, valuation factors 
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Вступ 

 

Актуальність теми дослідження. Земельна реформа, яка розпочалася в 

Україні в 1991 році, заклала основи для формування ринкових земельних 

відносин, широкого поширення ринкових транзакцій із земельними 

ділянками, що створює передумови для запровадження як одного із ключових 

економічних регуляторів земельних відносин, зокрема для цілей справляння 

плати за землю, масової оцінки земель, яка ґрунтується на стандартизованих 

методах математичного аналізу ринкових даних та оцінці їх достовірності за 

допомогою засобів статистики. 

Для проведення оціночних робіт для фіскальних та регуляторних цілей 

у багатьох розвинених країнах створено системи масової оцінки земель та 

іншого нерухомого майна. Основна мета розроблення і створення таких 

систем – забезпечення оподаткування земель та іншої нерухомості на базі їх 

ринкової вартості. Системи масової оцінки земель також сприяють вирішенню 

завдань розвитку ринку земель, іпотечного кредитування, страхування 

нерухомості, а також інвестиційного аналізу. 

Ключовою перевагою систем масової оцінки земель є підвищення 

об’єктивності оподаткування земельної власності, адже розмір податкового 

навантаження, що базується на такій оцінці, залежатиме від дійсної ринкової 

вартості оподатковуваного майна. Це дасть змогу уникнути дефектів системи 

оподаткування в Україні, що базується на нормативній грошовій оцінці земель 

і може призводити до низького податкового навантаження на земельні ділянки 

із високими споживчими характеристиками (наприклад, земельні ділянки 

рекреаційного призначення) або високого оподаткування земель, що мають 

відносно низьку цінність (наприклад, землі промисловості). 

Ефективне функціонування системи масової оцінки земельних ділянок 

та інших об’єктів нерухомого майна дасть змогу із мінімальними суспільними 

видатками встановлювати вартісну базу для цілей справляння орендної плати 

за державні та комунальні землі, страхування, іпотеки, інші види 
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оподаткування об’єктів нерухомого майна, зокрема справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Для виправлення накопичених недоліків сучасних методик визначення 

оцінки земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на основі 

нормативного підходу необхідно врахувати позитивний досвід розроблених і 

застосовуваних методик масової оцінки земель та інших об’єктів нерухомого 

майна в зарубіжних країнах, а також проведення в Україні реформи 

децентралізації, адже від застосування результатів масової оцінки земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомості значною мірою залежатиме фінансова 

самостійність новостворених територіальних громад. 

Нормативно-правова визначеність у питаннях масової оцінки земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомості зможе стати засобом підвищення 

ефективності регуляторних інструментів на ринках нерухомості, зокрема 

ринку земель, сприятиме наповненню інформаційної бази для формування 

кадастру об’єктів нерухомості, організації систематичного обліку й оцінки 

земельних ділянок та іншої нерухомості. Створення на цій основі прозорого 

інформаційного середовища, забезпечення доступності показників масової 

оцінки земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості сприятимуть 

розвитку ринку нерухомості та інструментів його регулювання. 

Впровадження масової оцінки земель дасть змогу більш рівномірно 

розподілити податкове навантаження серед власників землі та 

землекористувачів відповідно до реальної вартості належної їм земельної 

власності, оптимізувати доходи місцевих бюджетів, спонукатиме органи 

місцевого самоврядування до створення необхідної інформаційної бази, а 

органи державної влади – до розроблення стандартизованих методичних 

підходів, критеріїв і відповідної системи масової оцінки земель та іншого 

нерухомого майна, а також відображення показників такої оцінки засобами 

геоінформаційної системи земельного кадастру, а у перспективі – кадастру 

об’єктів нерухомого майна. 
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Проблеми теорії та практики оцінки земель та іншого нерухомого майна, 

зокрема для цілей оподаткування, досліджувалися у роботах зарубіжних 

вчених Д. Б. Арацкого, A. Н. Асаула, В. А. Горемикіна, А. Г. Грязнової, C. B. 

Грибовського, B. В. Григор’єва, H. A. Калініної, І. В. Караваєвої, Р. Т. Нагаєва, 

А. І. Полянского, В. М. Рутгайзера, М. М. Соловйова, Є. І. Тарасевича, С. А. 

Ткачука, М. А. Федотової, О. Т. Хісматулова, A. B. Якуніної та ін. 

Дослідження сучасних проблем оцінки земель та іншого нерухомого 

майна міститься у працях вітчизняних і зарубіжних вчених В. М. Будзяка, Ю. 

Ф. Дехтяренка, Д. С. Добряка, О. І. Драпіковського, A. A. Варламова, С. Н. 

Волкова, В. М. Зайця, С. І. Кабакової, В. М. Кілочка, Ю. О. Кірічека, Ю. М. 

Палехи, П. Ф. Лойко, Г. В. Ломакіна, Ю. М. Манцевича, А. Г. Мартина, І. О. 

Новаковської, А. П. Огаркова, А. П. Рома, А. Е. Сагайдака, A. B. Севостьянова, 

Р. М. Ступеня, А. М. Третяка, В. Н. Хлистуна, Ю. А. Ципкина та ін. 

Теоретичні та методичні засади оцінки земель та іншого нерухомого 

майна закладені у працях таких зарубіжних вчених, як С. Бекер, Р. А. Борст, 

М. А. Гонсалес, Дж. Грінвуд, Г. Груднітскі, Х. Джеймс, А. К. До, А. Еванс, Д. 

К. Еккерт, Б. Кар, Дж. Килпатрик, А. Колінз, Т. Коллер, В. Контрімас, Т. 

Коупленд, В. Д. Макласкі, П. Морган, А. Р. Моррісон, Дж. Муррін, У. Петті, 

М. Силвер, А. Сміт, Д. П. Тай, С. Т. Формозо, Г. Харрісон, З. Херковітс, Д. К. 

Хо та ін. 

Водночас у проблематиці масової оцінки земель залишається багато 

невирішених у теоретичному та методичному плані питань, серед яких пошук 

адекватних умовам України методологічних та методичних засад масової 

оцінки земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості, електронна 

трансформація системи формування вихідної інформації для проведення 

оцінки, зокрема електронної взаємодії земельно-кадастрової системи та 

системи реєстрації речових прав на нерухоме майно, адаптація методів оцінки 

до справляння єдиного майнового податку, удосконалення організаційних 

засад оцінки в умовах децентралізації і реформи місцевого самоврядування. 

Потребують подальшого удосконалення та розвитку підходи до визначення та 
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ідентифікації чинників, що визначають споживчу цінність земельних ділянок 

та їх ринкову вартість, і диференціації оціночних показників залежно від типів 

об’єктів нерухомості. Все зазначене обумовило актуальність теми, мету і 

завдання дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до напряму науково-дослідних робіт: «Удосконалення 

науково-методичних підходів до проведення грошової оцінки земель в 

ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0116U001752), у межах якої 

було використано окремі результати та наукові положення автора, а саме: 

наукове обґрунтування сучасних еколого-економічних проблем використання 

та охорони земель сільськогосподарського призначення; методичні підходи до 

оцінки еколого-економічної ефективності використанням земель 

сільськогосподарського призначення в умовах орендного землекористування; 

обґрунтування напрямів удосконалення методичних засад грошової оцінки 

права користування земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення як для землевласника, так і для землекористувача; «Розробка 

механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання 

земельних відносин» (номер державної реєстрації 0119U100827), у межах якої 

було сформовано систему критеріїв і розвитку методів обстеження стану 

об’єктів нерухомості та прилеглих територій з метою врахування динаміки їх 

ресурсного потенціалу, визначено критерії виділення оціночних районів, зон і 

класів нерухомості з метою оцінки її ринкової вартості для цілей 

оподаткування, розроблено моделі економіко-статистичної обробки даних для 

здійснення масової оцінки за класами нерухомості, визначено заходи щодо 

нормативно-правового та організаційного забезпечення створення і 

функціонування державної системи масової оцінки об’єктів нерухомості та 

розроблено алгоритми уточнення податкової вартості окремих об’єктів 

нерухомості на базі укрупнених показників їх ринкової привабливості; 

«Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – 

інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового 
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розвитку» (номер державної реєстрації 0118U000291), у межах якої 

здобувачем було проведено аналіз методичних підходів і видів вартості земель 

в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до напряму науково-дослідної 

роботи на тему “Удосконалення науково-методичних підходів до проведення 

грошової оцінки земель в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 

0116U001752), в межах якої були використані окремі результати та наукові 

положення автора, а саме: наукове обґрунтування сучасних еколого-

економічних проблем використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення; методичні підходи до оцінки еколого-

економічної ефективності використанням земель сільськогосподарського 

призначення в умовах орендного землекористування; обґрунтування напрямів 

удосконалення методичних засад грошової оцінки права користування 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення як для 

землевласника так і для землекористувача; науково-дослідної роботи 

“Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного 

регулювання земельних відносин” (номер державної реєстрації 0119U100827), 

в межах якої була сформована система критеріїв та розвитку методів 

обстеження стану об’єктів нерухомості і прилеглих територій з метою 

урахування динаміки їх ресурсного потенціалу, визначені критерії виділення 

оціночних районів, зон та класів нерухомості з метою оцінки її ринкової 

вартості для цілей оподаткування, розроблені моделі економіко-статистичної 

обробки даних для здійснення масової оцінки по класах нерухомості, 

визначені заходи щодо нормативно-правового та організаційного 

забезпечення створення і функціонування державної системи масової оцінки 

об’єктів нерухомості та розроблені алгоритми уточнення податкової вартості 

окремих об’єктів нерухомості на базі укрупнених показників їх ринкової 

привабливості; “Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості 

земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і 
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просторового розвитку” (номер державної реєстрації 0118U000291) у межах 

якої здобувачем був проведений аналіз методичних підходів та видів вартості 

земель в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – розроблення 

теоретико-методологічних та еколого-економічних засад і практичних 

рекомендацій щодо формування системи масової оцінки земель України, які 

сприятимуть підвищенню ефективності раціонального використання земель в 

ринкових умовах. Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

– обґрунтувати еволюційний характер розвитку підходів до оцінки 

земель та уявлень про земельну ренту в умовах формування ринкових 

земельних відносин; 

– розкрити економічну, екологічну та соціальну природу оцінювання 

земель як економічної категорії, яка має системний вплив на економічний 

розвиток країни та місцевих громад; 

– проаналізувати зарубіжний досвід масової оцінки 

сільськогосподарських угідь, її інформаційно-методичну базу та обґрунтувати 

перелік чинників,  

які мають враховувати у процесі оцінювання земельних ділянок 

сільсько-господарського призначення; 

– дослідити систему регулювання оціночної діяльності в Україні та її 

придатність для впровадження масової оцінки земель; 

– обґрунтувати напрями удосконалення системи оцінки земель в 

Україні; 

– запропонувати сучасні наукові підходи до моделювання процесів 

масової оцінки земель і прогнозування їх ринкової вартості, які враховують 

диференційовані оціночні показники; 

– обґрунтувати теоретико-методологічні основи автоматизації масової 

оцінки земель, які будуть відповідати сучасному рівню розвитку 

геоінформаційних технологій та цифрової трансформації економіки; 

– обґрунтувати теоретико-методичні підходи до масової оцінки земель 
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населених пунктів на основі врахування їх особливої економічної, екологічної 

та соціальної цінності; 

– запропонувати наукові підходи до удосконалення системи справляння 

плати за землю в Україні шляхом проведення податкового зонування території 

громад для диференціації ставок земельного податку; 

– розробити алгоритм визначення незареєстрованих (необлікованих) 

земель у межах території громади для цілей їх оцінки та оподаткування; 

– здійснити розроблення та апробацію моделі масової оцінки земель на 

прикладі територіальних громад та окремих населених пунктів; 

– визначити економічну ефективність впровадження системи масової 

оцінки земель; 

– обґрунтувати наукові засади формування системи масової оцінки 

земель в Україні, яка ґрунтуватиметься на ринковій вартості земельних 

ділянок та іншої нерухомості, як бази оцінки. 

Об’єкт дослідження – процес удосконалення оцінки земель шляхом 

впровадження масових методів їх оцінювання на ринковій базі. 

Предметом дослідження – сукупність теоретико-методологічних, 

науково-методичних і практичних основ та рекомендації щодо формування 

системи масової оцінки земель в Україні. 

Методи дослідження. В основу дисертаційного дослідження було 

покладено положення економічних законів, понять і категорій, а також 

фундаментальних положень та основних принципів сучасної економічної 

теорії. У дисертаційному дослідженні як методологічна основа 

застосовувалися наукові методи пізнання, що базуються на системному 

підході до вирішення поставлених проблем. 

У процесі дослідження застосовано ряд загальних і спеціальних 

наукових методів пізнання економічних явищ і процесів: системний аналіз – 

під час дослідження теоретико-методологічних засад масової оцінки земель; 

абстрактно-логічний – для уточнення сутності основних понять, визначень і 

категорій, розроблення інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 
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оцінки земель; метод аналогій і порівнянь – у процесі дослідження світового 

досвіду визначення, формування, структуризації системи оцінки земель; 

комплексний аналіз – для встановлення еколого-економічних наслідків 

трансформації системи оцінки; монографічний – під час аналізу наукових 

публікацій з питань масової оцінки нерухомості; інституціональний – у 

процесі дослідження взаємовідносин органів влади, суб’єктів ринку земель і 

землевласників (землекористувачів) у процесі функціонування оцінки земель. 

Також було використано економіко-статистичні методи дослідження, за 

допомогою яких оцінювалася структура сучасної грошової оцінки земель і 

методи геоінформаційного моделювання для масової оцінки земель у межах 

території громад. Також у процесі виконання дисертаційного дослідження 

використано геоінформаційні технології та сучасне програмне забезпечення 

для бізнес-аналітики. 

Інформаційну базу дослідження становили наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених у галузі економіки природокористування та охорони 

навколишнього середовища, оцінки земель, економіки землекористування; 

законодавчі акти Верховної Ради України, нормативно-правові акти Кабінету 

Міністрів України та міністерств і відомств; економіко-правові та статистичні 

документи центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів 

та статистики; інтернет-ресурси тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне дослідження 

у сукупності вирішує важливу науково-прикладну проблему формування 

системи масової оцінки земель в Україні, яка в умовах завершення 

реформування земельних відносин і відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення сприятиме переходу на ринкову вартість 

як базу оподаткування. До головних результатів дисертаційного дослідження, 

які визначають ступінь і характер новизни та подані до захисту, належать такі: 

вперше: 

– обґрунтовано наукові засади формування системи масової оцінки  

земель в Україні, яка покликана забезпечити збалансованість плати за землю 
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щодо реальної ринкової вартості земельних ділянок, електронну 

трансформацію процесу оцінки із перетворенням її в електронний сервіс, 

використання стандартизованих і статистично достовірних методів 

оцінювання, що базуються на поєднанні відомостей земельного кадастру, 

реєстру речових прав на нерухомість і моніторингових даних щодо 

функціонування ринку земель і нерухомого майна; 

– обґрунтовано ефективність впровадження системи масової оцінки 

земель в Україні, яка дає змогу усунути дефекти бази оподаткування в Україні, 

а також забезпечити публічну довіру до системи оподаткування нерухомості; 

– обґрунтовано наукові підходи до розроблення системи 

автоматизованої масової оцінки земель, які, на відміну від наявних, створюють 

еколого-економічні передумови для формування ефективного механізму 

оцінювання земель на основі електронних сервісів для платників податків; 

удосконалено: 

– економічну, екологічну та соціальну сутність масової оцінки земель, 

що полягає у вирішенні проблеми запровадження об’єктивного оподаткування 

земель та іншого нерухомого майна на базі його реальної ринкової вартості 

для забезпечення сталого економічного розвитку та усунення диспропорцій в 

оподаткуванні нерухомого майна; 

– підходи до оцінки земель сільськогосподарського призначення,  

що, на відміну від наявних, базуються на класифікації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення відповідно до механізму утворення 

рентного доходу; 

– класифікацію чинників, які мають враховуватися у процесі оцінки 

земельних ділянок із сільськогосподарськими угіддями, що передбачає 

виділення групи природних і групи економічних характеристик земельних 

ділянок; 

– підходи до справляння плати за землю, що, на відміну від наявних, 

передбачають впровадження податкового зонування території громад, яке дає 

змогу здійснювати диференціацію ставок податку; 
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– методичні підходи до диференціації земель населених пунктів для 

цілей їх оцінки, що базуються на авторській класифікації ціноформуючих 

чинників, які значною мірою впливають на ціну земельних ділянок у межах 

населених пунктів під час ринкових транзакцій; 

– механізм визначення та обліку незареєстрованих територій на основі 

інтеграції даних із земельного, водного та лісового кадастрів і 

геоінформаційного аналізу, який дає змогу визначати розмір недоотриманих 

податкових надходжень у місцеві бюджети; 

– підходи до розроблення моделі масової оцінки земель територіальної 

громади для визначення бази оподаткування для справляння плати за землю, 

яка, на відміну від наявних, має гібридний характер поєднання геопросторових 

характеристик території, у межах якої здійснюється оцінювання; 

дістало подальшого розвитку: 

– підходи до удосконалення системи оцінки земель, яка, на відміну від 

наявної, передбачає функціонування трьох видів землеоціночних робіт – 

бонітування ґрунтів, масової оцінки земель та експертної грошової оцінки 

земельних ділянок; 

– підходи до удосконалення системи регулювання оціночної діяльності 

України, які передбачають три етапи запровадження системи масової оцінки 

земель для фіскальних та регуляторних цілей – підготовчий (проведення 

пілотного проєкту), адаптивний (паралельне функціонування нормативної та 

масової оцінки земель) і завершальний (скасування нормативної та перехід до 

застосування масової оцінки земель); 

– методологічні основи оцінки земель у межах населених пунктів, 

шляхом використання диференційованого підходу до оцінки земель у межах 

території України, який враховує різні рівні розвитку локальних ринків земель 

та іншого нерухомого майна, передбачаючи використання у регіонах, де ринок 

нерухомого майна достатньо розвинений, передових сучасних технологій 

масової оцінки земель, заснованих на математичному моделюванні вартості, а 

в регіонах, де ринок нерухомості недостатньо активний, – здійснення 
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поступового переходу від системи оцінки, що базується на нормативних 

показниках, до нової ринкової системи оподаткування; 

– теоретичні засади розвитку оцінки земель і уявлень про земельну 

ренту та вартість земель, визначення яких має ґрунтуватися на ринковій базі, 

а не нормативних показниках. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

результатів дослідження полягає в обґрунтуванні засад формування системи 

масової оцінки земель, що здійснюється відповідно до земельного 

законодавства і покликане забезпечити формування ефективної системи 

платності за землю. Теоретичні та практичні висновки можуть бути 

використані органами законодавчої й виконавчої влади нашої держави у 

процесі формування політики у сфері оцінки земель та їх оподаткування. 

Одержаний теоретичний доробок може бути підґрунтям для подальших 

теоретичних і прикладних досліджень із проблем економіки 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Основні 

науково-теоретичні положення та практичні рекомендації, викладені у 

дисертації, використовуються в діяльності Державного підприємства 

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя»; Асоціації фахівців землеустрою 

України; Асоціації «Земельна спілка України»; Інституту землекористування 

НААН. Отримане Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Теоретико-методологічне обґрунтування моделі цифрового атласу вартості 

земель України». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею з питань теоретико-методологічних і 

практичних аспектів формування системи масової оцінки земель в Україні. 

Наведені в дисертації науково-практичні положення виконано здобувачем 

особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише власні розробки. Наукові положення й результати, які 

виносилися на захист у кандидатській дисертації, під час підготовки 
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докторської дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

практичні результати наукових досліджень апробовано на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Збалансоване природокористування: 

традиції та інновації» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних 

ресурсів» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного 

розвитку» (м. Львів, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Соціально-економічний розвиток країни: зарубіжний та вітчизняний досвід» 

(м. Вінниця, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит» (м. Київ, 

2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

«Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (м. Київ, 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти 

розвитку світової економіки під впливом глобалізації» (м. Одеса, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток національної 

економіки: теорія і практика» (м. Тернопіль, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя 

та природокористування» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми землеустрою, кадастру та 

геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах» (м. Харків, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка в контексті 

інноваційного розвитку: стан та перспективи» (м. Ужгород, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські стандарти 

оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх 

реалізації в Україні» (м. Харків, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації 
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влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення» (м. Київ, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Землеустрій, кадастр та 

охорона земель в Україні: Сучасний стан, Європейські перспективи» (м. Київ, 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційно-

інвестиційні проблеми розвитку економіки України» (м. Київ, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних 

процесів» (м. Харків, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації» (м. 

Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив біоекономіки на 

просторовий розвиток територій» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Грошова оцінка земель в Україні: здобутки, 

проблеми, перспективи» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Системна взаємодія кадастрів: проблемні питання 

методологічного, інституційного та інформаційного забезпечення» (м. Київ, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Системна взаємодія 

кадастрів: проблемні питання методологічного, інституційного та 

інформаційного забезпечення» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Nieruchomość w przestrzeni 5» (м. Каліш, Республіка Польща, 

2019 р.) 

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 60 наукових 

праць, з яких 3 монографії, 32 статті у наукових фахових виданнях України, в 

тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у 

науковому виданні іншої держави, свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на науковий твір, 23 тези наукових доповідей. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 494 сторінки. Робота містить 54 рисунки та 28 таблиць. 
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Список використаних джерел налічує 358 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У 

РИНКОВИХ УМОВАХ 

1.1. Теоретичні аспекти рентних відносин та оцінки вартості 

земель в ринкових умовах 

 

Перехід України до землеволодіння та принципово нових форм 

землекористування, заснованих на приватній власності, обов’язковій платі за 

використання земельного ресурсу; до розуміння ціни землі, як економічної 

категорії, властивої сучасній парадигмі ринкової економіки, зумовив 

специфіку національного земельного ринку. Треба зазначити, що урахування 

масштабів зазначеного ринку землі (близько 60 млн га) і величезного 

незадоволеного та відкладеного попиту, а також становлення нового рівня 

відносин між його суб’єктами сприятиме швидкому розвитку ринку  

українських земель. Водночас потрібно наголосити на значній залежності 

темпів розвитку ринку українських земель від удосконалення нормативно-

правової бази та специфіки механізму земельних відносин. 

Земельна рента та вираження її в грошовій формі, вартість земель є 

основними категорійними поняттями економічної теорії. Однак у сучасній 

економічній науці ще не склалося єдиного розуміння особливостей механізму 

утворення земельної ренти, а тому поки що тривають обговорення, 

трактування та запеклі тематичні дискусії. Усе зазначене засвідчує нагальність 

порівняльного аналізу, узагальнення й розгляду цих трактувань для 

застосування їх у цьому дослідженні. 

Проблема обґрунтування понять «земельна рента» та «вартість землі» 

висвітлена в дослідженнях визнаних науковців, зокрема й у царині економіки 

(А. Сміт, Д. Рікардо, І. Тюнен, В. Лаунхардт Д.Р. МакКуллох, Ж.Б. Сей, 

Д. Лодердель, П. Самуельсон, Б. Кларк, У. Петті, А. Маршал, К. Маркс, 

А. Вебер, А. Льош, Л. Мізес, Ф. Хаєк та інші) [120;124; 172; 191; 205; 326; 350]. 

Серед сучасних українських науковців-економістів питання оцінки 

вартості земель на рентній основі розробляють Ю.Ф. Дехтяренко, 
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Д.С. Добряк, В.М. Заєць, О.П. Канаш, А.Г. Мартин, Ю.М. Манцевич, 

Ю.М.  Палеха, А.М. Третяк, Т.О. Евсюков, Ш.І. Ібатуллін, А.А. Колосюк, 

О.М. Лихогруд [34; 42; 46-47; 122-123; 125-131; 136; 150; 163-169; 203].  

В умовах ринкової економіки українська земля, як основне національне 

багатство, природний ресурс, об’єкт нерухомості й основний засіб 

виробництва, беззаперечно, підлягає вартісній оцінці. Зазначена оцінка має 

базуватися виключно на рентних показниках ідентифікованих об’єктів 

нерухомості або будь-якого речового інтересу до таких об’єктів. За ринкових 

умов таке оцінювання нерухомості належить здійснювати особам (фахівцям із 

аналізу та оцінки) – уповноваженим суспільством. 

Так, оцінка вартісних показників земельних ресурсів неообхідна при 

здійсненні певної кількості каталактичних операцій із земельними ділянками; 

приватизації земель; вилученні земельних ділянок у власників та 

землекористувачів; виділенні земельних ділянок у натурі (на місцевості); 

установленні рівня орендної плати; спадкуванні або даруванні землі; 

отриманні кредитів; проведенні процедури банкрутства тощо. 

Отже, оцінка земельних ресурсів є економічним підґрунтям розвитку 

земельних відносин, вона має засадничу праксіологічну значущість у 

формуванні ринкової економіки країни. Однак незважаючи на відносну 

простоту цього питання і наявності широкого кола тематичних наукових праць 

(дисертаційних досліджень, монографій, методичних посібників та довідкової 

літератури), завдання об’єктивного визначення певних видів оціночної 

вартості земель та іншого нерухомого майна й досі залишається для 

оцінювачів-практиків доволі непростим. 

На відміну від ціни звичайного (типового) споживчого товару, що в 

ринкових умовах є звичайним грошовим вираженням його вартості, ціннісним 

характеристикам землі властивий ірраціональний характер. Фактично ціна 

землі являє собою лише певну із перетворених форм та складових земельної 

ренти. Важливим є й те, що для кожного суб'єкта ринкових відносин (її 

власника, користувача, держави тощо) актуальна окрема складова земельної 
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ренти, що часто ними самими не усвідомлюється. Відповідно ціна землі 

залежить від величини ренти, що дає земельна ділянка конкретному 

власникові та (або) потенційному суб’єкту ринкових відносин, який бажає 

отримати частку земельної ренти і рівня ринкового позикового відсотка 

капіталу. Так, для потенційного власника земельної ділянки або інвестора ціну 

землі складає грошова сума, вкладена в банк, що дає дохід у вигляді відсотка, 

рівного величині ренти, отриманої з такої земельної ділянки. Отже, ціна землі 

ставить право приватної власності на землю на один щабель із банківським 

капіталом, або капіталом, витраченим на придбання акцій, що дає ринковий 

відсоток, однак при цьому у довгостроковій перспективі право власності на 

землю є найбільш вигідним вкладення капіталу. 

У цілому ціна земель може підвищуватися разом зі збільшенням 

земельної ренти з певної земельної ділянки або у разі зниження банківського 

відсотка [210]. 

Обґрунтування земельної ренти у грошовій формі здійснено в період 

пізнього феодалізму (XVIII ст.). Незважаючи на позаекономічний примус 

створення продукції та вилучення результатів додаткової праці підвладних 

селян, феодальна земельна рента набуває грошової форми. Видозміну 

земельної ренти можна зобразити так (рис.1.1) : 

 

Рис. 1.1 Види земельної ренти та їх еволюція 

Джерело: розроблено автором 

Аналіз наукових праць відомих економістів щодо повноти дослідження 

питання земельної ренти, її природи та шляхів виникнення дав змогу дійти 

висновку: найбільший внесок зробила школа класичної політичної економії. 

Один із її засновників – англієць Вільям Петті досліджував природу 

виникнення земельної ренти на підґрунті власної теорії вартості, що 
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визначалась, як різниця вартості землеробських продуктів і витрат 

виробництва [173, с.33-34]. 

Історичний тематичний аналіз доводить влучність відомого вислову 

класика економічної науки XVII ст. Вільяма Петті щодо земельної ренти: для 

людства праця є батьком та активним принципом багатства, а земля – його 

матір’ю. Спираючись на трудову теорію вартості, В. Петті будує власну 

концепцію додаткової вартості, що надалі подається виключно у формі 

земельної ренти. 

Відповідно до висновків науковця, визначення ренти можна пояснити 

такою формулою 1.1: 

Р=С - І,      (1.1) 

де Р – земельна рента; 

С – вартість землеробських продуктів; 

І – витрати виробництва (насіння і зарплата). 

В. Петті виводить ренту не із землі як такої, а з праці, оскільки остання, 

на його думку, на різних земельних ділянках має різну продуктивність [173]. 

За теорією Петті, вартість будь-якого товару визначається витраченою 

працею (зарплата, складова цієї вартості є визначеною величиною), а тому 

рента формується як створена працею надмірність вартості над заробітною 

платою, а саме – як продукт додаткової праці, що присвоюється 

землевласником. 

У своїх працях В. Петті [172-173] доходить висновку, що земельна рента 

в натуральному вираженні є сформованою працею надмірністю над 

еквівалентом витраченого на виробництво капіталу, саме тому рента – це 

продукт, що використовується для відтворення робочої сили. 

На думку Д. Андерсона, не всі земельні ділянки, відведені під 

хліборобське господарство, дають ренту. Найгірші з них – не дають доходу. 

«Оскільки, – аргументує він, – земельний дохід стає меншим у міру зниження 

родючості, тому робимо висновок, що витрати виробництва на будь-якому з 

найгірших класів землі дорівнюватимуть вартості отриманого з неї продукту». 
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Звідси, за Д. Андерсоном: ціна хліба регулюється якістю землі, а не висотою 

ренти; навпаки, вона сама визначається гіршою землею; рента випливає з 

різниці родючості різних земель і визначається нею, або, як кажуть у такому 

випадку, найгірша земля регулює ціну; рента залежить від відносної, а не від 

абсолютної родючості землі. 

Д. Андерсона був прихильником положення про те, що з припливом 

капіталу в землеробство, «орендар стане спроможним продавати хліб за 

нижчою ціною і водночас платити більшу ренту» [227]. 

Очевидно, що при розрахунку, наприклад, на гектар, це можливо тільки 

в єдиному випадку: якщо сума ренти, що припадає на одну тонну хліба, 

зменшується, а число тонн, зібраних із гектара, зростає більшою мірою. 

Іншими словами – обробка землі покращується, система господарства 

інтенсифікується.  

Однак науковці зауважували наявність суперечності в судженні про 

зв’язок інтенсифікації з рентою: «Д. Андерсон хибно розумів зв’язок між 

вкладенням більшої суми капіталу в обробку одиниці площі і рентою: не 

зростання ренти спричинює інтенсифікацію сільського господарства, а 

навпаки, зростання інтенсифікації сільського господарства зумовлює 

зростання ренти» [227]. 

Зростання ренти не може бути спонукою для фермерів щодо вкладення 

більшого обсягу капіталу. Вони інтенсифікують землеробство з надією на 

отримання більшого доходу до кінця орендного терміну, а зумовлена цією 

інтенсифікацією велика урожайність дає землевласникам змогу підняти ціну, 

за яку вони здають землю. 

Хоча Д. Андерсон помилився, вважаючи, що зростання ренти викликає 

інтенсифікацію сільського господарства, а не навпаки, проте він перший 

виявив тісний зв’язок між цими двома рядами явищ, а також багато інших 

чинників, що відносяться до економічних наслідків інтенсифікації 

землеробства.  
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Як відомо, основні теоретичні положення оцінної вартості землі на 

основі земельної ренти розроблено видатними представниками класичної 

економічної школи А. Смітом і Д. Рікардо [180; 326] вже у XVIII ст. 

Поширеним є тлумачення поняття власності на землю як права на 

присвоєння ренти. Закономірним є те, що початок теоретичних досліджень та 

розвиток класичної рентної теорії пов’язані із поступом сільськогосподарської 

галузі, для якої земля споконвіків є та залишатиметься безальтернативним 

засобом виробництва життєво необхідної для людства продукції.  

Процес утворення земельної ренти в сільському господарстві є відносно 

простим, елементарним та в цілому вписується в загальні поняття трудової 

концепції. Адам Сміт у своїх працях розглядав земельну ренту як «продукт тих 

сил природи, користування якими землевласник надає орендареві в порядку 

позики. Цей продукт буває більший або менший залежно від розмірів 

відповідної сили природи, іншими словами, залежно від ступеня природного 

або штучно створеної родючості земель. Це той продукт природи, що 

залишається за вирахуванням або після збалансування всього того, що можна 

розглядати як справу рук людини» [191]. 

Д. Рікардо розробив теорію ренти, що базувалася на концепції різної 

якості земельних ділянок, зумовленої їх виробничою силою [180]. Незалежно 

від Д. Рікардо Й. Г. фон Тюнен з метою обґрунтування систем ведення 

сільського господарства розвинув теорію земельної ренти, що може виникати 

залежно від зміни місця розташування земельних ділянок, при цьому виявив її 

залежність від відстані до ринку споживання. Хоча Й. Тюнен  і не був першим 

дослідником простору як економічного явища, однак започаткував 

використання для дослідження цього явища просторові методи аналізу [205]. 

Зазначені методи науковець висвітлив у відомій теоретичні праці початку ХІХ 

ст. (1826 р.) «Ізоляція держави від сільського господарства й національної 

економіки, або дослідження впливу цін на зерно, якість земель і податки на 

землеробство»(«Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 



48 

 

Nationalokonomie, oder Untersuchungen über den Einfluss, den die Getreidepreise 

der Reichtum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben», нім.).  

На відміну від авторів XVIII в., які тільки окреслювали питання відстані 

й площі, Тюнен постулював абстрактно-просторову модель, в основу якої 

поклав характеристики відстані й площі. Цим самим науковець розвинув 

вчення про взаємну залежність ефективності різних видів господарської 

діяльності та віддаленості такої діяльності від соціально-економічного центру. 

Оскільки використання природного простору в період розвинутого 

феодалізму ототожнюється переважно з аграрними та лісопромисловими 

функціями, Й. Тюнен обмежується дослідженнями характеру взаємодії 

людських, інженерних, ринкових, соціально-економічних ресурсів 

тогочасного «економічного ядра» із «периферійними територіями». У власній 

теорії Тюнен застосовує ідеальну модель ізольованої від зовнішнього світу 

держави, що має тільки центральне місто, де виробляються всі промислові 

товари. За умовами моделі Тюнена, таке місто отримує сільськогосподарську 

продукцію із розташованих ферм в межах однорідної, позбавленої будь-якого 

рельєфу рівнинної поверхні без доріг та/або судноплавних рік. Водночас 

територіальне оточення центрального міста ідеальної держави 

характеризується умовами теорії й однаковою природною родючістю ґрунту і 

єдиним засобом перевезення людей і вантажу (гужовим транспортом). 

Й. Тюнен ставить перед собою завдання пошуку принципів, що в 

зазначених обставинах визначатимуть та формуватимуть декілька пов’язаних 

між собою чинників, а саме: цін фермерів за власну продукцію; розмірів 

земельної ренти, що буде привласнюватися власниками окремих земель; 

визначення пов’язаних із першими двома чинниками способів 

землекористування. Введення в економічний аналіз поняття «закритої 

економіки», що існує в умовно замкнутому просторі, відкрило нову сторінку в 

економічній думці, що дає підстави вважати Й. Тюнена батьком економічної 

теорії використання простору [205]. 

У науковому полі Й. Тюнена оптимальна схема господарювання 
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ідеальної держави являє собою систему концентрованих поясів навколо 

центрального міста, де віддаленість видів виробництва диференціюється 

рівнем продуктивності (рентного доходу) такого виробництва (рис.1.2). 

 

Рис. 1.2 Модель ізольованої держави Йогана фон Тюнена, 30-ті рр. ХІХ ст. 
Цифрами на рисунку позначено зони спеціалізації господарства:  

0 - ізольована держава (місто);  1 - городництво і садівництво; 2 - лісове господарство; 3 - 
плодівництво; 4 - пасовищне скотарство;  5 - інтенсивне рослинництво; 6 - екстенсивне 

скотарство 

Джерело: розроблено автором 

Нині нескладно дійти висновку, що дослідження Й. Тюнена зводиться 

до визначення ренти, що максимізувалася внаслідок конкурентної боротьби 

між фермерами за придбання відповідної території земель. Ціна на таку 

продукцію як зерно у центральному місті визначається сумарними витратами 

виробництва і транспортування його для найвіддаленіших фермерських 

господарств, продукт, що вимагається для задоволення попиту на зерно в 

місті, який Тюнен приймає за цю величину [205]. Оскільки зерно, за 

припущеннями моделі, повинно продаватися по тій самі ціні (незалежно від 

того, де воно зібране) і ціни на зерно розташованих поруч із містом 

господарств вміщують меншу долю транспортних витрат, земельна рента буде 

дорівнювати величині, отриманій від економії на транспортних витратах таких 

господарств. Отже, за теорією Тюнена земельна рента буде максимальною у 

першому концентричному поясі і в міру віддалення земель від центрального 

міста буде поступово падати, зникаючи на межі останнього поясу ізольованої 

держави. Насправді ж, як зауважує сам Й. Тюнен, відмінності в природній 

родючості ґрунтів, що в дійсності жодним чином не пов’язані з ідеальними 
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характеристиками розміщення земель, так само як і відмінності у близькості 

до центрального міста – є унікальним природним джерелом земельної ренти. 

Отже, ще не знаючи про працю англійського класика політичної економії 

Д. Рікардо, він  розпочав свій аналіз із посилань, протилежних його теорії 

ренти. Й. Тюнен дійшов тих самих висновків, що і Д. Рікардо, однак зробив це 

простіше й елегантніше. 

Д. Рікардо й І. Тюнен майже водночас розробляють засади розвитку 

теорії ренти, яка в тлумаченні сучасної економічної науки називається 

земельною диференційною рентою й має переважне значення при оцінці саме 

сільськогосподарських угідь. При проведені дослідження економічних 

відносин, пов’язаних із володінням, користуванням та розпорядженням 

землею в умовах ринкових відносин, це дає змогу визначити, окрім 

диференційної, наявність абсолютної і монопольної ренти (рис. 1.3). 

 

Рис.1.3 Види земельної ренти 

Джерело: розроблено автором 

У практичному сенсі диференційна земельна рента 

сільськогосподарських угідь розраховується як різниця між базовими 

оцінними показниками їх продуктивності (валового доходу) і поточними 

витратами на ведення сільськогосподарського виробництва, з відповідним 

корегуванням відповідно до коефіцієнтів цінності оцінюваної земельної 

ділянки. Ці коефіцієнти повинні враховувати весь спектр оціночних чинників, 

що можуть впливати на споживчі цінності земельних угідь. 

На думку Т.М. Толстих [201, с. 82], оптимальною умовою утворення та 

розподілення земельної ренти повинен бути відповідний економічний 

механізм рентних відносин, як головна умова рівних можливостей для 
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товаровиробників, стимулів ефективного господарювання та раціонального 

використання земельних ресурсів. Узагалі, серед основних інструментів цього 

механізму головну роль відіграють ціноутворення й податкова система. 

Отож варто наголосити на тому, що в системі земельних відносин 

механізм ціноутворення належить застосовувати не тільки як безумовний 

чинник, що визначає норму й питому вагу земельної ренти, як універсальний 

інструмент розподілу її між товаровиробниками, землевласником і державою, 

а й як засіб, необхідний для розвитку повноцінного ринку земель. Як 

представник суспільного гаранта збереження і поліпшення земель у 

сільському господарстві [201], держава має стати суб’єктом, який активно 

бере участь у регулюванні земельних, а отже, рентних відносин, відповідно й 

механізму ціноутворення. 

Теоретичне підґрунтя сучасного розуміння земельної ренти, як 

спеціальної форми капіталу, започатковано у другій половині ХІХ ст., а саме 

в теоріях:  

- британського філософа та політичного економіста Джона Стюарта 

Мілля: сформульовано, що саме земля у поєднанні із її поліпшеннями є 

обмеженим благом людства, яке має здатність до утворення ренти – як «ціни 

привілея» [139, с.173]; 

- німецького економіста, філософа та політичного журналіста Карла 

Генріха Маркса: у праці «Капітал» запропоноване положення про те, що 

«земельна рента не може бути зрозуміла без капіталу» [124]. Відповідно до 

концепції К. Маркса, земля – у її природному стані не є продуктом людської 

праці, а тому начебто не може мати первісної капіталізованої вартості, 

властивої засобам виробництва, створеним людиною. Однак автор теорії 

доводить, що земля все ж таки набуває не тільки форми товару, а й форми 

капіталу (із усіма характерними властивостями та рисами об’єктів 

капіталістичних відносин) виключно в процесі капіталістичного обігу [124].  

Можна підсумувати, що за умов капіталістичного ладу земля набуває 

властивостей «материнського» джерела додаткового доходу, що отримує 
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назву «земельна рента». Саме можливість одержання земельної ренти (як ціни 

привілея) надає в розумінні людини землі сенсу багатофункціонального 

ліквідного активу (водночас і засобу виробництва, і об’єкта ринкових 

відносин, і капіталу), тобто є передумовою набуття землею товарної форми із 

відповідною ринковою вартістю.  

Сама ідея розподілу простору ідеальної держави на спеціалізовані зони 

довкола економічного центру є першою відомою спробою наукового 

обґрунтування економічної (рентної) диференціації у формуванні 

ефективності основних для того часу виробництв залежно від конфігурації 

території, віддаленості від центру системи та транспортних комунікацій.  

Слід зазначити, що хоча Й. Тюнен і знаходить відповідь на поставлене 

питання про взаємну залежність ефективності різних видів господарської 

діяльності та віддаленості від центру ідеального простору, застосовуючи 

метод зіставлення транспортних витрат на перевезення продукції із місця 

виробництва до ринку споживання, однак його особисті практичні 

дослідження на підґрунті показників власного господарства при підготовці 

нових видань книги у 1842 та 1850 рр. не підтверджують зроблених 

припущень. Найімовірніше, такі розбіжності можна пояснити звичайною 

різницею між ідеальними та реальними умовами моделювання, оскільки будь-

яка реальна модель господарювання має унікальні змінні чинники, як-от: 

рельєф; стан реальних наземних транспортних шляхів (доріг та/або 

судноплавних річок); економічних умов; природних умов; людських чинників 

тощо. 

Прихильником наукового доробку Тюнена був німецький науковець 

Вільгельм Лаунхардт – один із засновників математичного напряму в 

економічній науці, який майже через півсторіччя поглиблює теоретичні засади 

зазначеної концепції [350]. Так, 1885 року В. Лаунхардт додає до моделі 

Тюнена положення про залежність розміщення виробництва від швидкості 

псування та валових обсягів продукції відносно економічних центрів (якими 

на той час були міста). Унаслідок доданої закономірності В. Лаунхардт 
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формує відому «Діаграму моделі Тюнена» в книзі «Математичне 

обґрунтування вчення про народне господарство» (“Mathematische 

Begriindung der Volkswirt-schaftslehre”, нім.). 

В. Лаунхардт виходить із припущення, що врожайність будь-якого 

сільськогосподарського продукту є постійною у межах певного регіону і 

дорівнює величині «g» одиниць продукту на одиницю площі земельної 

ділянки. Якщо передбачити, що споживання цього продукту буде зосереджене 

в центральному місті регіону, то територія вирощування самого продукту буде 

являти собою коло із радіусом z', а загальні обсяги створеної продукції 

становитимуть Q = хpх2. Якщо р0 – середні витрати виробництва, постійні для 

всіх рівнів виробництва, f – середня вартість перевезення на одиницю відстані, 

а р – ринкова ціна доставленої на ринок продукції, то межа району 

вирощування (виробництва) продукції являє собою коло з радіусом z' [350], 

що задовольнятиме умови рівності 1.2: 

 

           (1.2) 

 

За теорією В. Лаунхардта, чим більша площа вирощування 

(виробництва), і відповідно пропозиції продукту, тим вищою має бути ціна 

його доставки, а відтак нижчим ставатиме рівень попиту на нього в 

центральному місті. Попит і пропозиція урівноважуються при якійсь певній 

площі зон пропозиції r, на межі якої рента за місцезнаходженням дорівнює 

нулю [350]. У міру наближення до центрального міста, землевласник отримує 

за продукт ту саму ринкову ціну, але зазнає менших транспортних витрат, а 

отже, він отримає як ренту f(z'-z) на одиницю продукції та (або) на одиницю 

земельної площі. Звідси: земельна рента досягатиме свого максимуму на 

ділянках, розташованих найближче до ринку збуту продукції, і 

знижуватиметься в мірі віддалення від нього. Зростання населення [350] в 

центральному місті зумовлюватиме розширення площі ринкової пропозиції 

товару, підвищення ринкових цін і грошової ренти у всьому регіоні. Зниження 
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транспортних витрат примушуватиме систему працювати у зворотному 

напрямі, а також сприятиме нівелюванню відмінностей рівнів ренти, що 

отримуватимуться за рахунок експлуатації земельних ділянок, розташованих 

у різних частинах регіону. Лаунхардт підтверджував думку Тюнена про те, що 

при введенні в аналіз конкуренції між різними сільськогосподарськими 

продуктами швидкопсувні, важкі або громіздкі (відносно їх цінності) 

продукти будуть вироблятися поблизу центрального міста, а інші, такі як 

худоба та дичина, для яких транспортні витрати на одиницю продукції 

порівняно з витратами виробництва на одиницю земельної площі незначні – 

на межі регіону. Узагалі, сукупна площа пропозиції буде розділена на ряд 

кільцеподібних зон, у яких вироблятиметься спеціалізована продукція.  

У кожному такому поясі вироблятиметься той продукт, що даватиме 

максимальний чистий дохід на одиницю земельної площі, дозволяючи 

землевласнику отримувати найвищу ренту. Іншими словами, конкуренція між 

спеціалізованими виробниками сільськогосподарської продукції зумовлює 

формування такої моделі землекористування, в умовах якої максимізувалася б 

земельна рента [350]. 

Наближена В. Лаунхардтом до просторових реалій буття діаграма 

моделі Тюнена, хоча ще базується на певних припущеннях  та принципах, 

проте вже відображає типову рентну функцію (рис.1.4). 
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Рис. 1.4 Діаграма моделі Тюнена, 90–ті рр. ХІХ ст. 

Джерело: розроблено автором 

По вертикалі такої моделі зазначено у вартісному зростанні цінності 

землі відповідного цільового призначення, а по горизонталі – віддаленість 

виробництва. У нижній частині діаграми за допомогою прийому повороту осі 

віддаленості навколо точки початку координат лінійні характеристики 

перетворюються на просторові, формуючи кільце Тюнена, де зазначаються 

види господарювання, а у верхній правій частині зазначаються об’єкти 

продукції виробництва.  

Головне відкриття німецького вченого В. Лаунхардта – це метод 

знаходження пункту оптимального розміщення окремого промислового 

підприємства щодо джерел сировини ринку збуту продукції, так званого 

«Раціонального штандорту промислового підприємства» («Rational Standard 

Industrieunternehmen», нім.). Немає жодного сумніву, що запропонована 

науковцем діаграма демонструє нам елегантність, із якою дослідник здійснив 

пояснення теорії Й. Тюнена. 

Ключовим чинником розміщення виробництва за В. Лаунхардтом, як і 

за Й. Тюненом, є транспортні витрати. Виробничі витрати при цьому 
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визнаються рівними для всіх точок території дослідження. 

Відповідно: точка оптимального розміщення підприємства буде 

залежати від вагових співвідношень перевезених вантажів і відстаней у межах 

території дослідження. Для вирішення цього завдання В. Лаунхардт 1882 року 

розробляє та апробовує метод вагового (або локаційного) трикутника 

(рис.1.5). 

 

Рис. 1.5 Метод вагового (локаційного) трикутника В. Лаухардта,  

90-ті рр. ХІХ ст. 

Джерело: розроблено автором 

Детальніший аналіз сутності регіонального перерозподілу показників 

економічної ефективності функціонування підприємства в межах регіональної 

економіки виникає на підґрунті «теорії штандортів» відомого німецького 

економіста, географа і філософа Альфреда Вебера. У книзі «Про штандорти в 

промисловості» («Über den Standort der Industrien», нім., 1909 р.). У зазначеній 

праці А. Вебер закладає основи оптимального розвитку й розміщення 

виробництва, на які, за його баченням, впливають три основні чинники: 

орієнтація на транспорт, орієнтація на трудові ресурси та орієнтація на 

концентрацію перших двох чинників і власне самого виробництва [221].  

Під впливом перших двох чинників, стверджує А. Вебер, складається 

мережа просторових вузлів, що характеризується або мінімізацією 
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транспортних витрат, або оптимальним наближенням до трудових ресурсів. 

Однак розміри цих вузлів та їх виробничі потужності визначаються власне 

третьою групою чинників, а саме – скупченням промисловості в певному місці 

внаслідок укрупнення самого підприємства, або внаслідок спільного 

розміщення декількох виробництв. Економічна вигода (рента) від сукупності 

зазначених чинників пов’язується А. Вебером зі зниженням витрат 

виробництва, що створюються власне їх концентрацією та спільним 

використанням ринків (робочої сили та кредитних послуг), ринкових зв’язків 

із постачання матеріалів та збуту готової продукції, складського господарства, 

під'їзних шляхів, енергопостачання, ремонтної бази та допоміжних 

виробництв при певних технологічних процесах тощо. Економія від такого 

розміщення (додатковий рентний дохід) зумовлює відхилення пунктів 

дислокації виробництва від точок транспортних мінімумів та робочих 

поселень. Найбільш схильні до агломерування, за А. Вебером, ті 

підприємства, що мають найбільший коефіцієнт формування (відношення 

вартості формування підприємства до транспортних витрат). Отже, із самого 

початку становлення вчення про економічну ефективність розміщення 

підприємств науковці звертають увагу на специфічний ефект (додатковий 

рентний дохід), що формується у висококонцентрованому антропогенному 

середовищі й спричинює значну економію матеріальних ресурсів у процесі 

промислового виробництва. 

1939 року Августа Льош написав книгу «Географічне розміщення 

господарства» («Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Untersuchung über 

Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem», нім.). Інтегруючи попередній 

науковий досвід, науковець створює власну концепцію «економічного 

ландшафту» [113] середини ХХ ст., у якому визначальним чинником є збутові 

зони підприємств різного рівня, що утворюють мережу економічних просторів 

з економічними вузлами в містах. Отже, економічний ландшафт являє собою 

переплетіння ринкових зон, різних товарів і послуг. У будь-якій точці такого 

ландшафту є попит на певні товари і послуги: товари тривалого користування 
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і повсякденного вжитку, що допускають тривале зберігання та швидкопсувні, 

послуги поширені й рідкісні.  

Обсяг попиту заведено зображати у формі конуса, кругова основа якого 

і є елементарна зона ринкового простору. Чим далі від центру кола – місця 

виробництва, тим вища ціна і нижчий попит. У певній точці ціни того самого 

товару двох сусідніх виробників стають однаковими, саме по таких точках і 

проходить межа ринкових зон відповідно до теорії А. Льоша (рис.1.6). 

 

Рис. 1.6 Конуси попиту і межа ринкової зони. 

  А.Льош, перша половина ХХ ст. 

Джерело: розроблено автором 

У запропонованому дослідженні А. Льоша [113] пропонувалася модель 

ринкової рівноваги, а не плановий припис, отож фактично вона являла собою 

модель територіальної самоорганізації суспільства і його економічного життя. 

У Радянському Союзі (до складу якого майже все ХХ ст. входила 

Україна) було поширено законсервовану марксистську теорію регіональної 

економіки, засновану на вченні про розвиток і розміщення продуктивних сил. 

Головне положення зазначеної теорії базується на тому, що кожному 

суспільному ладу властиві свої економічні закони й закономірності, що 

позначаються на розвитку продуктивних сил суспільства (предметах і засобах 
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праці та робочій силі) залежно від особливостей перерозподілу багатств та 

доступності різних видів ресурсів. У період існування планової економіки 

історію теоретичних досліджень економічних основ як самої земельної ренти, 

так і оцінки її праксеологічного впливу в соціалістичних реаліях України було 

перервано. Однак за кордоном розробка зазначеної концепції поглиблювалася.  

Так, відомий засновник неокласичної австрійської школи маржиналізму  

середини-кінця ХХ ст. американець Л. Мізес вважав, ренту не специфічним 

доходом від землі, а загальнокаталактичним явищем, що відіграє ту ж саму 

роль як у доходах від землі, так і в доходах на працю та капітальні блага. При 

цьому відсотковий дохід (у розумінні доходу підприємця) він вважав 

властивостями і капіталу, і землі [137, с. 391]. Обґрунтовує він таке бачення, 

виходячи з того, що в ринковій економіці власники капіталу та землі 

отримують зиск від своєї власності, виключно задовольняючи потреби інших 

людей. А сам факт володіння засобами виробництва примушує їх підкорятися 

побажанням загалу. Отже, власність, за Л. Мізесом є матеріальним активом 

виключно для тих, хто знає найкращий шлях  її служіння масі споживачів, а 

тому є суть соціальної функції [137, с.514]. 

Підкреслюючи особливості землі як матеріального активу, що має 

рентні властивості, Л. Мізес стверджував, що в змінній ринковій економіці 

люди, які купують або продають землю, відповідним чином враховують 

майбутні зміни ринкової ціни на послуги від землі. Якщо вони вважають, що 

річний чистий дохід від земельної ділянки зросте, то ціна землі буде вищою, 

ніж за умови відсутності таких очікувань [137, с.484]. 

Отже, сучасне уявлення про концепцію та розрахункову методику 

оцінки земель, як одного з основних складових компонентів ринкової 

економіки, сформувалось у трансформаційних динамічних умовах 

функціонування ринкової економіки  [142]. 

У переважній більшості країн з ринковою економікою методологічну 

основу оціночної практики складають дві загальні концепції вартості: 

концепція вартості земель при їх обміні і концепція цінності земель. 
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Аналізуючи в подальшому оціночні практики, застосовувані в різних 

країнах світу, можна узагальнено визначити, що за відсутності різниці в 

тлумаченні концепцій вартості земель, мають місце відмінності як у 

сукупностях гіпотез для однакових видів вартостей, так і в економіко-

математичному моделюванні при їх реалізації. 

Нині в країнах з ринковою економікою широко дискутується проблема 

порівняння та ефективності оцінок земель. За результатами дослідження 

природи подібних відмінностей встановлено, що всі вони мають об’єктивну 

зумовленість, спричинену зокрема й особливостями національних 

законодавств у сфері нерухомого майна, диференціацією класичних систем 

господарювання та економічних відносин, та, особливо, відмінностями  рівнів 

розвиненості ринку земель та іншої нерухомості. 

Якщо проводити порівняльну характеристику історичних аспектів 

розвитку оцінки в Україні та особливостей сучасної закордонної оціночної 

теорії і практики, можна отримати суттєві підстави для розуміння того, що 

створення методології оцінки земель та іншого нерухомого майна в Україні 

повинно бути виконане на засадах концептуальних положень сучасної 

практики оцінки з урахуванням особливостей трансформаційного періоду 

формування ринкових відносин. 

Вартість земель та іншого нерухомого майна, як і будь-якого іншого 

товару, зазвичай має дві форми прояву: споживчу й мінову вартості. Споживча 

вартість є сукупністю природничих та суспільних властивостей та процесів 

об’єкта нерухомого майна з точки зору конкретного користувача (висока 

споживча вартість земельної ділянки, наприклад, може бути зумовлена 

історичними або іншими чинниками). Водночас мінова вартість виникає в 

процесі обміну земельними ділянками або іншими об’єктами нерухомого 

майна.  

На думку багатьох науковців, які займаються дослідженням питань 

оцінки земель, залежно від її цілей, різні види вартостей об’єднують 

переважно у дві основні групи: вартість земель при обміні як вираження 
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мінової вартості і вартість в користуванні як вираження споживчої вартості. 

Але при цьому, ринкову вартість, як правило, відносять до першої групи і не 

дають конкретного її визначення. 

Зауважимо, що категорії «споживча вартість» і «мінова вартість» 

введені в наукову термінологію ще багато століть тому. Такі мислителі як 

Аристотель, А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус зазначені категорії не вважали 

тотожними поняттями. 

На думку Д. Рікардо, в економічній теорії ніщо не породжувало так 

багато дискусій, помилок і розбіжностей, як неточність і невизначеність сенсу, 

який вкладався у слово «вартість». 

У період з XVIII ст. до XIX ст. були сформовані основні концепції 

економістів щодо питання вартості товару. Наприклад, А. Сміт розумів 

вартість товару як працю, яка має бути затрачена на виробництво товару, як 

працю, що купується (власне заробітна плата), суму заробітної плати, доходу 

і земельної ренти. Водночас, Д. Рікардо і Д.Р. Мак-Куллох визначали вартість 

витратами виробництва, Ж.Б. Сей – корисністю речі,  Д. Лодерделя – 

пропозицією і попитом. 

Досить тривала дискусія в економічній науці ведеться і щодо величини 

вартості товару та його ціни. Так, А. Сміт брав за міру вартості іноді робочий 

час, необхідний для виробництва товарів, а іноді вартість праці, Д. Рікардо – 

робочий час на виробництво товару у відносно гірших умовах виробництва. 

При цьому, С. Сісмонді величину вартості зводив до відношення між 

потребою всього суспільства та кількістю праці, якої достатньо, щоб 

задовольнити цю потребу. У роботах П. Самуельсона, Б. Кларка [55] та інших 

розглядається утворення ціни з урахуванням впливу граничних витрат, як 

додаткових витрат, пов’язаних із виробництвом додаткової одиниці товару 

(або додаткової кількості товарів). Але фактично вони розглядають зміну ціни 

в умовах відтворення [191]. 

Якщо проаналізувати всіх ці погляди, то можна відслідкувати зв’язок 

категорій «вартість» і «цінність». Людство не може існувати без економічної 
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діяльності, у свою чергу економічна діяльність – без економічної цінності в 

контексті єдності цілей та засобів. Тому в умовах товарного виробництва 

економічні цінності набувають форми вартості. 

Економічна цінність є вихідною категорією щодо вартості і по суті є її 

основою [191]. Визначення цінності – це певна економічна діяльність, яка 

охоплює мету (результат) і засіб (витрати). Водночас, економічна цінність є 

єдністю результату (корисності) і витрат [191]. 

Варто зазначити, що цінність притаманна лише обмеженій кількості 

благ. Логічним є й зауваження про те, що рідкість (обмеженість) блага 

(ресурсу) є елементом цінності. Якщо припустити, що економічна корисність 

благ залежить від ступеня їх обмеженості, насичення потреб, то випливає, що 

зростання виробництва благ не є прямо пропорційним зростанню їх 

економічної корисності, оскільки ці блага в міру збільшення їх наявної 

кількості знецінюються, стають менш обмеженими, відповідно менш 

корисними [191]. 

Потрібно наголосити, що механізм взаємного обмеження двох названих 

процесів заснований на функціональному зв’язку між корисністю й 

витратами: один і той же приріст виробництва благ (та витрат ресурсів разом 

з ним) одночасно спричинює й уповільнення зростання економічної 

корисності благ, а також прискорення зростання економічних витрат [191]. 

Окремий економічний суб’єкт (виробник) не здійснюватиме витрат, 

якщо вони будуть не виправдані результатами, а саме корисністю 

створюваних благ. Отже, граничні витрати, або витрати на останнє вироблене 

благо, не повинні перевищувати граничну корисність, або корисність цього 

останнього блага [191]. 

З іншого боку, двозначна характер економічної цінності й вартості 

теоретично був осмислений у зіставленні трудової теорії вартості та теорії 

граничної корисності. Так, теорія граничної корисності є кульмінацією 

розвитку суб’єктивістських теорій корисності, що мають давню історію і своїм 

корінням сягають ще часів Арістотеля [191]. 
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Проте більш виразне формулювання теорія корисності отримала в 

роботах економістів XVIII ст. Е.Б. де Кондільяка (1715-1780), Ф. Галіані (1728-

1789) та Жан-Батист Сей (1767-1832). 

Іншими представниками теорії граничної корисності були: німецький 

економіст, родоначальник теорії «граничної корисності» Г. Гессен; 

представники австрійської школи – К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк; 

прихильники економіко-математичного напряму – англієць У. Джевонс, 

швейцарський економіст Л. Вальрас. 

Паралельно з цією концепцією розвивалася інша, так звана витратна, яку 

представляли А. Сміт, Д. Ріккардо, Мак-Куллох та ін., і зводили вартість до 

витрат. Зауважимо, що протиставлення цих теорій створює не тільки їх 

взаємне заперечення, але й взаємну зумовленість. Але більшість науковців-

економістів, незалежно від того, прихильниками якої теорії вони були, 

зазвичай не усвідомлювали цієї взаємної детермінації. Починаючи аналіз 

вартості з поняття витрат, вони незмінно були вимушені зрештою звернутися 

до поняття корисності, і навпаки, почавши з корисності, приходили до 

витрат [191]. Отже, економісти-класики вважали, що основними чинниками 

формування вартості є корисність, витрати, попит і пропозиція. 

У цілому, такі визначення є раціональними і в сучасному науковому 

дискурсі. Тільки якщо розглядати теорії формування вартості виключно для 

нерухомого майна, зокрема для земельних ділянок, де коло 

ціноутворювальних чинників буде набагато ширше. А саме: крім корисності, 

попиту і пропозиції, сюди повинні доєднуватися – місце розташування 

земельної ділянки, очікувані доходи від використання земельної ділянки або 

іншого об'єкта нерухомості, витрати, пов'язані з відновленням земельної 

ділянки або об'єкта нерухомості, і, одного із найголовніших чинників, що 

повинна відображати саме ринкова вартість – знаходження в цивільному обігу, 

або дозволена можливість передачі прав власності на земельну ділянку чи 

інший об'єкт нерухомого майна. 
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Проведення обліку цих чинників у формуванні ринкової вартості є 

гарантією того, що при її визначенні повинні застосовуватися всі три підходи: 

витратний, дохідний, порівняльний. 

У ринкових умовах діє принцип заміщення, який передбачає, що 

ринкова вартість, зокрема об'єкта нерухомості, не може перевищувати 

найбільш ймовірних витрат на придбання об'єктів еквівалентної корисності 

[54]. 

З цього випливає те, що проблема формування земельної ренти та оцінки 

вартості земель існувала у всі часи. Незважаючи на це, єдиної думки щодо 

зазначених  економічних категорій не існувало і зараз не існує. Ця проблема є 

досить складною як із теоретичного, так і з методологічного погляду [87; 105]. 

Еволюція цих понять відповідає еволюції економічної науки загалом і тісно 

пов’язана з розвитком виробничих відносин. Оцінка ж земель має 

ґрунтуватися виключно на ринкових підходах, в основі яких лежить 

визначення їх ринкової вартості. 

Систематизуючи та узагальнюючи вищезазначені теоретичні позиції, ми 

пропонуємо виокремити такі рівні та перспективи розвитку поняття вартості 

(рис. 1.7.) 
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Рис. 1.7. Рівні та перспективи вартості в розрізі 

соціо-еколого-економічних відносин 

Джерело: розроблено автором на основі даних [258] 

Таким чином, в основі дослідження закладена базова гіпотеза про те, що 

земельні ресурси є унікальним багатством, яке має свою економічну цінність, 

соціальну значимість і мету використання. Важливим елементом в оцінці 

цього соціального блага є визначення земельної ренти та способів її 

раціонального збалансованого перерозподілу між всіма суб’єктами земельних 

відносин (землевласниками та землекористувачами, місцевою громадою, 

державою) з метою забезпечення їх еколого-економічних інтересів і 

підвищення рівня суспільного й індивідуального добробуту. 

У підсумку зазначимо, що базою визначення об’єктивної та достовірної 

оцінки земель має бути рента, і від її правильного обрахунку залежить 

кінцевий варіант, що може забезпечити соціально збалансоване використання 

земельних ресурсів та їх якісне оподаткування. 
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1.2. Вітчизняний та закордонний досвід проведення оцінки земель 

 

На території колишнього Радянського Союзу тільки наприкінці 1980-х – 

і вже в незалежній Україні початку 1990-х років, із початком процесу переходу 

економіки на ринкові принципи, з'явилася нагальна необхідність вирішення 

проблем оцінки вартості нерухомого майна. 

Землеволодіння та землекористування стало платним, і саме це 

активізувало найважливішу економічну функцію землі – її цінність як 

товарного об'єкта, капіталізації та оподаткування [4; 7]. 

Тому найважливішим питанням удосконалення регулювання земельних 

відносин стає створення організаційної системи державної оцінки об'єктів 

нерухомості з метою оподаткування й стимулювання їх ринкового обігу, 

вироблення раціональної, для практичного застосування, методології оцінки 

об'єктів нерухомості всіх категорій і видів її використання [20; 28]. 

У найбільш розвинених країнах світу в тій чи іншій формі діє податок 

на нерухоме майно, він зазвичай розглядається як вагоме джерело доходів 

місцевих бюджетів.  

Варто заначити, що забезпеченість країни природними ресурсами є 

одним із найважливіших економічних і політичних чинників розвитку будь-

якої держави. Тому структура природних ресурсів, величина їхніх запасів, 

якість, ступінь вивченості та напрями господарського освоєння безпосередньо 

впливають на економічний потенціал [50]. 

При цьому, зростання виробничого потенціалу країни та збільшення 

різноманітних потреб суспільства постійно вимагають вивчення 

закономірностей територіального розподілу та оцінки природних ресурсів [4]. 

А процес вивчення та оцінки природних ресурсів повинен бути постійним. 

Також земельні ресурси, як складова національного багатства країни, 

мають підлягати оцінці за такими основним аспектам як: просторовий базис; 

засіб виробництва в сільському і лісовому господарстві; еталон сталого 

природокористування тощо. 
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З огляду на це, оцінка земель, як складової національного багатства 

країни, є порівняльним кількісним і економічним розрахунком її споживчих 

властивостей та еколого-економічних ефектів використання при різному 

цільовому призначенні земельних ділянок [136]. 

Аналіз досвіду країн, що мають величезну історію розвитку оціночної 

діяльності нерухомого майна, дає змогу виявити необхідні позитивні 

надбання, що можна застосувати в Україні з метою вирішення відповідних 

проблем. 

Оцінювання нерухомого майна в інших країнах здійснюється під 

контролем держави і за обов'язкової участі в цьому процесі державних органів. 

У більшості держав оцінка земель базується на аналізі статистики цін продажів 

земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості. У земельному кадастрі 

міститься інформація про об'єкти нерухомості (площа земельної ділянки, 

характер її використання тощо), про будівлі (вид використання, розмір, дата 

побудови, якість тощо) та інше нерухоме майно. І як правило, або в цій само 

базі даних, або в іншій міститься інформація щодо вартості різних видів 

нерухомого майна конкретних адміністративних одиниць, а також оцінна 

модель.  

Використовуючи інформацію земельного кадастру в оціночній моделі, 

можна розрахувати вартість для будь-яких видів нерухомого майна. Якщо вид 

нерухомого майна не вписується в оцінну модель, коригування вартості 

здійснюється в напівавтоматичному режимі. Найбільш важливими в процесі 

оцінки земель та іншого нерухомого майна є збирання та поновлення 

інформації, що міститься в реєстрах кадастру даних. Нові дані надходять з 

муніципалітетів, державних органів влади, міських і районних служб, від 

власників нерухомого майна та інших організацій.  

Якщо взяти до уваги США, то в цій країні облік земель в основному 

ведеться приватними компаніями, які збирають інформацію про ринкову 

вартість тих чи інших земельних ділянок. Тривалий час в США не існувало 

державної системи обліку земель, адже не було обліку земель, які не 
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перебувають у приватній власності. Нині існує спеціальна структура в межах 

Міністерства внутрішніх справ США, відповідальна за кадастровий облік 

державних земель – Бюро земельного управління. Бюро збирає інформацію 

про земельні ділянки, зокрема: адресу, геодезичні дані й оціночний індекс. 

Також воно займається кадастровим зніманням та веде реєстраційні архіви. 

Варто підкреслити, що система оцінки відрізняється високим ступенем 

децентралізації і може суттєво відрізнятися від штату до штату [15].  

Унаслідок уподібнення шляхів економічного розвитку різних країн та 

інтенсивної взаємодії економік намітилася тенденція до зближення певних 

елементів в галузі оцінки земель та управління земельними ресурсами. Іншими 

словами, через постійне реформування у зазначеній сфері стає все складніше 

визначити «чисті» типи. На початку XXI століття проблеми реформування 

систем управління земельними ресурсами активно обговорювалися як в 

академічних колах, так і серед фахівців у галузі державного і муніципального 

управління. Цей період відзначився рядом реформ кадастрових систем у 

різних державах світу та суттєво вплинув і на оцінку земель.  

Якщо окреслити основні проблеми в системі кадастрового обліку країн, 

що розвиваються, і мають безпосередній вплив на якість оцінки земель, то 

передусім варто визначити такі:  

• Проблема легальної реєстрації земельних ділянок. Нелегальне 

використання земель спостерігається частіше в сільській місцевості, ніж у 

місті. Фрагментарна інформація в такому випадку зумовлює неадекватного 

обліку земель і відсутність релевантної інформації для розрахунку якісної бази 

оподаткування. 

• Відсутність скоординованості між різними рівнями системи 

управління земельними ресурсами, суперечності в легальному регулюванні, а 

також відсутність узгоджених систем збору й обробки інформації [103]. 

Як специфічний чинник, що ускладнює процес реформування, 

дослідники часто називають складний багаторівневий управлінський устрій 

держави. У цьому контексті, як правило, ставлять питання розподілу 
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повноважень між різними рівнями влади, а також поділ сфер відповідальності 

між різними державними органами.  

Очевидно, що ідея перенесення відповідальності за виконання функцій 

на будь-який один орган, що нещодавно набула великої популярністю серед 

дослідників, з практичного погляду не витримує жодної критики.  

Якщо розглянути ситуацію в економічно-стабільних розвинених 

державах Західної Європи, то можна відзначити приклади Німеччини та 

Швейцарії. Зокрема у Німеччині на національному рівні ведеться земельний 

реєстр, а на рівні адміністративних одиниць (федеративних земель) 

здійснюється законодавче регулювання кадастрової системи. До того ж, 

використовуються структурні підрозділи, метою яких є контроль уніфікації 

кадастрової системи. Інформація збирається на рівні адміністративних 

одиниць і передається на національний рівень для складання інтегрованої 

кадастрової бази і відповідної карти [15].  

Досвід Швейцарії засвідчує, що відповідальність за ведення 

кадастрового обліку розділена між національним рівнем і рівнем кантонів. 

Спеціалізована установа – Агентства кантонів, збирає інформацію, реєструє 

право власності на нерухоме майно, так само головною метою органів влади 

на загальнодержавному рівні є контроль діяльності цих агентств. Одним із 

важливих показників високого рівня кадастрової системи Швейцарії можна 

вважати кількість висококваліфікованих геодезистів – понад 1000 осіб.  

Також найвищі значення виявлені в державах з динамічним і 

розвиненим ринком земель (наприклад, у Німеччині), найнижчі – у країнах з 

усталеною структурою власності, не надто динамічним або нерозвиненим 

ринком земель. При цьому, брак фахівців або низький рівень їхньої 

кваліфікації є одним із чинників, що гальмують реформування управління 

земельними ресурсами держави [20].  

У цілому, варто відзначити, що пріоритетним напрямом у реформуванні 

кадастрових систем за кордоном є їх сталий розвиток. Особлива увага 

звертається на інтеграцію управління земельними ресурсами в загальну 
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систему управління із широким впровадженням інформаційних технологій і 

постійного пошуку способів оптимального задоволення потреб проживання 

населення на конкретній території.  

Так, окремим напрямом є широке впровадження географічних 

інформаційних технологій в управління, створення актуальних баз 

геопросторових даних, аналітичних дашбордів, а також активне застосування 

автоматизованих систем управління. Україна повинна взяти до уваги 

вищезазначені можливості, а також врахувати труднощі, що постають при 

реформуванні місцевого самоврядування та децентралізації влади. Відповідно 

до закордонної практики, успіх реформування, крім попереднього досвіду, 

залежить ще й від таких чинників, як форма державного устрою та кількість 

рівнів управління; ступінь налагодженості комунікації між різними органами 

управління; ступінь опрацьованості законодавчої бази; кадрове забезпечення 

[13]. 

На підставі аналізу світового досвіду можна виділити два основні 

підходи до проведення оцінки земель.  

Перший підхід орієнтується на формалізацію думок експертів 

(фахівців) про характер залежності ринкової вартості об'єкта від його 

параметрів [4]. В основі цього підходу –  суб’єктивна думка, кваліфікованість 

і досвід експерта-оцінювача. У цілому, існують різні розробки та методики, 

покликані сприяти більш точній та об'єктивній роботі оцінювача, однак, 

основним недоліком залишається суб'єктивізм оцінювача. Іншим недоліком є 

висока вартість; а перевагою – висока точність і можливість застосування в 

умовах дефіциту інформації та при оцінці об'єктів, які мають унікальні якості 

та особливості.  

Другий підхід базується на використанні сучасних економіко-

математичних, геоінформаційних методів, моделей і алгоритмів [4]. Шляхом 

статистичного аналізу наявної інформації про параметри значної кількості 

однорідних об'єктів визначається математична залежність вартості від 

параметрів, які найкращим чином відповідають наявній інформації. Отримані 
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при цьому результати залежать, в основному, від поданої на аналіз інформації 

і в меншій мірі – від обраних стандартних методів її опрацювання, вони мають 

об'єктивний характер і мало залежать від людини, яка безпосередньо 

проводить аналіз.  

Одною з основних переваг цього підходу, порівняно з експертною 

оцінкою, є об'єктивність, оскільки при ньому відсутній вплив суб'єктивних 

уподобань і помилок експерта. Інші переваги – відносно низька вартість робіт, 

здатність швидко оцінювати велику кількість об'єктів, можливість 

відстежувати такі нетривіальні чинники як сезонне коливання цін, центри 

локального впливу тощо. Недоліки цього підходу – менша точність в умовах 

недостатнього обсягу інформації, спрощений підхід до оцінки, нездатність 

оцінювати унікальні об'єкти, складність побудови моделі. Проте ці мінуси 

зникають при необхідності проведення масової оцінки.  

Отож найбільшого поширення в зарубіжній практиці набули методики, 

засновані на другому підході, оскільки за інших рівних умов результат, 

отриманий з використанням статистичних методів, має більш високий ступінь 

надійності порівняно з результатом, отриманим шляхом проведення 

експертного аналізу.  

Методика визначення оцінної вартості, за світовою провідною 

практикою, ґрунтується або на аналізі порівняння продажів, тобто вивченні 

цін ринкових угод з об'єктами нерухомого майна (Австралія, Данія, Швеція, а 

також Індонезія і Японія – для земельних ділянок), або капіталізації доходу від 

потенційного найкращого та вигідного використання нерухомого майна (деякі 

кантони Швейцарії, окремі об'єкти нерухомості в Данії та Швеції), або 

витратному методі, тобто розрахунку витрат, які потрібні були б на повне 

відновлення певного об'єкта нерухомості (Індонезія, Японія і Південна Корея 

– для будівель), або на поєднанні всіх трьох зазначених методів (США, Канада, 

Нідерланди). Практика застосування того чи іншого методу оцінки залежить 

від ступеня розвиненості ринку тих чи інших об'єктів нерухомості [7; 17].  
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Так, у Південній Кореї, деяких провінціях Канади, а також у 

Нідерландах і Швеції для будівель та споруд, для яких не існує ринку, 

використовується метод вартості відтворення аналогічного об'єкта при 

наявних ринкових цінах на будівництво на конкретній території. У деяких 

кантонах Швейцарії, окремих штатах США, Данії подібний метод 

застосовується як довідковий з метою коригування та порівняння з методом 

оцінки, який базується на ціні продажу об'єкта нерухомого майна.  

При цьому в Австралії, підхід з погляду прибутковості на одиницю 

площі об'єкта, використовується для оцінки нерухомого майна у видобувній 

промисловості. Така само методологія застосовується для оцінки 

сільськогосподарської нерухомості в Швейцарії, деяких штатах США і 

провінціях Канади. Річна рентна вартість нерухомого майна використовується 

у Франції та Великобританії.  

Так само у Франції, будівлі, що відносяться до житлового фонду, 

оподатковуються окремо від комерційних і промислових об'єктів. У такому 

разі вся сукупність житлового фонду ділиться на вісім груп, до кожної з яких 

застосовується власна вартість одиниці площі об'єкта, розрахована на 

підґрунті річної рентної вартості в базовому році, збільшена на щорічно 

встановлюваний коефіцієнт перерахунку. Земельна ділянка, на якій 

розташовані об'єкти житлового фонду, поділена на дванадцять груп, при 

подібному підході до визначення вартості одиниці її площі. Для оцінки 

вартості комерційних будівель і споруд використовується або річна рентна 

вартість у базовому році, або поточна річна рентна вартість. У деяких випадках 

використовується вартість продажу аналогічних об'єктів нерухомого майна. 

Лише для промислових об'єктів нерухомого майна може використовуватися 

метод вартості відтворення аналогічного об'єкта [287].  

У Великобританії оцінка вартості нерухомого майна з метою 

оподаткування із застосуванням ринкової рентної вартості використовується 

лише щодо нежитлових об'єктів. Відповідно, для житлового фонду 
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встановлена шкала вартості, що розраховується на основі рентної вартості, і 

до кожного інтервалу цієї шкали застосовуються власні ставки [340]. 

При використанні міжнародного досвіду створення системи проведення 

робіт з оцінки земель необхідно враховувати істотні відмінності між Україною 

та іншими державами. Наприклад, відомі іноземні методи не орієнтовані на 

слабо передбачувану економічну ситуацію. Нещодавно відкритий український 

ринок земель нині перебуває на стадії формування, він ще нестійкий і не 

відповідає загальновизнаним стандартам функціонування, тому навряд чи 

можна розраховувати на отримання достовірних результатів, застосовуючи 

закордонні методи оцінки, без адаптації їх до специфічних умов української 

реальності. Варто також наголосити на тому, що нині в Україні відсутня  

достовірна інформаційна база щодо транзакцій із земельними ділянками, на 

основі якої могли б бути використані деякі іноземні методики, зокрема методи 

аналогів або засновані на математико-статистичних моделях екстраполяції. 

Отож  у більшості країн регулярно проводиться масова оцінка земель. 

Порівняльний аналіз дає підстави для узагальнення: процедура оцінювання 

різниться за цілями, проте переважає мета визначення податкової бази та 

ведення повноцінного державного реєстру нерухомості [19; 144]. У деяких 

країнах в основному застосовується порівняльний підхід до оцінки (Австралія, 

Данія, Швеція, а також Індонезія та Японія – для земельних ділянок), в інших 

країнах як основний використовується дохідний підхід (деякі кантони 

Швейцарії, окремі об'єкти нерухомості в Данії та Швеції), витратний метод 

застосовується в Індонезії, Японії і Південній Кореї. Нерідко 

використовується поєднання всіх трьох зазначених методів (США, Канада, 

Нідерланди). Практика застосування того чи іншого методу оцінки залежить 

від ступеня розвиненості ринку і властивостей тих чи інших об'єктів 

нерухомості. Важливо зазначити, що застосування того чи іншого методу 

оцінки земельних ресурсів часто залежить від цілей використання оцінюваної 

земельної ділянки. Це повною мірою стосується України, де застосування тієї 
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чи іншої методики залежить від приналежності ділянки до однієї з дев’яти 

категорій земель. 

За провідним світовим досвідом оцінка земель та іншого нерухомого 

майна базується на аналізі статистики цін продажів земельних ділянок та 

інших об'єктів нерухомості. У земельному кадастрі міститься інформація про 

об'єкти нерухомого майна (площа земельної ділянки, характер її 

використання, права щодо неї тощо), про будівлі (вид використання, розмір, 

дата побудови, якість тощо) та інше нерухоме майно. У цій само чи в іншій 

базі даних міститься інформація [15-16] про вартість різних видів нерухомого 

майна в тих чи інших районах, а також модель оцінки.  

Використовуючи інформацію земельного кадастру в оціночній моделі, 

розраховують вартість для будь-яких об’єктів нерухомого майна. Такий 

розрахунок здійснюється, як правило, з використанням автоматизованої 

комп’ютерної системи. Якщо вид нерухомості не вписується в модель оцінки, 

корегування вартості здійснюється в ручному режимі. Найбільш важливими в 

процесі масової оцінки нерухомості для цілей оподаткування є те, що збір і 

оновлення містяться безпосередньо в реєстрах даних земельного кадастру. 

Актуальні дані постійно надходять з органів місцевого самоврядування, 

державних органів влади, міських і районних служб, від власників нерухомого 

майна та інших організацій. 

Оцінка земель для цілей оподаткування проводиться для одиниць 

нерухомого майна, що підлягають оподаткуванню, зокрема й для будівель та 

споруд, якими володіють особи, які не є власниками земельної ділянки. 

Оскільки деякі чинники неоднаково впливають на вартість різних видів 

нерухомого майна, а також різні його види обкладаються неоднаковими 

податками, і до всього – для цих видів нерухомості використовуються різні 

оціночні моделі, то для проведення оцінки земель необхідно здійснити 

класифікацію нерухомого майна. Для кожного виду нерухомості складаються 

свої оціночні карти земель [56-57]. Після того, як зібрані і верифіковані вихідні 

дані, територія ділиться на оціночні зони. 
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Вартість нерухомого майна розрізняється залежно від її розташування в 

різних частинах населеного пункту. Це показується на карті при нанесенні на 

неї різних географічних об’єктів, усередині яких ринкова вартість нерухомого 

майна має близькі величини. Подібні географічні ареали отримали назву 

оціночних зон. Оціночна зона – це територія, у межах якої ринкова вартість 

певного виду нерухомого майна приблизно однакова [16]. Відтак зони 

відображаються на карті. Усередині зони ринкова вартість може бути 

визначена (у грошових одиницях). На одну або декілька прийнятих фізичних 

одиниць порівняння (грошова одиниця на одиницю площі). 

На підготовлених оціночних картах відображається ринкова вартість, 

яка відноситься до єдиного об'єкта нерухомого майна (майнового комплексу), 

тобто земельна ділянка плюс поліпшення. Отже, щоб визначити ціну 

земельної ділянки, необхідно від вартості майнового комплексу відняти 

вартість поліпшень. Оскільки найбільш об’єктивною є ринкова інформація 

щодо житлових приватних будинків, то ціна базової земельної ділянки 

найчастіше визначається саме за цим видом функціонального використання 

земель. 

Оціночна зона не обов'язково повинна бути єдиним географічним 

комплексом. У різних частинах міста можуть бути території з близькими 

значеннями вартості, і всі ці території мають бути віднесені до однієї оціночної 

зони. 

У результаті використання оціночної моделі отримують так звану базову 

вартість того чи іншого нерухомого майна для цілей оподаткування. Вартість 

визначається за рівнем цін на рік, що передує року розрахунку вартості 

нерухомого майна, що підлягає оподаткуванню. Це необхідно для того, щоб 

набрати достатню кількість транзакцій щодо купівлі-продажу. Базова вартість 

залишається незмінною на весь час дії оціночної моделі і коригується раз на 

рік з використанням річних поправочних коефіцієнтів. Базова вартість ділянок 

подається, як правило, у вигляді спеціальних таблиць. Для об'єктів нерухомого 

майна, що відрізняються від базових умов кращими характеристиками 
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(елітністю, привабливістю, мальовничістю тощо) або гіршими, 

застосовуються підвищувальні або понижувальні поправочні коефіцієнти. 

Наприклад, для земельної ділянки, розташованої на березі мальовничого озера 

або річки, такий поправочний коефіцієнт дорівнюватиме 2,0, для ділянки в 

мальовничій місцевості, але без водного джерела – 1,5, для ділянки поблизу 

промислового об'єкта, поряд із санітарно-захисною зоною останнього – 0,8 і т. 

д. 

Надійність статистичних даних контролюється індивідуальними 

оцінками типових земельних ділянок в оціночних зонах, що визначають 

відхилення і їх допустимі межі, а також зворотним зв'язком, що забезпечує 

вхід самої системи. 

Водночас аналіз закордонної практики оцінки засвідчив: коли число 

транзакцій в оціночних зонах обмежено, неможливо застосовувати економіко-

статистичні методи. У таких випадках рекомендується застосувати знання й 

досвід оцінювача для того, щоб визначити відмінності у вартості в різних 

зонах. 

Швецький досвід оцінки земель та перспективи використання 

його концептуальних засад в Україні 

Питання вдосконалення наявної системи грошової оцінки в Україні 

ставиться вже протягом багатьох років [136]. Причому варіантів вирішення 

цієї проблеми є надзвичайно багато, але практичного застосування жоден із 

них фактично досі не набув. 

В умовах очікування повноцінного формування ринку земель в Україні, 

його сучасної непрозорості, недостатньої інформації про транзакції щодо 

продажу земельних ділянок, найбільшої значущості набуває оцінка земель, що 

ґрунтується на масових методах оцінювання. І як раз така система оцінювання 

є особливо актуальною, оскільки дає нагоду сформувати підхід до аналізу 

всього комплексу доступної інформації, що може використовуватися в 

подальшому шляхом уточнення з допомогою індивідуальної оцінки та стати 

дієвим механізмом удосконалення грошової оцінки земель в Україні [96]. 
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Розвиток масових методів оцінки передусім визначається власне 

розвитком ринку [182]. Як правило, результат, що постає як підсумок цієї 

оцінки, може слугувати надійним підґрунтям для уточнення оцінюваного 

показника за допомогою індивідуальної оцінки [192]. 

Для оцінки великої кількості об'єктів нерухомого майна індивідуальна 

оцінка є досить складною, а головне –  досить витратною [134]. Використання 

оцінки земель, яка б відповідала завданням визначення вартості великої 

кількості об'єктів нерухомого майна (переважно для цілей оподаткування),  

може бути ефективним інструментом оцінки в умовах перехідного періоду 

економіки України. У межах цього методу аналізується представницька 

вибірка реальних або передбачуваних угод, після чого отримані дані 

вважаються типовими для всіх об'єктів того самого класу, подібних за місцем 

розташування, розміром, якістю тощо [182] . 

Одним із найкращих європейським зразків побудови і функціонування 

системи оцінки земель є Швеція (власне, система масової оцінки нерухомого 

майна). Однією з головних особливостей шведської системи є те, що вона 

містить дані щодо оцінки не лише земельних ділянок, а й іншого нерухомого 

майна, що на ній розташоване.   

Безпосереднє проведення масової оцінки здійснює Національна 

земельна служба на основі щорічної угоди з податковим відомством, у якій 

детально визначаються: перелік робіт, терміни їх виконання і зобов'язання 

учасників. До сфери відповідальності Національної земельної служби 

належать: збір інформації про ціни транзакцій, організація процесу перевірки 

(верифікації) угод, проведення аналізу ринку нерухомого майна, побудова 

оціночних моделей і таблиць, розвиток GIS-CAMA-системи, внесення 

пропозицій щодо рівнів вартості і меж оціночних зон, підготовка оціночних 

карт.  

Для забезпечення виконання зазначених завдань у Національній 

земельній службі діє спеціальний структурний підрозділ, до складу якого 

входять близько 10 спеціалістів. До того ж, до виконання робіт з масової 
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оцінки щорічно на платній основі залучаються 60-80 висококваліфікованих 

експертів-оцінювачів, які володіють повною інформацією про стан і динаміку 

місцевих ринків нерухомості [187]. 

Цикл масової оцінки в Швеції охоплює такі рівні її проведення: 

1) загальна оцінка (відбувається один раз на 6 років), у ході якої 

здійснюється коригування оціночних моделей, перегляд рівнів вартості і меж 

оціночних зон; 

2) спрощена оцінка, проводиться через 3 роки після загальної оцінки 

(крім промислового нерухомого майна), що не припускає перегляд оціночного 

зонування та чинників оцінки, використовуваних в оціночних моделях; 

3) спеціальна оцінка, здійснюється фахівцями Національної податкової 

служби щороку за необхідності (наприклад, перерахунок вартості податкової 

одиниці при знесенні будівлі, при її реконструкції, об'єднанні або поділі 

земельних ділянок). 

Вважається, що робота з оцінки більш ефективна в тому випадку, коли 

оцінювачі можуть зосередити свою увагу на одному типі нерухомого майна і 

на одній оціночній моделі. Саме тому масова оцінка проводиться не одночасно 

за всіма типами цільового використання нерухомого майна, а послідовно за 

кожним із них. 

Шведські експерти наголошують на важливості наявності чіткої 

класифікації об'єктів нерухомого майна для ефективного проведення масової 

оцінки. Так, уся нерухомість Швеції з метою масової оцінки розподілена за 

чотирма класами:  

1) сільськогосподарська нерухомість і лісові землі; 

2) житлові будинки на одну або дві сім'ї; 

3) комерційна нерухомість і багатоквартирні будинки; 

4) промислова нерухомість. 

До того ж, в окрему групу зібрані спеціальні об'єкти, що не підлягають 

оподаткуванню і масовій оцінці (церкви, школи, лікарні, оборонні об'єкти, 

театри, музеї, будівлі та споруди транспорту, інженерні комунікації тощо). 
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В основу класифікації покладено тип використання, для якого 

призначений об'єкт нерухомого майна (але не поточне його використання). 

Наприклад, до класу комерційної нерухомості й багатоквартирних будинків 

віднесені земельні ділянки та будівлі, призначені для розміщення квартир, 

офісів, магазинів, готелів, ресторанів, паркінгів тощо. Клас промислової 

нерухомості утворюють земельні ділянки, розташовані на них будинки, 

призначені для промислового виробництва. Вирішальним критерієм 

класифікації є не галузева приналежність, а тип використання, що зумовлює 

відмінність у вартості об'єктів нерухомого майна на ринку. 

Для цілей масової оцінки введені поняття податкової та оціночної 

одиниці. Податкова одиниця розуміється як нерухоме майно, що знаходиться 

у власності однієї фізичної або юридичної особи. Оціночною одиницею, за 

загальним правилом, є одна земельна ділянка або одна будівля [301]. 

При проведенні класифікації нерухомого майна [187] кожній оціночній 

одиниці присвоюється відповідний код, що складається з трьох цифр: 

- перша цифра – позначає основний тип об'єкта 

(сільськогосподарська нерухомість (1), житлові будинки на одну (дві) сім'ї (2), 

комерційна нерухомість і багатоквартирні будинки (3), промислова 

нерухомість (4), кондомініуми (5), гравійні кар'єри (6), електростанції (7), 

неоподатковувані податком об'єкти (8)); 

- друга – вказує на наявність (відсутність) нерухомих поліпшень на 

земельній ділянці. До того ж, своє позначення мають будівлі, розташовані на 

воді або вартість яких менше 1000 SEK  (0, 1, 2, 4, 8, 9); 

- третя – описує додаткові характеристики об'єкта. 

Масова оцінка в Швеції ґрунтується на таких основних положеннях: 

1) роздільна оцінка земельних ділянок і будівель (споруд). Вартість 

земельної ділянки та вартість будівлі в сукупності утворюють загальну 

оціночну вартість об'єкта нерухомого майна, що є основою для обчислення 

податку на нерухомість; 

2) оціночна вартість складає 75 % ринкової вартості; 
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3) визначення оціночної вартості виконується з використанням 

оціночної моделі, яка будується на основі відбору й аналізу 

ціноутворювальних чинників; 

4) результатом побудови оціночної моделі є формула, що відображає 

взаємозв'язок вартості об'єкта і величини чинників оцінки; 

5) залежність між окремими чинниками оцінки оформлюється у вигляді 

таблиць співвідношень (оціночних таблиць);  

6) оціночна модель і таблиці створюються щодо типового об'єкта, 

характеристики якого нормативно зафіксовані;  

7) вся територія країни ділиться на оціночні зони – регіони, у яких 

вартість аналогічного нерухомого майна приблизно однакова;  

8) розрахунок вартості оціночної одиниці здійснюється за формулою 

шляхом підстановки фактичних показників об'єкта оцінки або відповідних їм 

табличних значень чинників оцінки;  

9) розрахована за формулою вартість може бути додатково скоригована 

шляхом унесення поправок залежно від особливостей оціночної одиниці по 

відношенню до типового об'єкта. Скоригована вартість є оціночною вартістю 

оціночної одиниці. 

Джерелами вихідної інформації для проведення масової оцінки є реєстр 

цін, сформований з використанням даних з реєстру нерухомого майна, 

податковий реєстр і обсяг ринкових даних, який формується на основі збору 

експертами-оцінювачами ринкової інформації (зокрема й представники 

компаній, що спеціалізуються на управлінні нерухомим майном) та її аналізу, 

а також анкетування власників нерухомого майна [301]. 

Анкетування власників об'єктів нерухомого майна є одним з основних 

засобів збору актуальної ринкової інформації та відомостей про об'єкти 

нерухомого майна, що підлягають оцінці. Так, щодо об'єктів комерційної 

нерухомості в ході останньої масової оцінки в Швеції було розіслано близько 

15 тис. анкет, об'єктів промислової нерухомості – о близько 9 тис. 
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Анкета складалася з 25-30 питань, розміщених на 2 сторінках, містила 

докладну інструкцію про порядок її заповнення, а також тлумачення вживаних 

термінів і показників [187]. 

До того ж, власникам пропонується можливість заповнення формуляра 

анкети з використанням вебдодатків. Зміст анкети визначають спільно 

Національна земельна служба та податкове відомство. Останнє надсилає та 

збирає анкети. За своїм змістом анкети поділяються на 2 види: для власників-

покупців (містять питання про об'єкти нерухомого майна, з якими в період 

після останньої спрощеної оцінки були здійсненні угоди купівлі-продажу) і 

для власників об'єктів нерухомості, угоди з якими вчинені не були. 

Частина процесу масової оцінки, координація якої здійснюється 

Національною земельною службою, можна схематично зобразити так (рис. 

1.8). 
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Рис. 1.8. Процес тестової оцінки 

Джерело: розроблено автором на основі даних [187; 301] 

Шведський спосіб організації проведення масової оцінки передбачає 

наявність організаційного центру – Національної земельної служби, а також 

високий ступінь залучення експертів-оцінювачів, які виконують значну 

частину роботи на місцях. 

Виконанні певного циклу робіт експертами-оцінювачами, фахівцями 

Національної земельної служби та податкового відомства, здійснюється на 

підґрунті системи тестової оцінки GIS-CAMA (Geographical Information 

System - Computer Assisted Mass Appraisal System), яка охоплює понад 18 

підсистем для збору ринкових даних, тестової оцінки, аналізу результатів. 

Дослідження інформації щодо укладених угод із забудованими і 

незабудованими земельними ділянками здійснюється експертами-

оцінювачами за активної участі фахівців податкового відомства. У ході цього 

дослідження аналізується кожна транзакція з метою встановлення наявності 

нетипових і додаткових умов укладання угоди, що вплинули на ціну об'єкта 

нерухомості. На цьому етапі експерт ухвалює рішення про можливість 

(неможливість) використання інформації щодо операції при проведенні 

подальшого аналізу та розрахунків [187] . 

На підготовчому етапі експертами-оцінювачами здійснюється перегляд 

меж оціночних зон. Критерієм для утворення нової оціночної зони є 

розходження рівнів вартості об'єктів нерухомого майна, що перевищує 10 %. 

До того ж, межа оціночної зони може бути змінена внаслідок об'єднання або 

розподілу земельних ділянок за період між загальними оцінками. Межі 

оціночних зон наносяться експертами-оцінювачами на паперовий носій і 

векторизується ГІС-фахівцями Національної земельної служби. 

Для різних класів нерухомого майна межі оціночних зон, як правило, не 

збігаються. Збір ринкової інформації про місцевий ринок нерухомого майна 

підготовка звітної документації 
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проводиться виключно експертами-оцінювачами з метою формування банку 

даних орендних ставок, ставок капіталізації, величини втрат орендної плати, 

операційних витрат.  

Оцінка ринкової вартості об'єктів нерухомого майна проводиться тільки 

експертами-оцінювачами відносно типових об'єктів для наступного 

визначення рівня вартості в різних оціночних зонах.  

З метою формування масиву вихідної інформації, придатного і 

достатнього для подальшого статистично аналізу та побудови оціночних 

моделей, експертами-оцінювачами також виконується коригування цін угод, 

відібраних на початковому етапі як репрезентативних. Мета цього 

коригування – приведення всього обсягу ринкових даних до єдиних умов і 

характеристик, встановлених для типового об'єкта нерухомого майна.  

На цьому етапі проводиться поділ вартості єдиного об'єкта нерухомого 

майна між будівлею і земельною ділянкою. Для спрощення виконання цієї 

операції Національна земельна служба на підґрунті аналізу ринку нерухомого 

майна будує оціночну таблицю, у якій  відображається залежність між 

питомою ринковою вартістю єдиного об'єкта нерухомого майна і питомою 

вартістю земельної ділянки (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Визначення вартості земельних ділянок 
Загальна ринкова вартість типового 

об'єкту нерухомості, SEK / м2  

Оціночна вартість земельної 

ділянки, SEK / м2 

1000 20 

1500 30 

2000 60 

... ... 

19000 2800 

20000 3000 

Джерело: розроблено автором на основі даних [187; 301] 

Таблиця може не застосовуватися експертами-оцінювачами, якщо вони 

мають достатню ринкову інформацію про вартість земельних ділянок на 

місцевому ринку нерухомого майна. 
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На підґрунті отриманих вартісних показників для земельних ділянок з 

використанням методів кореляційно-регресійного аналізу фахівці 

Національної земельної служби будують оціночні моделі й таблиці. 

Побудова оціночних моделей передбачає вибір основних 

ціноутворюючих чинників та визначення залежності між їх величиною і 

вартістю оціночної одиниці, що виражається у вигляді формули. 

Взаємозв'язок між самими чинниками оцінки виражається у вигляді 

оціночних таблиць. Головний принцип побудови оціночних моделей – 

простота в поданні, застосуванні та сприйнятті. Для цього модель будують із 

урахуванням обмеженої кількість найбільш значущих чинників оцінки, вплив 

яких на вартість нерухомого майна не піддається сумніву. 

Чинниками оцінки для розрахунку оціночної вартості земельної ділянки, 

призначеної для комерційного використання, зокрема й для розташування 

багатоквартирних будинків, є місце розташування, площа й дозволене 

використання [77]. При цьому площа розуміється не як площа земельної 

ділянки в цілому, а площа забудови для забудованої земельної ділянки і «права 

забудови земельної ділянки» (площа ділянки, на якій дозволена забудова) – 

для незабудованої. 

«Дозволене використання» розуміється як використання земельної 

ділянки для розміщення багатоквартирного будинку або приміщень для 

бізнесу. Для кожного з підвидів може бути встановлено різний рівень вартості 

в оціночній зоні в розрахунку на 1 м2 площі. 

Формула розрахунку оціночної вартості таких земельних ділянок має 

такий вигляд: 

,SVN LL =                                               (1.2) 

де LN ‒ оціночна вартість земельної ділянки, г.о.; 

LV  ‒ оціночна вартість в розрахунку на 1 м2 площі (в оціночній зоні), г.о.; 

 
 грошова одиниця 
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S  ‒ площа земельної ділянки, м2. 

Параметр LV  характеризує значення такого чинника оцінки, як 

місцезнаходження. 

У зв'язку з тим, що типовою визначається земельна ділянка «готова для 

початку будівництва», тобто яка має необхідні інженерні комунікації та 

елементи інфраструктури, розрахована за формулою вартість оціночної 

одиниці може бути скорегована на відсутність доступу до водопостачання та 

каналізації, до вулиць (доріг), на необхідні надлишкові витрати на підготовку 

земельної ділянки та специфічні «права забудови». 

Результати чергової та попередньої масової оцінки у вигляді оціночних 

карт і деякої числової інформації доступні для ознайомлення будь-якому 

користувачеві на офіційному інтернет-сайті Національної податкової служби. 

У ході створення системи оцінки земель в Україні необхідно: 

• визначити основні цілі та завдання створення такої системи; 

• проаналізувати наявний досвід масової оцінки з метою ухвалення 

рішення про необхідність її розвитку; 

• визначити учасників і сферу їхньої відповідальності; 

• описати основні етапи процесу масової оцінки; 

• зробити класифікацію нерухомості для цілей масової оцінки; 

• описати основні характеристики оціночних моделей, спосіб 

представлення результатів масової оцінки; 

• проаналізувати потреби в ресурсах і можливі вигоди від впровадження 

(ефективність); 

• забезпечити розробку відповідних нормативних правових актів і 

підготовку фахівців.  

При цьому наявність у фахівців практичного досвіду проведення 

індивідуальної оцінки об'єктів нерухомого майна, а також широкого 

застосування теоретичних знань у царині масової оцінки є ключовою умовою 

для створення ефективної й адекватної системи оцінки земель [111]. 
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Теоретичний аналіз дає підстави стверджувати, що шведська концепція, 

практичний механізм оцінки земель, а також досвід його використання, 

можуть стати підґрунтям для розробки системи масової оцінки земель в 

Україні, із широким застосуванням сучасних інформаційних систем і 

технологій з метою зменшення витрат на проведення грошової оцінки земель. 

 

1.3. Нормативно-правове забезпечення проведення оцінки земель 

в Україні 

Історія становлення оцінки земель в Україні є складним і тривалим 

процесом, що бере початок з радянських часів (початок XX ст.). Основу 

нормативно-правового забезпечення складають Податковий, Земельний та 

Цивільний кодекси, Закон України «Про оцінку земель», Закон України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна» та низка постанов 

Кабінету Міністрів України та наказів профільних установ. 

Аналізуючи Закон України «Про оцінку земель» [177] (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст. 229), слід зазначити, що він 

визначає правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання 

відносин, пов'язаних із процесом оцінки земель, забезпечення проведення 

оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів 

правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення 

оподаткування та ринку земель. 

Об'єктами оцінки земель цей закон визначає територію адміністративно-

територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, 

земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, 

і навіть на земельні частки (паї), у межах території України. 
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Види оцінки земель – залежно від мети та методів проведення оцінки – 

визначені у статті 5 цього закону:  

• бонітування ґрунтів; 

• економічна оцінка земель; 

• грошова оцінка земельних ділянок. 

Окремо стаття 6 цього закону визначає, що суб'єктами оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель є: 

• органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні 

особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок [177]; 

• юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі 

оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які 

зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-

землевпорядників [177]; 

• фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали 

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому 

законом порядку [177]; 

• юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі 

сертифікованих інженерів-землевпорядників [177]. 

У статті 13 визначене обов'язкове проведення грошової оцінки 

земельних ділянок. Грошова оцінка земель може бути двох видів: нормативна 

та експертна. 

Наприклад, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться 

у разі: визначення розміру земельного податку; визначення розміру орендної 

плати за земельні ділянки державної та комунальної власності; визначення 

розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування 



88 

 

спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування 

ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом 

представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої 

оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно 

із законом; визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва; розробки показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель; відчуження земельних 

ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної 

власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих 

споруд; проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського 

призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття 

уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації). 

А експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: 

• відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до 

державної або комунальної власності, крім випадку, передбаченого абзацом 

сьомим частини першої статті 13; 

• передачі в іпотеку земельної ділянки державної чи комунальної 

власності відповідно до закону; 

• визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного 

проекту на земельні поліпшення; 

• визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної 

або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду 

господарського товариства; 

• визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, 

банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з 

державною часткою або часткою комунального майна, яке є власником 

земельної ділянки; 
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• виділення або визначення частки держави чи територіальної 

громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності; 

• визначення розміру майнової шкоди збитків власникам або 

землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором; 

• рішення суду. 

Стаття 16 Закону України «Про оцінку земель» визначає порядок 

проведення бонітування ґрунтів. Зазначено, що бонітування ґрунтів 

проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також 

інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського 

призначення та лісового фонду. Бонітування ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 

років. Бонітування ґрунтів проводиться юридичними особами, які є 

розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України 

«Про землеустрій». 

Відповідно до статті 17 визначений порядок проведення економічної 

оцінки земель: економічна оцінка земель проводиться відповідно до 

державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових 

актів на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм 

власності. Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення 

проводиться не рідше як один раз у 5-7 років. Економічна оцінка земель 

проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із 

землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій». 

Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

визначений статтею 18. У ній йдеться, про те, що нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, 

правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та 

форм власності. 

Проводиться нормативна грошова оцінка таких земельних ділянок: 

• розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх 

цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років; 
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• розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років, а 

несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7-10 років. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться 

юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою 

відповідно до Закону України «Про землеустрій». 

У статті 19 визначено основні положення порядку проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. Експертна грошова оцінка 

земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів: 

капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання 

земельних ділянок; зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 

врахування витрат на земельні поліпшення. 

Експертна грошова оцінка вільних від будівель та споруд земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

особистого селянського господарства, що проводиться у зв'язку з викупом цих 

земельних ділянок для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з 

мотивів суспільної необхідності, проводиться на основі методичного підходу 

капіталізації чистого операційного або рентного доходу від використання 

земельних ділянок з урахуванням їх використання за цільовим призначенням 

(використанням), встановленим на день прийняття рішення про викуп таких 

земельних ділянок для суспільних потреб. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб'єктами 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну 

діяльність в Україні» [178], а також інших нормативно-правових актів та 

державних стандартів, норм і правил. 

Відповідно до статті 25 державне регулювання у сфері оцінки земель 

полягає в забезпеченні об'єктивності та законності проведення оцінки земель, 

контролю у цій сфері, впровадження в практику оціночної діяльності 

міжнародних норм та правил, створення конкурентного середовища для 
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суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель і серед навчальних 

закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок, а також у забезпеченні суспільних 

інтересів з питань оцінки земель. 

Державне регулювання у сфері оцінки земель здійснюють Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних 

відносин, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, а також інші органи виконавчої влади 

відповідно до закону. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин, узагальнює дані про результати експертної 

грошової оцінки та ціну земельних ділянок і не рідше ніж раз на рік публікує 

їх у засобах масової інформації відповідно до закону. 

Відповідно до статті 26 порядок утворення та діяльність саморегулівних 

організацій у сфері оцінки земель визначаються законодавством про 

об'єднання громадян, а їх повноваження – Законом України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

Саморегулівні організації оцінювачів з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок є юридичними особами, що діють на засадах 

самоврядування. Діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель 

не має на меті отримання прибутку. 

Порядок визнання центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, статусу саморегулівної 

організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2001, № 47, ст.251) [178] визначає правові засади здійснення оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та 
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громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної 

оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів 

правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її 

результатів. 

У статті 3 визначається, що оцінка майна, майнових прав – це процес 

визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою 

нормативно-правовими актами і є результатом практичної діяльності суб'єкта 

оціночної діяльності. 

При цьому, майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в 

матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), 

машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; 

нематеріальні активи, а також об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні 

майнові комплекси всіх форм власності. А майновими правами, які можуть 

оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права 

власності, зокрема й права, які є складовими частинами права власності (права 

володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права 

(права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та 

права вимоги [178]. Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються 

процедури оцінки майна та визначається вартість майна. 

Відповідно до статті 4 професійною оціночною діяльністю визначається 

діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка полягає в 

організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення 

оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна. 

У статті 5 суб'єктами господарювання є: зареєстровані в установленому 

законодавством порядку фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, 

а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та 

форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких 

працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної 

діяльності; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які 

отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі 



93 

 

виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) 

майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі. 

Відповідно до статті 6 оцінювачами можуть бути громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та 

одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. 

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється згідно статті 9 у 

відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях 

(національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом 

Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які 

розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і 

затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна 

України [178]. 

У статті 10 зазначається, що оцінка майна проводиться на підставі 

договору між суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання та 

замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної 

експертизи щодо оцінки майна. 

Варто зазначити, що в цілому Закон України «Про оцінку земель» є 

досить збалансованим і предметним, проте варто напрацювати певні зміни до 

нього: ввести новий різновид оцінки, що ґрунтуватиметься на масових 

методах оцінювання. Удосконалене законодавство замінить чинну 

нормативну оціночну базу. 

До нормативних документів, що регламентують «правила» проведення 

оцінки земель в Україні, належать національні стандарти. Національний 

Стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [147] 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. 

№ 1440 є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та 

майнових прав суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які 

відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку 

майна. 
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У пункті 2 зазначеного документа особливості проведення оцінки 

певних видів майна визначаються окремими національними стандартами та 

іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна. 

Відповідно до пункту 4 стандарту оцінка майна проводится з 

дотриманням принципів корисності, попиту і пропонування, заміщення, 

очікування, граничної продуктивності внеску, найбільш ефективного 

використання.  

Зокрема, пункту 5 визначає: принцип корисності ґрунтується на тому, 

що майно має вартість тільки за умови корисності його для потенційного 

власника або користувача. Корисність належить розуміти як здатність майна 

задовольняти потреби власника або користувача протягом певного часу. 

У пункті 6 утверджено принцип попиту та пропонування, що відображає 

співвідношення пропонування та попиту на подібне майно. Відповідно до 

цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання 

цін на подібне майно та інші чинники, що можуть зумовити зміни в 

співвідношенні пропонування та попиту на подібне майно.  

Відповідно до пункту 7, принцип заміщення передбачає врахування 

поведінки покупців на ринку, яка полягає у тому, що за придбання майна не 

сплачується сума, більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке 

продається на ринку.  

Згідно з пунктом 8 – принцип очікування передбачає, що вартість об'єкта 

оцінки визначається розміром економічних вигод, які очікуються від 

володіння, користування, розпорядження ним.  

В положеннях статті 9 обґрунтовано принцип внеску (граничної 

продуктивності), він  передбачає врахування впливу на вартість об'єкта оцінки 

таких чинників, як праця, управління, капітал та земля, що є пропорційним їх 

внеску у загальний дохід.  Вплив окремого чинника вимірюється як частка 

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

оцінки зменшиться у разі його відсутності.  
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Принцип найбільш ефективного використання (стаття 10) полягає в 

урахуванні залежності ринкової вартості оціночного об'єкта від його найбільш 

ефективного використання. Найбільш ефективне використанням розуміється 

як використання майна, у результаті якого вартість об'єкта оцінки є 

максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання 

майна, які є технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними. 

Також в Національному Стандарті №1 зазначаються положення щодо 

бази оцінки та порядку визначення вартості, методичних підходів до оцінки 

майна та їх основні засади, загальних вимог до проведення незалежної оцінки 

майна, загальних вимог до складання звіту про оцінку та підготовки висновку 

про вартість майна, загальних вимоги до рецензування звіту про оцінку майна. 

Національний Стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» [148] є 

обов’язковим для застосування під час проведення оцінки нерухомого майна 

(нерухомості) суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які 

відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна 

та проводять державну експертизу звітів з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу. 

Відповідно до статті 3 об’єкти оцінки поділяються на земельні ділянки 

(їх частини), що не містять земельних поліпшень, земельні ділянки (їх 

частини), що містять земельні поліпшення, і земельні поліпшення. У певних 

випадках під час проведення оцінки земельна ділянка (її частина), що містить 

земельні поліпшення, може розглядатися як умовно вільна від земельних 

поліпшень. 

Також у Національному Стандарті № 2 «Оцінка нерухомого майна» 

визначені особливості застосування методичних підходів та особливості 

оцінки окремих видів нерухомого майна. 

На підґрунті зіставлення вітчизняної нормативно-правової бази та 

законодавчих актів країн світу з високим рівнем розвитку земельного ринку 

робимо висновок: до національних стандартів з оцінки земель необхідно 
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внести зміни щодо введення масових методів оцінки земель та іншого 

нерухомого майна, які мають базуватися на ринкових даних. 

Одним з основних кодифікованих нормативно-правових документів, що 

регламентує питання оцінки земель в Україні є Земельний кодекс України 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27). У статтях 199-

201 визначені положення щодо бонітування ґрунтів як порівняльної оцінки 

якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий 

характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських 

культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах [183]; 

економічної оцінка земель, щодо оцінки землі як природного ресурсу і засобу 

виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в 

суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність 

земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі та 

грошової оцінки земельних ділянок. 

У цих статтях також зазначається, що дані економічної оцінки земель є 

основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. 

Економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у 

грошовому виразі [183]. 

Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. 

Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних 

ділянок може бути нормативною й експертною. Нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного 

податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель 

тощо. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-

правових угод щодо земельних ділянок [183]. 

Іншим, не менш важливим кодифікованим правовим документом, який 

має безпосереднє відношення до оцінки земель, є Податковий кодекс України 

[174] (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 

17, ст.112). Зокрема, в статті 14.1.125. зазначено, що нормативна грошова 
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оцінка земельних ділянок для цілей оподаткування це капіталізований 

рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин. 

Відповідно до статті 271 базою оподаткування є: нормативна грошова 

оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного 

відповідно до порядку, встановленого цим розділом та площа земельних 

ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. При цьому рішення 

рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 

року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування 

нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому 

разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного 

періоду, що настає за плановим періодом. 

Згідно зі статтею 289 для визначення розміру податку та орендної плати 

використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних 

ділянок. При цьому, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за 

попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації 

нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна 

грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та 

інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня 

поточного року[174], що визначається за формулою: 

Кi = І:100,       (1.3) 

де І – індекс споживчих цін за попередній рік. 

Якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, то він 

застосовується зі значенням 115 [174]. 
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Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель 

застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної 

грошової оцінки земель [174]. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 

15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і 

власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної 

грошової оцінки земель. 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

25.11.2016 року № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів». Цей Порядок визначає процедуру 

проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. 

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно 

до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року 

№ 213 (зі змінами) [135]. Дані за результатами проведення нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг із технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається 

територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної 

ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження 

відповідної заяви. У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або 

мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі 

технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у 

паперовому вигляді. 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани 
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зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного 

земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної 

звітності. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться 

юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою 

відповідно до Закону України «Про землеустрій». 

Для земель сільськогосподарського призначення діє методика 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. 

№ 831 [176]. У ній зазначено, що нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення проводиться окремо за 

сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, 

сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями 

на землях сільськогосподарського призначення. 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими 

будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і 

якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), 

документація із землеустрою. 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного 

доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-

сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, 

мм. Києва та Севастополя згідно з додатком та показників бонітування ґрунтів 

шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп 

ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських 

угідь). 

За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган 

Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за 

місцезнаходженням земельної ділянки видає витяг з технічної документації 
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про нормативну грошову оцінку земель у строк, що не перевищує трьох 

робочих днів з дати надходження відповідної заяви. У разі подання заяви в 

електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу 

видаються Держгеокадастром в електронній формі технічними засобами 

телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за 

бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді. 

Головна ж економічна сутність нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення полягає в тому, що в основою її 

розрахунку є рентний дохід, що створюється при виробництві зернових 

культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 

1988 році [136]. 

Аналізуючи вищезазначені положення щодо методичних основ 

розрахунку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, наголошуємо на недосконалості сучасного підходу для нинішніх 

ринкових умов. У процесі оцінювання земель сільськогосподарського 

призначення виникла розбіжність між оціночною та ринковою вартостями, 

оскільки розрахунок опирається на економічні показники 1988 року, які не 

мають відношення до фактичного стану ринку земель в Україні і базувались 

на іншому «радянському» територіальному розподілі. 

Враховуючи те, що грошова оцінка є однією з головних складових 

Державного земельного кадастру, який відповідно до Закону України «Про 

державний земельний кадастр» [175] від 07.07.2011 № 3613-VI має відповідати 

головним принципам об'єктивності, достовірності та повноти відомостей. 

Тому якість, а головне – об'єктивність та достовірність грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення задекларована на найвищому 

законодавчому рівні і має першорядне значення для встановлення розміру 

земельного податку, орендної плати, втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва а також при розробці показників та 
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механізмів економічного стимулювання раціонального використання та 

охорони земель. 

Загалом, оціночна нормативно-правова та законодавча практика 

засвідчує, що процес формування стабільної оціночної системи як бази для 

подальшого оподаткування земельних ділянок перебуває лише на початковій 

стадії. Трансформація такої системи має відбуватися лише через перехід на 

базу ринкової вартості, як єдиного об’єктивного джерела оцінки земель в 

Україні. 

 

1.4. Історичні передумови розвитку нормативної грошової оцінки 

в Україні та поняття масової оцінки земель 

У межах території України ще за доби Київської Русі нараховувались 

податки відповідно до даних щодо поголів’я, димів, кріпацьких душ. 

Підлягало оподаткуванню нерухоме майно, тому що це був зрозумілий для 

всіх прямий податок. Нараховувалась поземельна подать залежно від 

величини нерухомого майна та соціального статусу землевласника. Варто 

зазначити, що в Україні землеоціночні роботи мають історію, тісно пов’язану 

із впливом панівних на цих землях сусідніх держав: Австро-Угорщини, 

Польщі, Румунії, Чехословаччини та Росії. 

У Російській імперії, до складу якої до 1917 року входила частина 

території сучасної України, за часів Петра І були започатковані роботи, 

пов’язані зі створенням топографічної бази землекористування. А зі 

скасуванням кріпосного права у 1861 р. та за земською реформою 1864 р. була 

скасована подушна подать та введена база оподаткування на основі дохідності 

та цінності майна, при цьому почала розвиватися система оцінки як основа 

оподаткування нерухомого майна.  

«Положення про земські установи» (1864) зіграли важливу роль для 

введення податку на нерухоме майно. 1870 року із затвердженням «Міського 

положення» оціночні роботи з метою оподаткування нерухомого майна 
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передбачали регулярний характер [37]. Міські виборні установи були 

уповноважені оцінювати міську нерухомість для нарахування оціночного 

збору, який визначався міською думою у відсотках до чистого доходу від 

нерухомого майна. Якщо визначення доходу було неможливим, то податок 

нараховувався від вартості нерухомості, він не перевищував 10 % дохідності 

та 1 % вартості нерухомого майна. Думи затверджували інструкції для 

обраних ними оціночних комісій. Одна з найбільш ґрунтовних інструкцій була 

розроблена у м. Харкові [54, 58].  

Важливою подією у царині оцінювання була оцінка нерухомого майна 

міста  Харкова (1892 р.). Вона була проведена за єдиним планом на основі 

розроблених норм вартості та дохідності майна. Тогочасна інструкція оцінки 

відзначалась новою для тієї епохи методологією та повнотою статистичних 

даних на основі територіально-функціональної стратифікації та оціночного 

зонування за рівнем дохідності. Вона стала значним внеском у подальший 

розвиток оцінки міської нерухомості в дореволюційні часи [54, 185]. 

Стрімкий розвиток капіталістичних відносин та іпотечних угод зумовив 

поступ зазначеної царини, відтак були розроблені «Інструкції з оцінки 

нерухомого майна, яке приймається під заставу Земельними банками» (1876) 

[16]. Така оцінка покладалась на Оціночні комісії та здійснювалася двома 

методами: перший полягав у множенні розміру земельних ділянок на вартість 

десятини, установлену для певної місцевості; другий базувався на доходах, що 

приносило це нерухоме майно. 

Згідно із затвердженими імператором «Правилами оцінки нерухомого 

майна для обкладення земськими зборами» нерухоме майно оцінювалась за 

величиною середнього чистого доходу від оренди, тобто з урахуванням 

необхідних витрат і недобору внаслідок тимчасового простою приміщень без 

експлуатації. Правила рекомендували використовувати методи порівняльних 

продажів та витратний метод. 
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Землеоціночні роботи на західноукраїнських землях проводились у 

межах австро-угорського, польського і чеського земельних кадастрів [196]. В 

Австрії з 1785 р. Міністерство землеробства та аграрних реформ розпочало 

роботи зі створення земельного кадастру з метою обліку та оцінки земель для 

визначення державного податку для землевласників. У Галичині Австрійський 

уряд спочатку визначав податки за статистичними даними – фасіями, 

встановленими землевласниками, але ці дані не відображали реальної 

дохідності земель. Унаслідок цього був поведений загальний опис та оцінка 

земель місцевими комісіями, що складалися з війта, присяжних та обраних 

шести мужів довіри. Кадастрові роботи проводились у межах округів, повітів. 

1928 р. у Галичині був уведений новий кадастр, що проіснував до 1939 р. У 

ньому оцінка земель уже проводилась не за валовим доходом, а за величиною 

чистого доходу. Оцінюванню підлягали земельні угіддя, що поділялись на 

вісім класів залежно від генетичного виду ґрунтів, їх фізико-хімічних 

властивостей, меліоративного стану, кліматичних умов, шляхів сполучення 

тощо. Класи земель встановлювались відповідно до чистого доходу із земель 

за 15-річний період на підставі даних про середні ринкові ціни на продукцію 

землеробства, вартість робочої сили та робочої худоби, ціну та орендну плату 

за земельні ділянки, маєтки й господарства. Використовувались звіти з 

господарських книг про валовий дохід та витрати виробництва. Рілля 

оцінювалась за чистим доходом від культури, що займала найбільшу площу на 

підставі середньої багаторічної врожайності та середніх цін продукції. 

Сінокоси оцінювались за врожайністю травостою та якістю сіна. Оцінка 

пасовищ проводилась за порівнянням із найменшою продуктивністю сінокосів 

та за розміром плати за право випасу однієї голови худоби. Ліси оцінювались 

за доходом від дерева та додаткових доходів. Болота – за наявністю трави та 

фауни [54].  

На території Галичини починаючи з 1935 р. був запроваджений 

польський земельний кадастр, в основі якого лежав пунктовий метод оцінки 
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земель, який походить з Німеччини. За ним оцінці підлягали шість видів 

земельних угідь – рілля, городи, сінокоси, пасовища, землі під водою та ліси. 

При оцінці ріллі брали до уваги гранулометричний склад ґрунтів, кліматичні 

умови, водний режим, рельєф, умови меліорації, середню врожайність 

провідної культури. Ці чинники оцінювали відповідною кількістю пунктів: від 

24 до 100, які характеризували різницю у чистому доході.  

Декрети Радянської влади 1917 року «Про соціалізацію землі» та «Про 

скасування права приватної власності на нерухомість у містах» анулювали 

приватну власність на землю й перевели її в користування «всього трудового 

народу». У межах міських поселень були заборонені майнові угоди купівлі-

продажу, застави землі та інших видів нерухомого майна. Усі функції з 

управління нерухомим майном були передані органам місцевої влади. 

Вилучення нерухомого майна з ринкового обігу зробило непотрібною оцінку, 

за винятком короткого періоду Нової економічної політики в часи подолання 

руїни після революції 1917 року. Заміна 1921 року «продрозверстки» єдиним 

сільськогосподарським податком вимагала розрахунку прибутку із земель 

різної якості. Отож ставали на короткий термін актуальними питання кадастру 

та земельної ренти, бонітування ґрунтів. З 1955 року Ґрунтовим інститутом 

В.В. Докучаєва були відновлені дослідження з бонітування ґрунтів. Проте 

платежі земельної ренти до бюджету в той час не мали практичного значення, 

платниками податку були лише нечисленні кооперативні підприємства та 

громадяни, а розрахунок проводився залежно від класу поселень. 

Землеоціночна діяльність у радянському розумінні цього слова 

відновилась за рішенням Ради міністрів СРСР 1962 р. «Про покращення 

державного обліку земель та їх використання в сільськогосподарському 

виробництві». Цим рішенням передбачалися: створення земельного кадастру, 

методики оцінки земель та розробка заходів з охорони земель. З’явилися різні 

термінологічні категорії: економічна оцінка, порівняльна оцінка, якісна 

оцінка. У деяких регіонах було проведено випробування різних методик 
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оцінки. З 1968 р. дослідження у царині оцінки земель проводились Державним 

науково-дослідним інститутом земельних ресурсів. 1976 р. була розроблена 

методика оцінки земель, а 1979 р. – вказівки про порядок проведення оцінки 

земель. З другої половини 80-х років минулого століття в межах програми 

перебудови економіки Радянському Союзу від командно-адміністративних до 

економічних методів управління господарством були здійснені спроби 

економічної оцінки територій [136]. Це давало можливість порівнювати 

території, однак зазначена методика не давала змоги визначення реальної 

вартості земель. Отже, за відсутності приватної власності на землю 

землеоціночна діяльність була позбавлена практичного сенсу та була зведена 

до бонітування ґрунтів та економічної оцінки, що не давала вартісних 

показників земель. А термін «нерухоме майно» взагалі був вилучений з обігу 

за недоцільністю використання в умовах загальнодержавної власності на 

землю, житло та майно підприємств.  

Через відсутність ринкової економіки в Україні протягом радянського 

періоду весь попередній досвід у цій галузі було втрачено. Після відновлення 

незалежності розпочалися економічні реформи 90-х років, що дали поштовх 

розвитку ринкової економіки, а відтак і оцінці майна, що набрала актуальності 

з початком малої приватизації 1995 р.  

Географічні та економічні особливості оцінки вивчаються вітчизняними 

науковцями із середини 90-х років минулого століття (П.В. Веденічев, 

Д.І. Гнаткович, В.В. Горлачук, Г.О. Гуцуляк, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк, 

С.І. Дорогунцов, О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова, В.І. Нудельман, Ю.М. 

Палеха, П.Ф. Пасхавер, М.Г. Ступінь, А.М. Третяк, О.Я. Панчук, 

Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарьов, М.Г. Лихогруд, І.І. Лукінов, А.А. Лященко, 

Т.П. Магазинщиков, В.М. Месель-Веселяк, І.Р. Михасюк, Л.Я. Новаковський, 

І.А. Розумний, П.Т. Саблук, В.В. Солодилов, А.М. Третяк, М.М. Федоров, 

Б.З. Харченко та інші) [136]. 
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Нормативній грошовій оцінці земель в Україні історично передувала 

комплексна економічна оцінка території (КЕОТ) населених пунктів, 

започаткована наприкінці 80-х років минулого століття. На перших своїх 

етапах вона не мала чіткого нормативно-правового підґрунтя. Водночас 

здійснені експериментальні дослідження і запровадження КЕОТ в окремих 

містах СРСР (зокрема й в Україні) свідчили про її досить високу економічну 

ефективність. Із застосуванням КЕОТ вводилася плата за користування 

міськими землями, у результаті чого збільшувалися надходження до міського 

бюджету. Спроби запровадити КЕОТ в умовах соціалістичної держави були 

першими кроками переходу земельних відносин на ринкові основи. 

Особливістю розвитку КЕОТ в Україні того часу було існування кількох, 

досить різних методик оцінки (табл. 1.2), зокрема: 

Таблиця 1.2 

Порівняння методик проведення комплексної економічної оцінки 

території (КЕОТ) 

№ 

з/п 

Назва методики комплексної 

економічної оцінки території (КЕОТ) 

Основна сутність 

відповідної методики 

КЕОТ 

1 
методика В. Сотникова Інституту 

«КиївНДПІмістобудування» 

методика ґрунтується на 

визначенні ставок 

податку на рівні зон 

містобудівної цінності 

2 
методика Є. Куця Інституту 

«КиївНДПІмістобудування» 

базується на розрахунку 

п’яти групи чинників 

(комплексних умов), які 

в остаточному підсумку 

впливають на визначення 

коефіцієнта цінності 

окремих ділянок міста і 

встановлення 

диференційованих ставок 

податку за землю 
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Продовження табл. 1.2 

3 

методика С. Кабакова та 

О. Драпіковського Інституту 

«Київпроект» 

базується на детальному 

розрахунку трьох 

категорій показників для 

кожної окремо виділеної 

земельно-оціночної 

одиниці (інформаційного 

району) 

4 
методика О. Розенфельда Інституту 

урбаністики 

базується на принципах 

експертної оцінки 

5 
методика Ю. Палехи ДП УДНДІПМ 

«Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя 

в основу покладено 

функціональний та 

соціологічний підходи 

Джерело: розроблено автором на основі даних [136] 

1) Розроблена авторським колективом під керівництвом В. Сотникова 

(Інститут «КиївНДПІмістобудування»), що ґрунтується на визначенні ставок 

податку на рівні зон містобудівної цінності. Для розрахунків використовували 

дані про щільність, вартість фондів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, а також показники містобудівної цінності. У результаті 

отримали, окрім безпосередньо економічної оцінки, ще й дані щодо 

відповідності інтенсивності використання території місцю її розташування. 

Методику застосовано для оцінки території низки міст України (Біла Церква, 

Іллічівськ, Луганськ, Львів, Маріуполь та ін.), а також Молдови (Кишинев), 

Казахстану (Чимкент) і Монголії (Дархан). 

2) Методика розроблена під керівництвом Є. Куця (Інститут 

«КиївНДПІмістобудування»), яка базується на розрахунку п’яти групи 

чинників (комплексних умов), що в підсумку впливають на визначення 

коефіцієнта цінності окремих ділянок міста і встановлення диференційованих 

ставок податку на землю. Особливістю цієї методики є побудова так званих 

еквіпотенційних ліній (ізолінії, які з’єднують точки з однаковою цінністю 

території), що дає змогу оперативно переглядати можливі варіанти зміни 

ситуації. Цю методику використовували для оцінки міст України (зокрема, 
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Бердянська та Житомира), Казахстану (Алма-Ати й Караганди), Білорусі 

(Гомеля)та чотирьох міст Вірменії. 

3) Методика, що ґрунтується на розробках російських фахівців 

(С. Кабакова) [48] і творчо розвинена спеціалістами інституту «Київпроект» 

(О. Драпіковським та ін.), в основі якої лежить досить детальний розрахунок 

трьох категорій показників для кожної окремо виділеної земельно-оціночної 

одиниці (інформаційного району): суспільно необхідних витрат на соціальну, 

інженерно-транспортну і природоохоронну інфраструктуру; економічних 

результатів зміни характеру використання території; соціальних чинників, що 

формують економічну цінність міських земель. Крім Києва, ця методика була 

використана для оцінки інших міст України (Бровари, Миколаїв, Черкаси 

тощо). 

4) Розроблена під керівництвом О. Розенфельда (Інститут урбаністики), 

що базується на принципах експертної оцінки. Експертами найчастіше є 

представники міста разом із фахівцями-містобудівниками проектних 

інститутів. Автори методики вважають, що для більшості малих і середніх міст 

досить участі кваліфікованих фахівців та знання ситуації місцевими 

керівниками для забезпечення точності оцінки. 

5) Розроблена авторським колективом під керівництвом Ю. Палехи 

(ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя), в основу якої покладено 

функціональний та соціологічний підходи. Для визначення ролі кожного 

оцінюваного чинника використовувалися дані ґрунтовного соціологічного 

дослідження, що проводилося в оціночних районах міст. За результатами 

оцінки, проведеної за цієї методикою, визначено інтегральні індекси цінності 

для кожного оціночного району. Методика застосовувалась у процесі 

виконання КЕОТ багатьох міст України (Вінниця, Івано-Франківськ, 

Лисичанськ, Полтава, Тернопіль, Севастополь, Хмельницький та ін.). 
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Попри всі інші розбіжності сутність методик КЕОТ, розроблених 

представниками названих п’яти груп, зводилася до двох принципових підходів 

– вартісного й функціонального.  

1991 року згідно із завданням Держбуду України Виробничо-

інформаційним центром «Містобудівельник» розроблено методику 

економіко-містобудівної оцінки території міст різної величини. До 

авторського колективу ввійшли представники різних науково-методичних 

шкіл, що здійснювали оцінку земель населених пунктів України 

(В. Нудельман, О. Драпіковський, Г. Заблоцький, Є. Лішанський, Т. Ткач, 

Г. Фільваров, Е. Шаповалов), і Росії (С. Кабакова).  

Незважаючи на ігнорування окремих методичних підходів, які не були 

враховані в КЕОТ міст, новостворена методика, безумовно, стала позитивним 

кроком до об’єднання зусиль для розробки єдиного підходу щодо оцінки 

міських земель. 

Протягом 1991–1995 рр. в Україні активізувалися процеси перебудови 

нормативно-правової бази оцінки земель. Основними чинниками, що 

найбільшою мірою впливали на становлення оцінки, були такі: 

• зміни в законодавчій базі, у результаті яких затверджено нову 

назву та економічний статус оцінки (з комплексної її назва трансформувалася 

у грошову оцінку); оцінку почали визначати як капіталізований рентний дохід 

із земельної ділянки; 

• розширення сфери застосування грошової оцінки земель (землі 

сільськогосподарського призначення й населені пункти); 

• перехід функцій контролю за розробкою оцінки земель від 

Держкоммістобудування України до Держкомзему України; 

• диференціація методичних підходів до оцінки земель населених 

пунктів (на основі оцінки містобудівних якостей території). 

Результатом розвитку зазначених процесів стало затвердження у березні 

1995 року Кабінетом Міністрів України Методики грошової оцінки земель 



110 

 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Із цього часу 

грошова оцінка земель населених пунктів розвивалася відповідно до чинної 

нормативно-правової бази (з урахуванням відповідних змін і доповнень). 

В умовах економічних перетворень, запровадження інституту приватної 

власності на землю та плати за неї, формування ринку земель, земельно-

іпотечного кредитування потреба в грошовій оцінці земель стала нагальною. 

Від 1995 р. в Україні здійснюється грошова оцінка 

сільськогосподарських угідь, земель у межах населених пунктів та 

несільськогосподарського призначення поза ними. 

Грошова оцінка земель виконує основні функції регулювання земельних 

відносин: визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні 

ділянки державної та комунальної власності, визначення розмірів 

відшкодування втрат і збитків при відводах землі, судових претензіях, 

економічного обґрунтування раціонального та ефективного використання 

земель, вартості земель при створенні статутних фондів суб’єктів 

підприємницької діяльності тощо [294]. 

Грошова оцінка земель є також важливим джерелом наповнення 

бюджетів різних рівнів, консолідації бюджетних коштів для фінансування 

заходів щодо збереження родючості ґрунтів та охорони земель, виконання 

робіт із землеустрою і земельного кадастру [294]. 

Зміни, що відбулися в сільськогосподарському виробництві, соціально-

економічних умовах мешканців населених пунктів, фінансових виробничих 

показниках різних галузей економіки, особливо аграрної, потребують 

удосконалення методики здійснення грошової оцінки на новій інформаційній 

базі. Це є необхідною умовою захисту законних інтересів держави та інших 

суб’єктів правовідносин з питань оцінки земель, інформаційного забезпечення 

оподаткування, ринку та раціонального використання й охорони земель [1]. 
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Виявлено, що ліквідація державної монополії і запровадження приватної 

власності на землю, формування ринкових відносин потребують поєднання 

адміністративних та економічних методів управління земельними ресурсами. 

Важливим економічним важелем їх регулювання є дані грошової оцінки 

земель [136]. 

В Україні створена необхідна нормативно-правова та методична база 

для здійснення нормативної грошової оцінки земель. Запровадження ринкових 

відносин докорінно змінює соціально-економічні умови землекористування й 

виробництва, тому така оцінка має здійснюватися на новій інформаційній базі, 

що потребує відповідних змін та доповнень до чинної нормативно-методичної 

бази [165]. 

Характерною особливістю сучасної методичної бази нормативної 

грошової оцінки земель є те, що вона побудована на неринковій інформаційній 

основі та не враховує кон’юнктуру ринку землі. Нормативна грошова оцінка в 

межах населених пунктів в основному базується на витратній концепції [136]. 

Чинна методика нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 23 березня 1995 р. як 

тимчасова. Протягом наступник років до методики вносилися зміни та 

доповнення, зокрема Постановою Кабінету Міністрів України 2004 р. назва 

методики уточнена терміном «нормативна». Але за своєю сутністю методика 

залишається незмінною з 1995 року, однак у сферах економічних відносин та 

правового регулювання оцінки земель в Україні відбулися докорінні зміни. 

На думку Ю.М. Палехи [168] споживачами результатів нормативної 

грошової оцінки окремої ділянки процедура її встановлення вважається 

складною, малозрозумілою й утаємниченою, й це, природно, спонукає їх до 

думки про корумпованість механізму оцінювання. Він правильно визначає три 

головні причини, що зумовлюють дискредитацію нормативної грошової 

оцінки земель і втрату довіри споживачів до інституту оцінювання: 
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- застарілість і складність методики оцінки вартості 1 м2 земельної 

ділянки, насамперед формули оцінки; 

- підвищення з 2008 року утричі нижнього порогу орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності; 

- недостатня кваліфікація виконавців, замовників й органів влади в 

питаннях оцінки земель, безсистемні напрацювання яких призвели до значних 

кількісних і якісних відмінностей між оцінкою земель населених пунктів, 

близьких за демографічними, господарськими та містобудівними 

параметрами. 

А важливою умовою реформування нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів він вбачає в повноцінному впровадженні рентного 

підходу при встановленні основного показника – середньої (базової) вартості 

1 м2 території окремого населеного пункту. Ми підтримуємо його думку про 

ключові проблеми наявної системи нормативного оцінювання, проте хотілося 

б зазначити, що нормативний підхід базується на встановлених нормативних 

показниках і не може повноцінно відповідати рентній основі, що є за своєю 

сутністю ринковою складовою.  

Саме з метою формування якісної української системи оцінки, що 

ґрунтуватиметься на сучасних ринкових принципах і відповідатиме критеріям 

достовірності та вимагатиме помірних затрат на її впровадження, необхідно 

запровадити масову оцінку земель. 

Проблема створення і розвитку системи масової оцінки земель в Україні 

стає дедалі важливішою. Це зумовлено необхідністю введення єдиного 

податку на нерухомість залежно від її ринкової вартості, що, так само, 

потребує проведення робіт з оцінки земель у максимально короткі терміни з 

отриманням достатньо надійних результатів. Ці вимоги здатна задовольнити 

тільки масова оцінка, яка, на думку більшості спеціалістів, являє собою оцінку 

вартості великої кількості об'єктів нерухомості на конкретну дату з 

використанням стандартних методик і методів статистичного аналізу. 
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Закордонні наукові джерела містять таке тлумачення терміну «масова 

оцінка» (mass appraisal)[154; 334]: системне визначення вартості груп 

майнових об'єктів з використанням стандартних процедур і статистичної 

перевірки результатів. Для порівняння, індивідуальна оцінка об'єкта 

нерухомості ґрунтується на порівнянні даних з урахуванням індивідуальних 

особливостей об'єкта і необхідних для нього змін. При цьому для точності 

результату ці системи оперують показником вартості на дату оцінки. Сама 

індивідуальна (експертна) оцінка – метод отримання оцінок ринкових 

вартісних показників одного або декількох об'єктів, орієнтований на аналіз 

усієї можливої сукупності ринкових чинників.  

Синонімами поняття «масова оцінка» є «кадастрова оцінка» і 

«податкова оцінка», зазначене поняття відображає різні сторони тієї само 

процедури оцінки.  

Кадастрова оцінка – це окремий самостійний напрям оціночної 

діяльності, у межах якого оцінюються групи об'єктів з використанням 

спеціальних методик і технологій. Метою кадастрової оцінки є одночасне 

визначення кадастрової вартості всіх земельних ділянок у межах 

адміністративно-територіальних утворень [7; 58; 151]. 

Для оцінки великої кількості об'єктів нерухомого майна індивідуальна 

оцінка є досить ускладненою, а головне – надзвичайно затратною. 

Використання масової оцінки земель, яка б відповідала завданням визначення 

вартості великої кількості об'єктів нерухомого майна (переважно для цілей 

оподаткування), може бути ефективним інструментом оцінки в умовах 

трансформаційного періоду економіки України. Цей метод передбачає 

здійснення аналізу представницької вибірки реальних або передбачуваних 

транзакцій, після чого отримані дані вважаються типовими для всіх об'єктів 

того самого класу, подібних за місцем розташування, розміром, якістю тощо. 

Метою проведення масової оцінки земель є встановлення реальної 

вартісної бази земель для подальшого використання при оподаткуванні 
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об’єктів нерухомого майна, нарахуванні орендної плати, страхуванні, 

іпотечному кредитуванні. 

Відповідно до міжнародних стандартів оцінки (International Valuation 

Standarts) [290] основою вартісної оцінки для масової оцінки є ринкова 

вартість. 

Важливим завданням масової оцінки є підвищення економічної 

ефективності системи оподаткування [49]. Масова оцінка також сприяє 

розвитку ринку нерухомого майна, а її результати можуть бути базою для 

методик розрахунку орендної плати. 

Дж. Екерт у праці «Організація оцінки й оподаткування нерухомості» 

виокремлює три основні функції системи масової оцінки для цілей 

оподаткування – переоцінка, супроводження даних та актуалізація значення 

вартості [154]. 

При визначенні ринкової вартості з використанням методів масової 

оцінки всі об'єкти оцінки розподіляються на групи об'єктів оцінки на підставі 

аналізу інформації про ринок об'єктів оцінки, обґрунтування моделі оцінки 

ринкової вартості, складу ціноутворювальних чинників і відомостей про їхні 

значення, об'єктів оцінки для кожного досліджуваного виду об'єктів оцінки. 

При цьому в набір ціноутворювальних чинників повинні бути включені тільки 

ті, що істотно впливають на вартість об'єктів оцінки і можуть бути достовірно 

визначені й об'єктивно виміряні [224; 276; 299; 342]. 

Для побудови моделі оцінки може бути використана методологія будь-

якого з підходів до оцінки: витратного, порівняльного і дохідного. Вибирає 

підхід або обґрунтовує відмову від його використання сам оцінювач, 

ураховуючи особливості виду дозволеного використання або призначення, а 

також наявної ринкової інформації – її достатності та достовірності. Саме з 

чинниками достатності й достовірності є певні труднощі, оскільки в Україні 

тимчасово діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського товарного 

виробництва.  Проте і в цьому випадку існує можливість проведення оцінки 

ринкової вартості, яка визначається індивідуально для конкретної земельної 
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ділянки, з використанням даних про об'єкт оцінки, що є в розпорядженні 

оцінювача. Винятком є випадок, коли для визначення ринкової вартості 

земельних ділянок з огляду на їх унікальність побудова статистичної моделі 

оцінки ринкової вартості неможлива, а тому потрібно проводити їх експертну 

оцінку. 

Для побудови рівняння залежності ринкової вартості від стану об'єкта 

оцінки і ринкової інформації про нього (моделі оцінки ринкової вартості) 

можна використовувати як інформацію про типові для певної групи об'єктів 

нерухомого майна, що формують репрезентативну вибірку, так і ринкову 

інформацію. Відомості про характеристики груп об'єктів нерухомого майна 

містяться: у державному земельному кадастрі, фондах даних землевпорядної 

документації, фондах даних і базах даних, наявних у розпорядженні 

організацій та установ України, а також органів місцевого самоврядування.  

Інших дані доказового значення (зокрема: ціни фактичних транзакцій з 

типовими або аналогічними їм об'єктами нерухомого майна, ціни пропозицій 

типових об'єктів або аналогічних їм на ринку нерухомого майна) наявні в 

самого оцінювача.  

Однак навіть достовірна інформація про здійснені транзакції або 

результати індивідуальної оцінки переглядається експертом-оцінювачем з 

метою її увідповіднення завданням власне масової оцінки типологізованих 

об'єктів – з урахуванням наявних характеристик. Аналіз інформації 

здійснюється з метою побудови моделі оцінки саме ринкової вартості, тип якої 

був заздалегідь обраний для відповідної групи об'єктів нерухомого майна. 

Треба розуміти, що оцінка будь-якого об'єкта  є моделюванням його вартості 

в певних ринкових умовах, а тому вона не обов'язково має відповідати 

фактичній ціні, передбачуваній до укладення угоди.  

За результатами побудови остаточної схеми моделі оцінки вартості 

об'єктів нерухомого майна, що входять до репрезентативної вибірки, можна 

визначити ринкову вартість інших об'єктів нерухомого майна, що належать до 

такої групи, шляхом підстановки значень характеристик цих об'єктів. 
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Перевірка ж достовірності отриманих результатів (на основі 

співвідношення ринкової вартості оцінюваних об'єктів з урахуванням їх 

основних ціноутворювальних характеристик) здійснюється шляхом їх 

порівняння з ринковими уявленнями, урешті-решт, самими власниками 

земельних ділянок. Оскільки ці уявлення часто помилкові (іноді свідомо 

спотворені) система масової оцінки має обов’язково включати процедуру 

досудового та судового розгляду спорів. 

З метою розмежування процедур та особливостей нормативної та 

ринкової грошових оцінок земель була сформована порівняльна 

характеристика [97], наведена в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Різниця вимог до процедур нормативної та масової (ринкової) оцінки 

об'єктів нерухомості* 

Показник 
Нормативна 

оцінка земель 

Ринкова оцінка земель 

Індивідуальна Масова 

Вид вартості нормативна ринкова ринкова 

Методи оцінки 

проводиться 

відповідно до 

державних 

стандартів, норм, 

правил, а також 

інших 

нормативно-

правових актів 

оцінювач має 

право 

застосовувати 

самостійно 

методи 

проведення 

оцінки об'єкта 

відповідно до 

стандартів 

оцінки 

основний метод - 

метод масової 

оцінки – процес 

визначення 

вартості при 

групуванні 

об'єктів оцінки, 

що мають схожі 

характеристики, 

в межах якого 

використовуються 

математичні 

й інші методи 

моделювання 

вартості на 

основі підходів до 

оцінки 
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Продовження табл. 1.3 

Методичні 

підходи до 

оцінки 

визначається 

відповідно до 

нормативу 

капіталізованого 

рентного доходу 

земель 

відповідної 

категорії 

можливе 

застосування 

дохідного, 

витратного і 

порівняльного 

підходів до 

оцінки 

побудова моделі 

оцінки ринкової 

вартості із 

застосуванням 

дохідного, 

витратного й 

порівняльного 

підходів 

Інформаційна 

база 

відомості 

Державного 

земельного 

кадастру, 

документація із 

землеустрою 

дані щодо ринку 

об’єктів 

нерухомості, їх 

обігу 

весь масив 

інформації 

необхідний для 

проведення 

оцінки 

Наявність 

похибки 

наявність 

значних похибок 

через 

невідповідність 

реальній 

ринковій ситуації 

менша похибка, 

ніж при 

застосуванні 

методів масової 

оцінки 

наявність 

несуттєвої 

похибки 

*сформовано автором 

Аналіз таблиці 1.3 дає змогу стверджувати, що перехід на ринкову базу 

грошової оцінки земель дасть змогу вирішити цілу низки проблем, пов’язаних 

з об’єктивністю оподаткування, а також підвищити якість оцінювання земель.  

Проте у кожній країні наявний свій підхід до розрахунку податку на 

нерухоме майно, зокрема й на земельні ділянки. Характеристика баз для 

оподаткування деяких країн Європейського Союзу подана в табл. 1.4 

Таблиця 1.4 

Бази вартості для розрахунку земельного податку в країнах ЄС* 

Країна 
База вартості для 

оподаткування земель 

Методи оцінки, які 

застосовуються 

Данія Ринкова вартість Оцінка муніципалітету 

Фінляндія Ринкова вартість Оцінка муніципалітету 

Франція 
Фактичний дохід від 

оренди 
Оцінка муніципалітету 

Німеччина Нормативна вартість 
Встановлюється 

Міністерством фінансів 

Латвія Ринкова вартість 
Встановлюється 

муніципалітетом 
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Продовження табл. 1.4 

Литва Ринкова вартість 

Оцінка проводиться 

державним 

підприємством 

Польща Нормативна вартість 
Нормативна вартість 

встановлюється 

Міністерством Фінансів 

Швеція Ринкова вартість Оцінка муніципалітету 

Джерело: розроблено автором за даними [Eurostat. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home] 

Аналіз даних табл. 1.4 не дає підстав для однозначного висновку про те, 

що нормативна база вартості для оцінки земель є неефективною. У багатьох 

Європейських країнах за базу оподаткування беруть не лише ринкову, а й 

нормативну вартість і при раціональному підході і чітко вибудованій 

структурі вона дає не меншу ефективність. 

Доцільно резюмувати, що специфіка визначення ринкової вартості як 

при індивідуальній, так і масовій оцінці полягає у врахуванні специфічних 

умов функціонування ринків нерухомого майна. Перевагу на основі 

проаналізованих даних можна сміливо віддати масовій оцінці земель. Однак 

для її впровадження треба сформувати підґрунтя у вигляді нормативно-

правової бази, яка буде регламентувати визначення ринкової вартості і 

дозволить оцінювачу проводити оцінку на підставі вивчення ринку земель, 

відповідно до тих умов, які цей ринок диктує, при цьому результатом такої 

оцінки може бути встановлення ринкової вартості, що є економічною основою 

ухвалення рішень щодо управління земельними ресурсами. 

Світова практика засвідчує: включення земельних ресурсів в 

економічний обіг і вилучення земельної ренти на користь держави є важливим 

джерелом надходження коштів до бюджетів для фінансування витрат на 

освіту, створення інфраструктури громад, охорони ґрунтів тощо. Достовірна 

оцінка вартості земель сприяє ухваленню ефективних рішень в царині 

земельних відносин як державного, так і приватного сектора [186]. 

Економісти, землевпорядники й урбаністи вже давно усвідомили, що 
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відсутність економічної оцінки ринкової вартості земель спричинює 

неефективне землекористування, небажану модель просторового розвитку. 

Отже, оцінка земель, а зокрема масова оцінка, має стати економічною 

основою державного земельного кадастру, забезпечуючи виконання його 

основних функцій: 

- фіскальної – формування бази оподаткування для визначення величини 

земельного податку, особливо в межах об’єднаних територіальних громад; 

- інформаційної – визначення відносної цінності й відображення 

економічного потенціалу оцінюваної категорії земель. 

Інформаційна функція масової оцінки земель дає змогу використовувати 

результати оцінки земель як інструмент управління й регулювання ринку 

нерухомого майна. 

Результати масової оцінки земель можуть бути основою для уточнення 

схеми економіко-планувального зонування, створення ринку іпотеки, 

визначення стартових цін продажу прав власності або довгострокової оренди 

на конкурсах та аукціонах, обґрунтування напрямків забудови тощо. 

Результати масової оцінки земель можуть використовуватися для 

таких цілей: 

• удосконалення (оптимізації) державної автоматизованої системи 

земельного кадастру (інформаційний ресурс); 

• формування бази оподатковування земель різних категорій; 

• встановлення ставок орендної плати за використання земель 

державної та комунальної власності; 

• визначення стартових цін продажу прав власності або 

довгострокової оренди на конкурсах і аукціонах; 

• визначення величини компенсаційних виплат при вилученні 

(викупі) земель для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 

• уточнення схеми планування території; 
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• обґрунтування найбільш раціональних і перспективних напрямів 

забудови населених пунктів; 

• інформування органів місцевої влади й надання платних послуг 

різним суб'єктам ринку земель; 

• створення ринку іпотеки; 

• встановлення адміністративних штрафів, зокрема й за 

невикористання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Земля як основа економічної, соціальної, виробничої та іншої діяльності 

має вартість, а адекватна оцінка землі є однією з важливих умов нормального 

функціонування й розвитку економіки. Оцінка вартості земельних ресурсів є 

ключовим чинником регулювання обігу земель, не менш важлива й для цілей 

оподаткування, кредитування тощо.  

Для виконання поставлених у дослідженні завдань виокремлюємо 

ознаки, за якими відрізняються масова та експертна оцінки: 

• Об'єкт оцінки. 

• Кількість об'єктів оцінки. 

• Трудомісткість оцінки. 

• Кваліфікація виконавців. 

• Обсяг інформації. 

• Формування переліку об'єктів оцінки. 

• Визначення чинників вартості об'єктів оцінки. 

• Збір відомостей про значення ціноутворюючих чинників об'єктів 

оцінки. 

• Угрупування об'єктів оцінки. 

• Моделювання вартості об'єктів оцінки. 

• Перевірка якості отриманих результатів. 

• Алгоритм розрахунку вартості об'єктів. 

• Точність результатів. 

• Формування інформаційних ресурсів за результатами оцінки. 
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На підґрунті зазначених відмінностей можна зробити висновок: як 

масова, так і індивідуальна (експертна) оцінки є систематизованими видами 

оцінки призначеними для моделювання ринків, зокрема й ринку земель [63]. 

Вони засновані на тих самих принципах, включаючи принцип найбільш 

ефективного використання, проте відрізняються масштабами моделювання, 

способами вимірювання ціноутворювальних характеристик об'єктів, 

алгоритмами обробки ринкової інформації та підсумковими показниками. 

Важливим аспектом дослідження є визначення ролі та місця масової 

оцінки у процесі управління земельними ресурсами, як невід’ємної його 

складової та балансового чинника узгодження інтересів держави, громад, 

підприємців і громадян. (рис. 1.9.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Оцінка земель, як складова процесів управління земельними 

ресурсами 

Джерело: розроблено автором 
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Так, в детальному представлені всіх процесів управління земельними 

ресурсами масова оцінка земель посідає чільне місце, вона має ґрунтуватися 

на ринковій вартості (рис. 1.10.) 
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Рис. 1.10. Детальний опис процесів управління земельними ресурсами 

Джерело: розроблено автором 
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2) ринкова вартість земельної ділянки залежить від попиту й пропозиції 
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3) ринкова вартість земельної ділянки не може перевищувати найбільш 

вірогідні витрати на придбання об'єкта еквівалентної корисності (принцип 

заміщення); 

4) ринкова вартість земельної ділянки залежить від очікуваної величини, 

терміну та ймовірності отримання доходу від земельної ділянки за певний 

період часу при найбільш ефективному його використанні без урахування 

доходів від інших чинників виробництва, що залучаються до земельної 

ділянки для підприємницької діяльності (принцип очікування); 

5) ринкова вартість земельної ділянки змінюється в часі і визначається 

на конкретну дату (принцип зміни); 

6) ринкова вартість земельної ділянки залежить від зміни її цільового 

призначення, дозволеного використання, прав інших осіб на земельну ділянку, 

поділу майнових прав на земельну ділянку; 

7) ринкова вартість земельної ділянки залежить від її місця 

розташування і впливу зовнішніх чинників (принцип зовнішнього впливу); 

8) ринкова вартість земельної ділянки визначається відповідно до її 

найбільш ефективного використання, тобто найбільш ймовірного 

використання земельної ділянки, що є фізично можливим, економічно 

виправданим, відповідає вимогам законодавства, фінансово здійсненним і в 

результаті якого розрахункова величина вартості земельної ділянки буде 

максимальною (принцип найбільш ефективного використання). Найбільш 

ефективне використання земельної ділянки визначається з урахуванням 

можливого обґрунтованого її поділу на складові, що відрізняються за формою, 

видом і характерним використанням [136]. 

Як єдність усіх зазначених особливостей масова оцінка земель є 

уніфікованим механізмом, який використовується в багатьох напрямах і 

сферах економіки. Масова оцінка інколи здійснюється за підтримки 

громадських організацій, а також компаній приватного сектору. У нашій 

державі найбільш доцільними напрями застосування масової оцінки можуть 

бути система оподаткування земель та сільське господарство.  
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1.5. Теоретичні основи визначення ефективності масової оцінки 

земель 

Процес інтеграції України до Європейського Союзу спричинює 

необхідність адаптації її законодавства до європейських стандартів, що 

зумовлює нагальність проблеми ефективності правової та економічної 

моделей європейських країн. Відтак актуальним стає й питання дослідження 

ефективності впровадження масової оцінки земель та іншого нерухомого 

майна. Так, наприклад, ефективність масової оцінки земельних ділянок в 

населених пунктах визначає структура доходів місцевого бюджету, а також 

економічна діяльність, що здійснюється органами місцевого самоврядування 

на підґрунті результатів проведеної масової оцінки об'єктів нерухомого майна. 

Масова оцінка є регулярним процесом, якому притаманні підвищений 

ступінь стандартизації процедур, збільшення значущості геостатичних 

методів обробки даних. Такі властивості зумовлюються використанням 

істотних чинників впливу параметрів об'єкта на його вартість, а також 

необхідністю визначення об'єктивних закономірностей зміни вартісного 

еквівалента, можливість якої настає за умови використання методів 

економіко-математичного та статистичного аналізу. Контроль якості 

результатів масової оцінки здійснюється принципово іншими способами, 

оскільки отримані на основі застосування статистичного апарату результати 

можуть бути перевірені тільки статистичними методами. Усе це є свідченням 

недостатнього рівня дослідженості у вітчизняній науці проблеми ефективності 

оцінки земель [47; 78]. 

В економічній теорії і практиці проблема визначення ефекту й 

ефективності діяльності, спрямованої на отримання прибутку, є досить 

актуальною. В економічній науці розглядають питання економічної 

ефективності, зокрема економічної ефективності виробництва. Науковці 

зазначеної галузі до виробництва відносять і діяльність щодо проведення та 

організації  масової оцінки земельних ділянок. При цьому застосовуються 

різноманітні підходи до визначення критеріїв та показників економічної 
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ефективності виробництва, складу результатів і врахування витрат, даються 

різні тлумачення ефективності, пропонується широкий спектр способів її 

вимірювання [22; 297; 339]. Питання ж соціальної, екологічної та іншої 

ефективності розглядаються, зазвичай, як елементи, що доповнюють 

економічну ефективність. 

Ефективність виробництва – це складна економічна категорія, що 

відображає сутність процесу розширеного відтворення. У ній відображається 

одна з найважливіших ознак суспільного виробництва – результативність. 

Вона є формою вираження виробництва. У земельно-оціночних роботах 

розрізняють такі види ефективності: економічну, соціально-економічну та 

еколого-економічну. 

Ефективність є комплексним відображенням кінцевих результатів 

використання всіх ресурсів виробництва за певний проміжок часу. 

Оцінка економічної ефективності проводиться шляхом зіставлення 

результатів виробництва з витратами. 

Результати виробництва розуміють як його корисний кінцевий наслідок 

у вигляді: 

1) матеріалізованого результату процесу виробництва, що вимірюється 

обсягом продукції – у натуральній і вартісній формах; 

2) економічного ефекту діяльності підприємства, що поєднує не тільки 

обсяг виготовленої продукції, а й охоплює її споживчу вартість. 

Кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності 

підприємства за певний проміжок часу є чиста продукція, тобто новостворена 

вартість, а кінцевим фінансовим результатом комерційної діяльності – 

прибуток. 

Ефективність виробництва можна класифікувати за окремими ознаками 

на такі види: 

- за наслідками – економічна, соціальна та екологічна; 

- за місцем отримання ефекту – локальна й загальна; 
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- за ступенем збільшення (повторення) – первинна (одноразовий ефект) 

і мультиплікаційна (багаторазово повторюваний); 

- за метою визначення – абсолютна (характеризує загальну величину 

ефекту чи в розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) і порівняльна (при 

виборі оптимального варіанту з декількох варіантів господарських або інших 

рішень). 

Якщо об’єднуються всі види ефективності, формується загальна 

інтегральна ефективність діяльності підприємства. 

Для земельно-оціночних робіт виокремлюють такі види ефективності: 

- економічна (збільшення надходження податків і неподаткових 

платежів до місцевих бюджетів); 

- екологічна (усунення негативного впливу на земельні ділянки, 

довкілля); 

- соціальна (поліпшення умов проживання населення на певній 

території); 

- інформаційна (виявлення раніше не врахованих об'єктів, збільшення 

кількості платників податків і надходжень до бюджету). 

Досягнення економічного або соціального ефекту пов'язане з 

необхідністю встановлення поточних і одноразових витрат. До поточних 

відносяться витрати, що входять до собівартості продукції. 

Одноразові витрати – це авансовані кошти на створення основних і 

приріст оборотних фондів у формі капітальних вкладень, що дають віддачу 

лише через деякий час [120]. 

Показники визначення ефективності можуть бути розділені на такі види: 

- показники економічної ефективності; 

- показники екологічної ефективності; 

- показники технологічної ефективності. 

Екологічна ефективність масової оцінки земельних ділянок може бути 

первинною, проміжною й кінцевою. 
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Первинна ефективність полягає в зниженні негативного впливу на 

довкілля, а також поліпшенні його стану, вона може проявлятися в зниженні 

обсягу забруднень і концентрації шкідливих речовин в ґрунті, воді, повітрі до 

гранично допустимих норм, збільшенні площ придатних до використання 

земель [23]; 

Проміжна ефективність – зниження забруднень природного й 

антропогенного середовища до мінімально допустимих норм; 

Кінцева ефективність полягає в підвищенні тривалості життя населення, 

зниження рівня захворюваності. 

Екологічна ефективність може бути досягнута шляхом збільшення 

ставок земельного податку для підприємств, функціонування яких зумовлює 

забруднення довкілля. 

Соціальна ефективність масової оцінки земельних ділянок виражається 

таким чином: 

- проведення розрахунків ринкової вартості земельних ділянок 

розширює диференціацію ставок земельного податку і податку на інше 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що спричиняє підвищення 

соціальної справедливості щодо справляння податків; 

- використання податкових надходжень на відновлення інженерної, 

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів; 

- збільшення податкових надходжень у результаті переходу на нову 

систему оподаткування розширює економічні можливості органів місцевого 

самоврядування. 

У результаті – нова система оподаткування нерухомого майна, якщо 

вона економічно ефективна, є соціально орієнтованою. 

Інформаційна ефективність робіт по масовій оцінці формується за 

рахунок її інформативного забезпечення. У процесі земельно-оціночних робіт 

збирається, систематизується й обробляється величезний обсяг інформації, що 

дає змогу уточнити найбільш важливі чинники, які характеризують земельну 

ділянку та розташовані на ній об'єкти нерухомого майна, що дозволяє 
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створити найбільш повну і точну інформаційну базу, що містить дані про всіх 

платників податків і об'єкти оподаткування. 

Вимірювання ефективності виробництва передбачає встановлення 

критерію ефективності – єдиного для всіх рівнів економіки – від підприємства 

до держави в цілому. Отже, загальним критерієм економічної ефективності 

виробництва є зростання продуктивності суспільної праці [120]. 

Нині економічна ефективність виробництва оцінюється на підґрунті 

цього критерію, що виражається в максимізації зростання національного 

доходу (чистої продукції) на одиницю праці [120]. 

На рівні підприємства формою єдиного критерію ефективності його 

діяльності може бути максимізація прибутку. Ефективність виробництва 

знаходить конкретне кількісне вираження у взаємозалежній системі 

показників, що характеризують ефективність використання основних 

елементів виробничого процесу [120]. Система показників економічної 

ефективності повинна відповідати таким принципам: 

- забезпечувати взаємозв'язок критерію і системи конкретних показників 

ефективності виробництва; 

- визначати рівень ефективності використання всіх видів ресурсів, що 

використовуються у виробництві; 

- забезпечувати вимірювання ефективності виробництва на різних 

рівнях управління; 

- стимулювати мобілізацію внутрішньовиробничих резервів підвищення 

ефективності виробництва. 

З урахуванням зазначених принципів сформована така система 

показників ефективності виробництва: 

1) узагальнювальні показники: 

- виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів; 

- прибуток на одиницю загальних витрат; 

- рентабельність виробництва; 

- витрати на 1 грн товарної продукції; 
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- частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва; 

- загальний ефект використання одиниці продукції; 

2) Показники ефективності використання праці (персоналу): 

- темп зростання продуктивності праці; 

- частка приросту продукції за рахунок збільшення продуктивності 

праці; 

- абсолютне й відносне вивільнення працівників; 

- коефіцієнт використання корисного фонду робочого часу; 

- трудомісткість одиниці продукції; 

- обсяг заробітної плати на одиницю продукції; 

3) показники ефективності використання виробничих фондів: 

- загальна фондовіддача; 

- фондовіддача активної частини основних фондів; 

- рентабельність основних фондів; 

- фондомісткість одиниці продукції; 

- матеріаломісткість одиниці продукції; 

- коефіцієнт використання видів використання сировини й матеріалів; 

4) показники ефективності використання фінансових коштів: 

- рентабельність оборотних коштів; 

- оборотність оборотних коштів; 

- відносне вивільнення оборотних коштів; 

- питомі капітальні вкладення (на одиницю приросту потужності або 

продукції); 

- рентабельність капітальних вкладень; 

- термін окупності капітальних вкладень. 

Для кожної галузі промисловості внаслідок її техніко-економічних 

особливостей характерні специфічні чинники ефективності. 

Усе їх різноманіття можна класифікувати за трьома ознаками: 

1) джерелами підвищення ефективності, основними з яких є: зниження 

трудо-, матеріало-, фондо- і капіталомісткості виробництва продукції, 
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раціональне використання природних ресурсів, економія часу та підвищення 

якості продукції; 

2) основним напрямом розвитку й вдосконалення виробництва, до яких 

відносяться: прискорення науково-технічного прогресу та збільшення техніко-

економічного рівня виробництва, упровадження організаційних систем 

управління; удосконалення форм і методів організації виробництва, 

планування, мотивації, трудової діяльності тощо [120]; 

3) рівнем реалізації в системі управління виробництвом, відповідно до 

якого чинники поділяються на: 

а) внутрішні (внутрішньовиробничі), основними з яких є: 

- освоєння нових видів продукції; механізація й автоматизація; 

впровадження; 

- прогресивної технології та новітнього обладнання; поліпшення 

використання сировини, матеріалів, палива, енергії; вдосконалення стилю 

управління тощо [120]; 

б) зовнішні – це вдосконалення галузевої структури промисловості й 

виробництва, державна економічна й соціальна політика, формування 

ринкових відносин і ринкової інфраструктури та інші чинники. 

Виробничо-економічна ефективність характеризує сукупний вплив на 

рівень виробництва продовольчо-технологічної ефективності й економічного 

механізму. Вимірюється вартісними показниками: собівартістю, валовим і 

чистим доходом, прибутком тощо. 

Соціально-економічна ефективність, походячи від виробничо-

економічної, відображає рівень реалізації економічних інтересів і 

ефективність роботи підприємства в цілому [120]. Для її характеристики 

використовують систему економічних показників. 

Еколого-економічна ефективність характеризує сукупну економічну 

результативність процесу виробництва сільськогосподарської продукції з 

урахуванням впливу сільського господарства на довкілля. Відображається 

ефект від використання в процесі виробництва затрат, пов'язаних з ліквідацією 
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або запобіганням забрудненню й руйнуванню природного середовища. На 

думку науковців [38], потрібно виділяти лише два види ефективності: 

економічну й соціальну. 

Економічна ефективність визначається шляхом зіставлення отриманого 

ефекту (результату) з використаними ресурсами або затратами. 

З метою удосконалення ефективності грошової оцінки земель на основі 

масових методів, на наш погляд [107], необхідно застосувати невідкладні 

заходи щодо виправлення ситуації, що склалася в царині грошової оцінки, а 

саме: 

 - необхідно розробити чіткі й зрозумілі нормативні документи щодо 

впровадження масової оцінки земель, проходження експертизи, надання 

інформації та інших аспектів виконання кадастрових та землеоціночних робіт;  

- потрібно комплексно змінити вже наявні методики або розробити нові, 

що відповідають вимогам міжнародного законодавства, міжнародних 

стандартів оцінки, а також дають змогу звичайному користувачеві збагнути 

технологічний процес виконання робіт;  

- експерт-оцінювач, який виконує роботи з масової оцінки, повинен 

бути повністю незалежний від органів державної влади, захищений 

законодавством. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Важливим елементом в оцінці земельних ресурсів є визначення 

земельної ренти та способів її раціонального збалансованого перерозподілу 

між всіма суб’єктами земельних відносин (землевласниками та 

землекористувачами, місцевою громадою, державою) з метою забезпечення їх 

еколого-економічних інтересів і підвищення рівня суспільного й 

індивідуального добробуту. Єдиної думки науковців щодо зазначених 

економічних категорій наразі не існує через складність природи формування 

земельної ренти як з теоретичної, так і з методологічної точки зору. Еволюція 

цих понять відповідає розвитку економічної науки загалом і тісно пов’язана з 

розвитком виробничих відносин. Оцінка земель у сучасних умовах має 

ґрунтуватися на ринкових підходах, в основу яких покладена ринкова вартість 

земельних ділянок. 

2. Аналіз вітчизняної і закордонної практики оцінки земель та іншого 

нерухомого майна дав змогу дійти узагальнення: у переважній більшості країн 

використовується ринкова база оцінки, що визначається за допомогою 

сучасних інформаційно-аналітичних методів масового оцінювання, що є 

запорукою стабільності та об’єктивності оподаткування земель. Основні 

відмінності в закордонних практиках пов'язані з цілями проведення оцінки, 

хоча переважною метою є визначення податкової бази та ведення державного 

реєстру нерухомості. 

3. Критична оцінка чинного нормативно-правового та законодавчого 

забезпечення процесу оцінки земель засвідчує низький рівень цієї діяльності. 

Наявні нормативно-правові документи не забезпечують надійний захист як 

результатів самих оцінок, так і осіб, які їх проводять. Перехід до адвалорної 

системи оцінки в Україні має відбуватися шляхом зміни нормативної на 

ринкову базу оподаткування, що супроводжується розробкою нових 

законодавчих і нормативно-правових документів. 

4. Історичний аналіз розвитку оціночних процедур в галузі земельних 

відносин дав змогу дійти висновку про наявність значного експертного 
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потенціалу та накопичення досвіду протягом років незалежності України. 

Встановлено, що на перших роках відновлення державності ухвалювалися 

тимчасові рішення щодо методичних підходів до оцінки земель як у межах 

населених пунктів, так і за їх межах. Проте ці тимчасові методики та порядки 

продовжують діяти й досі спричиняючи значний дисбаланс в об'єктивності 

отримуваних даних в результаті виконання нормативної грошової оцінки. 

5. Оцінка земельних ресурсів є економічною основою для розвитку 

земельних відносин і займає одне із ключових праксеологічних місць у 

формуванні ринкової економіки країни. Однак, незважаючи на уявну 

простоту питання і наявність значної кількості тематичних наукових праць, 

завдання об’єктивного визначення певних видів оціночної вартості земель та 

іншого нерухомого майна й досі залишається для дослідників та оцінювачів-

практиків доволі непростим. 

5. З метою формування якісної системи оцінки земель необхідно 

передбачити такі види її ефективності: економічна (збільшення збору 

податків і неподаткових платежів); екологічна (усунення негативного впливу 

на землю, довкілля); соціальна (поліпшення умов проживання населення на 

конкретній території); інформаційна (виявлення раніше не врахованих 

об'єктів, збільшення числа платників податків і надходжень до бюджету). 

 



РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАСОВОЇ ОЦІНКИ 

ЗЕМЕЛЬ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА. 

2.1. Особливості оцінки земель під сільськогосподарськими 

угіддями з використанням масових методів оцінювання 

У складних умовах початкової стадії формування ринку земель в 

Україні, непрозорості зазначеного процесу, наявної недостатньої інформації 

щодо транзакцій із земельними ділянками, найбільшої значущості набуває 

пошук сучасних ефективних ринкових методів оцінювання. Масова оцінка 

земель сільськогосподарського призначення, у цьому контексті, стає особливо 

актуальною, оскільки дозволяє сформувати підхід до аналізу всього комплексу 

наявної та доступної інформації. 

Необхідно підкреслити певну особливість масової оцінки: предметом 

визначення вартості земельної ділянки сільськогосподарського призначення є 

не сама по собі земельна ділянка, а вартість правових дій, що випливають на 

земельну ділянку й дають змогу отримувати певні бенефіції і корисності.  

Якщо оцінюється ринкової вартість земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, то предметом оцінки є ринкова вартість 

права власності на земельну ділянку. 

Оцінка земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями, як 

правило, проводиться з огляду на їх дозволене, невиснажувальне і найбільш 

ефективне використання, з урахуванням особливостей природно-

сільськогосподарського районування оціночної території.  

Унаслідок поетапного становлення ринкових відносини в Україні земля 

поступово стає товаром та повноцінним об'єктом господарського обігу. 

Розмірковуючи над цим, варто визначити, що, як будь-який товар, земля має 

споживчу й ринкову вартість. Споживча вартість відображає вартість земель, 

призначених для конкретного користувача. За класичним підходом, ринкова 

вартість земельної ділянки сільськогосподарського призначення тлумачиться 

як найбільш ймовірна ціна продажу ділянки на конкурентному й відкритому 



135 

 

ринку при повністю усвідомлених і раціональних діях в інтересах покупця та 

продавця, які добре поінформовані і не відчувають тиску надзвичайних 

обставин [141]. 

Важливим елементом дослідження має бути класифікація чинників, що 

визначатимуть особливості оцінки земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями. Умовно вони можуть бути розділені на дві 

групи: 1 група – особливості земельних ділянок під сільськогосподарськими 

угіддями як об'єкта оцінки в частині природних чинників; 2 група – 

особливості земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями як 

об'єкта оцінки в частині економічних чинників (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Класифікація особливостей оцінки земель під 

сільськогосподарськими угіддями 

Джерело: розроблено автором на основі даних [202] 

Особливості оцінки сільськогосподарських угідь 

Особливості земельних ділянок як 

економічної складової 

Особливості пов'язані з ґрунтом: 

• властивості ґрунтів 

• ерозія ґрунтів 

• засолення ґрунтів 

• солонцюватість ґрунтів 

• переущільнення ґрунтів 

• кам'янистість ґрунтів 

 

Особливості земельних ділянок як 

природної складової 

Кліматичні особливості: 

• теплозабезпеченість 

• вологозабезпеченість 

 

Умови рельєфу 

Інші чинники, які впливають на якість і 

потенційну продуктивність (підтоплення 

ґрунтів, тощо) 

Технологічні якості земель 

Юридичний чинник 

Необхідність визначення найкращого 

і найбільш ефективного 

використання, придатного для 

отримання високоякісної продукції 

рослинництва 

Необхідність визначення 

економічних затрат 

Особливості визначення 

місцезнаходження 
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Природна складова включає такі основні компоненти: родючість ґрунту, 

розподіл земельних ділянок за рельєфом, їхньою конфігурацією та 

кліматичними умовами. Те чи інше поєднання даних чинників може мати 

прямо протилежний вплив на результативні показники 

сільськогосподарського виробництва. Наприклад, земельні ділянки з високим 

рівнем родючості можуть розташовуватися в несприятливих кліматичних 

умовах або бути незручними для використання сільськогосподарської техніки 

через складний характер рельєфу або дрібноконтурність полів тощо. 

Родючість може впливати на врожайність сільськогосподарських 

культур і продуктивність земельних ділянок. За науковими дослідженнями 

розрізняють природну, штучну й економічну родючість земель [142]. 

«Природна родючість» – ознака, що має природне походження і визначається 

її фізико-хімічними властивостями. «Штучна» – створюється в результаті 

розвитку продуктивних сил суспільства. «Економічна» – є фактичним 

синтезом природної та штучної родючості, вона характеризує рівень 

продуктивності праці, спроможність землеробства реально використовувати 

природну родючість ґрунту. 

Ґрунтові особливості, що впливають на продуктивність земель 

Ґрунти виконують численні екологічні і господарські функції. З точки 

зору виконання екологічних функцій вони визначають нормальний режим 

біосфери, якість і чистоту води й повітря.  

З погляду виконання господарських функцій продуктивні земельні 

ділянки забезпечують отримання різноманітних харчових продуктів 

рослинного і тваринного походження, основної маси сировини для легкої 

промисловості, великої кількості будівельних матеріалів, матеріалів, що 

використовуються як джерела енергії тощо. 

Якості ґрунтів. Існує певний набір ґрунтових чинників, які позитивно 

впливають на екологічні і господарські функції земель, і в цілому – на рівні їх 

потенційної продуктивності. 
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Ерозія ґрунтів. Ерозія ґрунтів спричинює безпосереднє пошкодження 

рослинного покриву, особливо кореневої системи, вивітрювання й загибель 

насіння рослин. Отже, негативний вплив процесів ерозії повинен 

враховуватись при оцінці продуктивності земель. 

Засолення ґрунтів. Токсичні солі в ґрунтах негативно впливають на 

рослини, що може спричинювати порушення їх живлення й обмін речовин та 

послаблення процесу фотосинтезу. Це знижує рівень родючості ґрунтів, а 

відтак знижує величину земельної ренти, і як наслідок – знижує вартість 

земельної ділянки. 

Солонцюватість ґрунтів. Такі ґрунти мають підвищену щільність, 

недостатню пористість, невеликий діапазон активності вологи, слабку 

водопроникність, як правило, вони відрізняються і підвищеною лужністю. 

Солонцюватість може значно знижувати продуктивність земель. 

Переущільнення ґрунтів. Збільшення щільності негативним чином 

позначається на багатьох властивостях, особливо водно-фізичних. У таких 

ґрунтах погіршується структура та знижується водопроникність. При високих 

ступенях ущільнення ґрунт стає слабопроникним для кореневих систем. 

Продуктивність переущільнених земель значно знижується. 

Кам'янистість ґрунтів. Спричиняє в цілому вплив, який може суттєво 

збільшувати витрати на обробку ґрунту, а отже, знижувати земельну ренту. 

Кліматичні особливості, які впливають на продуктивність земель 

Кліматичний чинник зумовлює сезонність виробництва. Сезонність 

впливає передусім на відтворення основного капіталу, що зумовлено 

відносним нетривалим часом застосування окремих знарядь праці. 

Умови рельєфу, що  впливають на якість і продуктивність земель 

До особливостей рельєфу, що мають значний вплив на якість та 

продуктивність земель, передусім належить крутизна схилів. Вона зумовлює 

обмеження можливого набору потенційних рослин, що вирощуються на такій 

території, особливо це стосується сільськогосподарських культур [214]. Якщо  

ухили поверхні достатньо круті, то використання ґрунтів під 



138 

 

сільськогосподарські угіддя з масованим антропогенним впливом 

(розорювання, зрошення тощо) стає неможливим. Зазвичай такі площі 

відводяться під менш продуктивну природну рослинність, що знижує загальну 

оцінку їх потенційної продуктивності. 

Інші особливості, що впливають на якість і потенційну 

продуктивність земель 

Серед інших особливостей, що впливають на якість і потенційну 

продуктивність ґрунтів, можна виокремити такі: підтоплення ґрунтів 

внаслідок нераціонального зрошення, створення гідротехнічних споруд, 

водосховищ, ставків і водойм, надлишкове навантаження при випасанні 

худоби та інші чинники. Вплив цих особливостей на рівень потенційної 

продуктивності земель необхідно враховувати для кожної земельної ділянки 

індивідуально. 

Технологічні властивості земель 

У процесі оцінювання сільськогосподарських угідь необхідно 

враховувати технологічні властивості, особливо в умовах стрімкого розвитку 

агробізнесу в Україні, оскільки цей чинник впливає на врожайність 

сільськогосподарських культур і продуктивність земельних ділянок. 

Технологічно такі властивості впливають на можливості 

багатоцільового використання земельної ділянки, а отже, на собівартість 

одиниці сільськогосподарської продукції. До технологічних ознак земельної 

ділянки відносять: розміри, конфігурацію земельної ділянки, ступінь 

строкатості рельєфу, наявність на ділянці насипів, заглибин, валунів та інших 

об'єктів, що ускладнюють ефективне використання земельної ділянки, склад і 

властивості ґрунтів, а також багато інших особливостей природного і 

антропогенного характеру. 

Особливості земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями як 

об'єкта оцінки в частині економічної складової проявляються в так: 

Юридичні особливості 
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Оцінювання сільськогосподарських угідь передбачає врахування 

жорсткого законодавчого обмеження на дозволене використання. При цьому 

головною умовою ринкової оцінки залишається принцип найкращого і 

найбільш ефективного використання, у реалізації якого, крім обмеження на 

дозволене використання, слід брати до уваги особливості природно-

сільськогосподарського районування території України. 

Необхідність визначення найкращого і найбільш ефективного 

використання постає з урахуванням критерію невиснажливого використання 

та максимального доходу. Найкраще і найбільш ефективне використання 

сільськогосподарських угідь полягає в розробленні оптимальної структури 

посівних площ, зокрема системи раціональних сівозмін, застосуванні 

ефективної системи добрив, системи обробітку ґрунту, захисту рослин від 

шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, оптимального режиму 

зрошення, механізації елементів обробітку сільськогосподарської культури. 

Урахування зазначеного чинника можливе за умов розуміння оцінювачами 

природної складової. 

Особливості визначення витрат 

Необхідно наголосити на тому, що витрати на вирощування 

сільськогосподарських культур відображають реальні обсяги праці, об’єми 

паливно-мастильних та інших матеріалів, обсяги відрахувань на амортизацію 

й технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, які визначаються 

нормативами і структурою витрат, зональних технологій вирощування та 

збирання сільськогосподарських культур, спрямованих, як правило, на 

максимальне використання потенційної родючості земель. У процесі 

оцінювання сільськогосподарських угідь необхідно враховувати витрати, що 

відображають природні умови сільськогосподарського виробництва та 

можливості сучасних інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, що забезпечують не тільки досягнення 

оптимального рівня врожаїв сільськогосподарських культур, а й збереження 

родючості ґрунтів [132]. 
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Облік чинника місця розташування 

Варто зазначити, що місцерозташування земельної ділянки є 

об'єктивною категорією рентних умов. Його  визначають як розташування 

земельних ділянок щодо ринків збуту або пунктів реалізації виробленої 

сільськогосподарської продукції; баз постачання промислових матеріально-

технічних засобів, необхідних для ведення сільськогосподарського 

виробництва; міст. Усе зазначене впливає на стан виробничої та соціальної 

інфраструктури, а також щільність (чисельність) населення в зонах впливу 

ринків збуту сільськогосподарської продукції, до яких тяжіють господарства. 

Ці компоненти місця розташування створюють вплив на ефективність 

використання земель та сільськогосподарського виробництва в цілому. 

Окрім зазначених чинників, при оцінці земельних ділянок під 

сільськогосподарські угіддя необхідно враховувати такі основні особливості 

землі як засобу виробництва: 

• абсолютна немобільність землі як виробничого чинника. Тобто 

земельну ділянку не можна перемістити в просторі й використовувати в інших 

цілях; 

• неоднорідність окремих земельних ділянок за родючістю. При 

цьому на родючість земель впливає як природні («власне родючість земель»), 

так і об'єктивні кліматичні чинники (кількість опадів, тривалість вегетаційного 

періоду тощо); 

• обмеженість земель. Ніякими засобами збільшити розмір 

земельної ділянки неможливо. Зменшення ж може бути тільки умовним – за 

рахунок невикористання або нераціонального використання частини земель; 

• вічність. Ця особливість полягає в тому, що розмір земельної 

ділянки незмінний як у просторі, так і в часі. 

Для практичної реалізації масової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення необхідно провести наукові експериментальні дослідження та 

певні розрахунки. Наприклад, дослідження ефективності впровадження 

обґрунтованого модельного забезпечення масової оцінки земель дадуть змогу 
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визначити розміри фіскальних параметрів майнового оподаткування в 

загальній системі оподаткування на конкретних територіях і обґрунтувати 

диференціювання податкових ставок на земельні ділянки в залежності від 

цільового їх використання і рівня добробуту платників податку. Особливу 

увагу в цих дослідженнях потрібно зосередити на «ресурсному» нерухомому 

майні (сільськогосподарські та лісові угіддя, рекреаційні ресурси, родовища 

корисних копалин тощо), що дозволить сформулювати пропозиції щодо 

встановлення ефективних (як з позиції землевласника, так і землекористувача 

природних ресурсів) ставок рентного оподаткування. 

Аналіз сучасного стану оцінки земель сільськогосподарського 

призначення під сільськогосподарськими угіддями дозволив зробити 

висновок про те, що нині відсутня методика оцінки сільськогосподарських 

угідь, що відповідає вимогам формування ринкових відносин в Україні.  

Запропонована класифікація особливостей оцінки земель під 

сільськогосподарськими угіддями дозволяє чітко ідентифікувати цільові 

групи сільськогосподарських угідь для проведення їх масової оцінки. 

Використання масових методів оцінювання ринкової вартості земель 

сільськогосподарського призначення під сільськогосподарськими угіддями, 

дозволить аналізувати весь комплекс доступної інформації та активізувати 

процес переходу до розвиненого ринку земель [95; 104]. 

2.2. Еколого-економічні передумови масової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

 

Результати дослідження наявних систем оцінки земель у провідних 

світових країнах дали змогу впевнитися в тому, що розвиток та подальша 

трансформація сучасної системи оцінки земель в Україні має базуватися на 

новітніх ринкових принципах і відповідати критеріям достовірності та 

помірним затратами на її впровадження. Ураховуючи зазначені компоненти 
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масова оцінка земель може бути орієнтиром для проведення 

трансформаційних процесів оціночної діяльності. 

Водночас ринкова вартість земельної ділянки залежить від попиту й 

пропозиції на ринку та характеру конкуренції продавців і покупців. Ринкова 

вартість земельної ділянки не може перевищувати найбільш вірогідні витрати 

на придбання об'єкта еквівалентної корисності. 

Ринкова вартість земельної ділянки визначається на основі її найбільш 

ефективного використання, тобто найбільш ймовірного використання 

земельної ділянки, що є фізично можливим, економічно виправданим, 

відповідним вимогам законодавства, фінансово здійсненним, і в результаті 

якого розрахункова величина вартості земельної ділянки буде максимальною 

[208]. 

Логіка наукового дослідження вимагає обґрунтування визначення 

ринкової вартості земельної ділянки. Огляд останніх наукових публікацій дав 

підстави для узагальнення: ринкова вартість – це найбільш ймовірна ціна, за 

якою об'єкт оцінки може бути відчужений на відкритому ринку в умовах 

конкуренції, коли сторони транзакції діють раціонально, оперують всією 

необхідною інформацією, а на величині ціни транзакції не позначаються будь-

які надзвичайні обставини [274; 284; 308]. 

Важливим етапом дослідження, зважаючи на аграрну особливість нашої 

країни, є розробка адекватної методики масової оцінки сільськогосподарських 

угідь, яка повинна базуватися як на специфічних принципах масової оцінки, 

так і на принципах оцінки земельних ділянок [99] (рис 2.2).  
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 Рис. 2.2. Ринкові принципи оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: розроблено автором на основі даних [202] 

Відповідно до теорії оцінки принципи оцінки є основними 

економічними чинниками, що визначають рівень вартості майна. Оціночні 

принципи відображають тенденцію економічної поведінки суб'єктів 

господарювання, але не гарантують таку поведінку. 

Специфічні принципи масової оцінки [151], це передусім принципи, 

вироблені історично-економічною наукою й апробовані світовою практикою 

оподаткування. 

Методи визначення вартості земель, що розглядають земельну ділянку 

не тільки як об'єкт природи, а й господарювання, повинні ґрунтуватися на 

сформованих історичних принципах, адже на їх базі надбудовуються 

економічні відносини щодо використання земельних ділянок. Принципи 

оцінки земельних ділянок відображають напрямок, тенденції поведінки 

суб'єктів господарювання  в ринковому середовищі [3; 162]. 

Відповідно до джерел формування ці принципи можна систематизувати 

й класифікувати так:  

- засновані на уявленнях користувача; 

Принципи оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

Специфічні принципи масової оцінки Принципи оцінки 

Принцип визначеності 

Принцип ефективності 

Принцип справедливості 

Принципи користувача 

Принципи, пов'язані з об'єктом 

оцінки 

Принципи зовнішнього 

ринкового середовища 

Принципи найкращого і 

найбільш ефективного 

користувача 
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- пов'язані з вимогами ринкового середовища; 

- пов'язані з особливостями об'єктів власності; 

- принципи, які формуються з вимоги найкращого і найбільш 

ефективного використання земель. 

Зазначені принципи можуть застосовуватись до всіх видів об'єктів 

оцінки, їх структура та практична спрямованість можуть змінюватися залежно 

від призначення оцінки і характеристик досліджуваного об'єкта. 

У світовій практиці учасники земельного ринку виробили уніфікований 

набір фундаментальних оціночних принципів [158, С. 10; 202], поділених на 

чотири взаємопов'язані групи. Найбільше вони можуть застосовуватися щодо 

землі, як особливого об'єкта оцінки (рис. 2.3.). 

 

Рис. 2.3. Фундаментальні оціночні принципи 

Джерело: розроблено автором на основі даних [202] 

Розглянемо сутність принципів за класифікаційними групами і 

зупинимося більш предметно на принципах оцінки, які встановлюються 

стосовно земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Принцип корисності відноситься до принципів користувача, його 

сутність полягає в тому, що будь-яка земельна ділянка має свою вартість, якщо 

вона може бути корисною потенційному землевласнику для здійснення 

підприємницької діяльності або іншої діяльності. Саме корисність формує 

споживчу вартість об'єкта [274]. 

Принципи користувача 

корисність, заміщення, очікування 

Принцип найкращого і найбільш ефективного використання 

Принципи, пов'язані з об'єктом оцінки 

залишкова продуктивність, вклад, 

спадна і зростаюча віддача, 

збалансованість (пропорційність), 

оптимальний розмір, економічний 

розподіл і об'єднання майнових прав 

Принципи зовнішнього ринкового 

середовища 

відповідність, залежність, попит і 

пропозиція, конкуренція, зміни 



145 

 

Принцип заміщення – належить до групи принципів користувача, 

пояснюється так: раціональний покупець не заплатить за об'єкт більше 

мінімальної ціни за інший аналогічний об'єкт з такою ж корисністю. 

Максимальна вартість власності визначається найменшою ціною або вартістю, 

за якою може бути придбане інше майно з еквівалентною корисністю [334]. 

Принцип очікування входить до групи принципів користувача і 

реалізується шляхом встановлення вартості об'єкта за поточною вартістю 

доходів або інших вигод, що можуть бути отримані в майбутньому від 

володіння земельною ділянкою. 

Принцип залишкової продуктивності входить до групи принципів, 

зумовлених земельними ділянками сільськогосподарського призначення під 

сільськогосподарськими угіддями, і полягає в тому, що в основі вартості 

земельних ділянок лежить залишкова продуктивність, тобто розмір чистого 

доходу після оплати витрат на оборотний капітал, основний капітал, 

підприємницький дохід. У цьому контексті слід зазначити: оскільки земельна 

ділянка є нерухомим об’єктом, то праця, капітал і управління, як активні 

мобільні чинники, можуть застосовуватися до неї в процесі підприємницької 

діяльності, а витрати цих чинників відшкодовуються передусім, і тільки 

залишок доходу у вигляді земельної ренти відноситься до неї. 

Принцип вкладу або граничної продуктивності також відноситься до 

принципів, пов'язаних із земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення. Він може проявлятися як можливість збільшення або зменшення 

вартості земельної ділянки під сільськогосподарськими угіддями шляхом 

впливу наявності або відсутності будь-якого додаткового чинника.  

Принцип спадаючої або зростаючої віддачі відображає закономірність 

спадної граничної продуктивності: у міру збільшення інвестицій при 

незмінних інших чинниках загальна прибутковість підвищується до певної 

межі, після якої темпи приросту вартості стають меншими від темпів 

додаткових витрат. Ця межа відповідає максимальній вартості земельної 

ділянки, а всі наступні додаткові вкладення в об'єкт вже не дають 
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пропорційного збільшення прибутковості, а отже, відповідного збільшення її 

вартості [274]. 

Принцип збалансованості виражається в тому, що існує певне 

оптимальне поєднання всіх пов’язаних чинників підприємництва, що 

забезпечують максимальну вартість земель. В останні роки в 

сільськогосподарському виробництві через скорочення робіт з меліорації та 

хімізації землеробства рівень збалансованості основних чинників виробництва 

значно знизився [162, с. 23]. 

Принцип оптимального розміру свідчить, що на будь-якому ринку існує 

оптимальний розмір площі земельної ділянки, який найкращим чином 

відповідає ринковим перевагам, типу землекористування, умовам зовнішнього 

середовища і необхідний для ефективного використання різних видів 

нерухомого майна. Недостатня за розміром земельна ділянка знижує вартість 

об'єкта через відсутність місця для різних цілей, а надлишковий – не 

приносить відповідного доходу. 

Принцип економічного поділу й об'єднання майнових прав виражається в 

тому, що майнові права на земельну ділянку слід розділяти і об'єднувати так, 

щоб збільшити загальну вартість об'єкта [334].  

Принципи ринкового середовища надають за інших рівних умов істотний 

вплив на вартість земельних ділянок, які мають відносну недостатність. 

Принцип попиту та пропозиції виражається в тому, що ціна земельної 

ділянки визначається з урахуванням взаємодії ринку земель певного регіону 

або населеного пункту [152]. 

Принцип конкуренції: якщо прибуток на ринку земель перевищує 

середній рівень, то загострюється конкуренція, що незміно спричинює 

збільшення пропозиції і зниження рівня прибутковості.  

Принцип залежності означає, що вартість земельної ділянки залежить 

не тільки від її кількісних і якісних параметрів (розмір, функціональне 

призначення тощо), але й від численних зовнішніх чинників – якості її місця 

розташування, відповідності фізичних параметрів земельної ділянки 
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заведеному в конкретному районі типу землекористування та близькості до 

економічного середовища та інфраструктури. 

Принцип відповідності підтверджує правило про те, що максимальна 

вартість земельної ділянки утворюється тоді, коли його параметри і 

призначення відповідає потребам і очікуванням ринку. Позитивний вплив 

зовнішнього оточення або сусідніх об'єктів підвищує вартість гірших ділянок. 

Даний принцип проявляється через ефект прогресії і регресії. 

Принцип зміни відображає динаміку зміни вартості земельних ділянок в 

часі в результаті процесів, що відбуваються в ґрунті і в зовнішньому 

середовищі у зв'язку з можливими змінами правових, соціально-економічних 

умов і найближчого оточення. У цілому, земля – це єдиний актив, що не 

втрачає своїх корисних властивостей, а поліпшується природним шляхом при 

раціональному її використанні. Вартість земель у часі потенційно не 

знижується, а підвищується через наростаючий дефіцит та інші чинники. 

Принцип найкращого і найбільш ефективного використання 

визначається як ймовірне найбільш вигідне і прибуткове використання 

функціональних можливостей земельної ділянки, що забезпечує найвищу його 

вартість для власника і облік громадських інтересів на дату оцінки [3, с. 80]. 

Аналізуючи перелічені вище принципи оцінки земельних ділянок, 

необхідно наголосити на тому, що в процесі оцінки земель можуть бути задіяні 

відразу декілька принципів або окремим із них надано більшого значення. 

Отже, адекватна методика масової оцінки сільськогосподарських угідь має 

базуватися на специфічних принципах масової оцінки і на принципах оцінки. 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення проводилася відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України  № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 23 березня 

1995 року [135]. Ця постанова містить відповідну Методику нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у якій йдеться 

про те, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок здійснюється з 
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метою визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати 

за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також під час 

розроблення показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель. Водночас інформаційною 

базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна 

характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель) та 

матеріали внутрігосподарського землевпорядкування. При цьому, нормативна 

грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення провадиться 

окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, 

природними сіножатями й пасовищами за рентним доходом, що формується 

залежно від якості, місцерозташування й економічної оцінки земель [136]. 

Головна ж економічна сутність нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення полягає в тому, що за основу її 

розрахунку береться рентний дохід, що створюється при виробництві 

зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, 

проведеної в 1988 році. 

Детальний аналіз вищезазначених позицій щодо методичних основ 

розрахунку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення дає підстави для висновку про  застарілість наявного підходу для 

сучасних ринкових умов. У процесі оцінки земель сільськогосподарського 

призначення виникла невідповідність між її результатами та реальною 

вартістю, оскільки розрахунок опирається на економічні показники 1988 року, 

що не відповідають фактичному стану ринку земель в Україні і базуються на 

іншому, «радянському» територіальному розподілі [91]. 

Отже, постає нагальна потреба удосконалення підходу, адже грошова 

оцінка є однією з головних складових Державного земельного кадастру, який 

– відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр» від 
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07.07.2011 № 3613-VI [175] – має відповідати принципам об'єктивності, 

достовірності та повноти відомостей. Саме тому якість, а головне 

об'єктивність та достовірність грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, задекларована на найвищому законодавчому рівні, має 

першорядну значущість для обчислення розміру земельного податку, орендної 

плати, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а 

також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель. 

З усього сказаного випливає необхідність використання методичних 

підходів, які вдало запроваджуються в провідних закордонних країнах і 

базуються ринковій базі оцінки. Якщо значна частина отриманих результатів 

потрапляє в завчасно визначений діапазон середнього відхилення від реальних 

цін продажу, то якість проведеної оцінки визнається прийнятною [274]. При 

цьому на окремих об'єктах нерухомого майна увага не зосереджується. 

Наприклад, у США згідно зі Стандартом аналізу відносних показників 

оцінки вартості об'єктів житлового нерухомого майна встановлено, що 

коефіцієнт дисперсії (відхилення) розрахункових значень вартості по країні 

(групі аналогічних об'єктів нерухомого майна) від медіанного (середнього) 

його значення не повинен перевищувати 15 %, а у випадку нових об'єктів – 

10 %. Тотожність результатів оцінки дохідного нерухомого майна в межах 

країни встановлено також коефіцієнтом дисперсії на рівні 15 % або менше для 

великих міст і 20 % ‒ для інших населених пунктів. Критичне значення 

коефіцієнта дисперсії для аналізу якісного рівня масової оцінки об'єктів 

нерухомого майна прийнято в межах 20 % [338]. 

Масова оцінка є за своєю природою прикладний економічний аналіз. В 

основі цього аналізу лежать систематичні методи збору, аналізу й обробки 

інформації для отримання обґрунтованих результатів [334].  

Дослідженням встановлено основні критерії визначення природного 

оціночного об’єкта за проведення масової оцінки земель, які характеризують 

його якість, межі, відповідні категорії цільового використання. Особливий 
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вплив на ціну об’єкта оцінки має його безпосередня конфігурація, площа, 

місце розташування, комплексність (масив земель або окремо розташована 

земельна ділянка), відсутність або наявність потреби у додатковому 

просторовому покращенні земельної ділянки та наявність поліпшень 

земельної ділянки. На рис. 2.4 показано п'ять основних етапів масової оцінки 

нерухомого майна.  

 

Рис. 2.4. П’ять основних етапів проведення масової оцінки земель 

Джерело: розроблено автором 

 

1. Постановка завдання 

2. Попереднє обстеження та аналіз 

3. Збір інформації; аналіз ринку; аналіз варіанта найкращого і 

найбільш вигідного використання 
 

Економічні 

(регіональний 

рівень) 

Соціальні 

(регіональний 

рівень) 

За навколишнім 

природно-

антропогенним 

середовищем 

регіону 

Адміністративно-

правові 

(національний та  

регіональні рівні)  

 

За земельною 

ділянкою 

За безпосереднім 

оточенням земельної 

ділянки 

За наявними 

об’єктами 

інфраструктури 

За продажами 

За доходами 

За витратами 

Загальні 

характеристики 

об'єкта нерухомості 

Характеристики 

розміщення об'єкта 

нерухомості 

Економічні 

характеристики 

об'єкта нерухомості 

4. Побудова та калібрування моделі 

5. Тестування моделі, контроль якості та уточнення отриманих 

результатів 
 



151 

 

 

Отже, алгоритм проведення масової оцінки для визначення ринкової 

вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з 

урахуванням напрацювань [202; 204; 274], можна спрезентувати так: 

1. Збір та аналіз інформації, з метою групування земельних ділянок, 

виокремлення типових ділянок за типом ґрунтів (агровиробничими групами 

ґрунтів), кліматичними умовами. 

2. Проведення оцінки агрокліматичного потенціалу. 

3. Визначення характеристик ґрунту з метою визначення найбільш 

типового набору сільськогосподарських культур за класами придатності їх 

вирощування. 

4. Розрахунок показника земельної ренти для кожної 

сільськогосподарської культури. 

5. Визначення найбільш ефективного набору сільськогосподарських 

культур, тобто такого набору сільськогосподарських культур при 

просторовому чергуванні яких (сівозміні), досягається максимізація питомого 

показника земельної ренти при збереженні родючості ґрунтового шару. 

6. Розрахунок показника земельної ренти як середньоарифметичного 

значення показників земельної ренти, розрахованих по кожній з 

сільськогосподарських культур, що увійшла в найбільш ефективний набір 

сільськогосподарських культур. 

7. Визначення максимального значення показника земельної ренти. 

8. Визначення величини коефіцієнта капіталізації. 

9. Розрахунок показника ринкової вартості шляхом капіталізації 

максимального значення показника земельної ренти. 

Наявна методика грошової оцінки земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями не відповідає вимогам несформованого 

ринку земельних ділянок, адже відсутні чіткі алгоритми реалізації можливих 

підходів при оцінці. Запропонований комплексний алгоритм методики масової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення, який дозволяє 



152 

 

сформувати якісну, ринково орієнтовану систему оцінки земельних ділянок, 

передбачає оцінку агрокліматичного потенціалу та розрахунок ринкової 

вартості земельної ділянки під сільськогосподарськими угіддями. 

Чинна методична база оцінки землі не містить вичерпної відповіді на 

питання, як необхідно визначати ринкову вартість земель під 

сільськогосподарськими угіддями. Враховуючи ситуацію, яка склалася у 

сучасних умовах, виникає необхідність розробки якісної, ринково-

орієнтованої системи оцінки земель. 

Складність визначення вартості сільськогосподарських угідь пов'язана з 

її природним походженням і фактичною тимчасовою обмеженістю обігу. Тому 

в умовах, коли земля буде поступово залучатися до ринкового обігу, право на 

неї стає товаром, а вартість ставиться в залежність від отриманого з неї доходу, 

оцінка сільськогосподарських угідь набуває особливої актуальності. 

Правильна оцінка земельних ділянок під сільськогосподарськими 

угіддями дуже важлива не тільки для сільського господарства, а й для 

економіки України в цілому, оскільки вона розглядає її і як засіб виробництва, 

і як джерело доходів, а тому повинна враховувати не тільки природні, а й 

економічні чинники [150]. 

Таким чином, проблема оцінки земель є дуже складною і має 

синтетичний характер, оскільки при її вирішенні необхідно враховувати 

значну кількість чинників і знаходити можливі взаємозв'язки між окремими 

галузями науки та виробничої практики. 

У розвинений країнах світу накопичено великий досвід економічної 

оцінки земель. Для більш глибокого розуміння проблеми масової оцінки 

сільськогосподарських угідь необхідно проаналізувати сучасний стан в галузі 

оцінки земель за кордоном. 

Для більш повного дослідження спочатку треба розглянути досвід 

провідних країн світу, особливо Західної та Східної Європи. Це зумовлено 

тим, що природно-кліматичні умови країн Європи схожі з Україною, тому 

досвід цих країн буде найбільш корисний. 
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Для прикладу у Німеччині з 1965 року проводиться масова оцінка 

земель сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх спеціалізації 

(рільництво, садівництво тощо) [132, с. 15]. 

Процес оцінки ділиться на два етапи: агрокліматична оцінка та 

економічна оцінка. Спочатку визначається цінність (потенціал) земельної 

ділянки окремо для ріллі й окремо для пасовищ. Для цього використовуються 

відносні оцінки земельних ділянок. Оцінки в балах відображають відносну 

родючість ділянки по відношенню до «еталонної» ділянки, тобто до ділянки з 

оцінкою 100 балів. У подальшому отримані оцінки земельної ділянки 

уточнюються відповідно до економічних і організаційно-виробничих 

чинників: розташування відносно транспортних комунікацій і ринків збуту, 

рівень і можливості механізації, рівень цін і заробітної плати в конкретній 

місцевості тощо [284]. 

За основу економічної оцінки в Німеччині прийнято об'єктивний розмір 

чистого доходу, можливого за умови високого рівня організації виробництва 

в певних природних умовах (нормальний фактичний дохід для 

конкурентоспроможних підприємств). Витрати виробництва визначаються 

при врахуванні середнього рівня заробітної плати. Крім того, враховується 

рівень прибутковості й забезпеченості засобами виробництва, механічний 

склад ґрунту, який впливає на витрати при механізованій обробці ділянок, а 

також питома вага неорних угідь, місце розташування господарств. 

У результаті порівняльних розрахунків визначаються коефіцієнти 

економічного потенціалу господарств. Множенням індивідуального 

коефіцієнта економічного потенціалу на чистий дохід, що отримується з 

«еталонної» земельної ділянки, визначається об'єктивний чистий дохід, який 

може бути отриманий із земельної ділянки, яка оцінюється. 

ІКЕПЧДетОЧД = ,                                   (2.1) 

де 
ОЧД

 – операційний чистий дохід;  

ЧДет  –  чистий дохід, який отримується з еталонної земельної ділянки;  
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ІКЕП  – індивідуальний коефіцієнт економічного потенціалу. 

Вартість земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

певного господарства виражається в капіталізації об'єктивного чистого доходу 

за такою формулою:  

КК

ОЧД
ВартістьЗД = ,                                       (2.2) 

де ЗДВартість
 – вартість земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення; 

ОЧД  – об’єктивний чистий дохід; 

КК – коефіцієнт капіталізації. 

Водночас система масової оцінки земель у Великобританії [151; 284] 

має два етапи. Як перший етап оцінки сільськогосподарських угідь 

проводиться агрокліматична оцінка. Вона ґрунтується на системі, що враховує 

5 класів земель різного ступеня продуктивності. Основним критерієм 

віднесення земель до того чи іншого класу є відмінності в кліматичних умов, 

якості ґрунтів, місцезнаходженя та форм рельєфу. 

Після оцінки земель за природними чинниками здійснюється 

економічна оцінка в межах виділених на першому етапі класів земель, яка 

базується на показнику стандартної чистої продукції. Для отримання 

достовірних середніх величин за класами для розрахунку цього показника 

використовують дані не менше 15 господарств, що займають приблизно 

четверту частину площі виділеного класу земель. Основний критерій для 

відбору господарств: вони повинні більш-менш рівномірно бути розподілені 

по території, а величина їх стандартної чистої продукції повинна складати не 

менше 700 GBP* у розрахунку на один акр площі. 

Порядок оцінки земельних ділянок під сільськогосподарськими 

угіддями такий [151; 284]: 

 
* Фунт сте́рлінгів (англ. pound sterling) — грошова одиниця Великобританії. 
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- визначається середній вихід чистої продукції з одного акра для всіх 

товарних і кормових культур (крім багаторічних трав), які вирощуються в 

оцінюваному класі земель, і показники по тваринництву, які розраховуються 

на одну голову худоби; 

- визначається стандартна чиста продукція для кожного господарства, 

шляхом множення площі, відведеної під конкретну культуру, на середній по 

області вихід стандартної чистої продукції відповідної культури; аналогічно 

для тваринництва: кількість худоби, яка випасається, множиться на вихід 

чистої стандартної тваринницької продукції на одну голову по області. 

СЧП = Пкк × СВСЧПкк,                                  (2.3) 

де СЧП  – стандартна чиста продукція для кожного господарства; 

ккП  – площа, відведена під конкретну культуру; 

ккСВСЧП  – середній по області вихід стандартної чистої продукції 

конкретної культури. 

Загальну стандартну чисту продукцію для кожного господарства ділять 

на його загальну площу і отримують чисту продукцію з одиниці площі для 

даного господарства. 

ЧП =
СЧП

П
,                                                        (2.4) 

де ЧП  – чиста продукція з одиниці площі для даного господарства, 

СЧП  – стандартна чиста продукція, 

П  – одиниця площі господарства. 

Вартість земельної ділянки розраховується шляхом капіталізації 

величини вартості чистої продукції. 

ВартістьЗД =
ЧП

КК
,                                            (2.5) 

де ЗДВартість
 – вартість земельної ділянки під сільськогосподарськими 

угіддями; 

ЧП  – чиста продукція з одиниці площі для даного господарства; 

КК  – коефіцієнт капіталізації. 



156 

 

У Канаді масова оцінка земельних ділянок під сільськогосподарськими 

угіддями так само, як і у Великобританії та Німеччині, має два етапи [161, с. 

156; 284]. Спочатку здійснюється так звана агрокліматична оцінка, де 

враховуються такі чинники, як клас придатності земель для 

сільськогосподарського використання відповідно до класифікації, прийнятої 

при інвентаризації земель, характер та інтенсивність використання земель у 

фермерському господарстві, місцезнаходження земель у межах 

муніципалітету, спеціального району, меліоративного округу, 

сільськогосподарського земельного резерву. Необхідно відзначити, що 

специфіка оцінки така, що вся зазначена інформація відображається 

оцінювачем на уніфікованих польових картках, а потім на підставі зазначених 

у цих картках даних проводиться розрахунок вартості земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення на базі капіталізованого доходу, який 

отримується з оцінюваної ділянки. Отримана вартість називається не 

ринковою, а «користувацькою» вартістю, що є специфікою канадського 

понятійно-категоріального апарату. 

Водночас, за досвідом Іспанії масова оцінка земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями розбивається на три етапи [284; 321]. 

Спочатку на рівні регіону проводиться визначення списку вирощуваних 

культур і оцінка різних класифікацій, згідно з можливою інтенсивністю 

виробництва кожної культури в цьому регіоні. На другому етапі розроблена 

шкала оцінки вирощуваних культур й інтенсивності виробництва, з 

урахуванням його специфічних природних і ґрунтових умов, доводиться до 

рівня муніципалітету. Третій етап відповідає індивідуальній оцінці земельних 

ділянок [284]. 

Визначення вартості земель ґрунтується на капіталізації доходу, який 

отримується із земельної ділянки, за ставкою 3 % прибутковості вирощуваних 

культур, за умови різної продуктивності земель. Розрахунок прибутковості за 

видами культур проводиться так: із доходу, отриманого від виробленої 

продукції, віднімаються витрати на виробництво цього виду продукції. 
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Прибутковість розраховується для найкращих і найгірших господарств 

регіону, з метою визначення оптимально-максимальної прибутковості для 

кожної культури і мінімальної прибутковості. Далі визначається кількість 

можливих ступенів оцінки для кожної культури й присуджується 

прибутковість кожного з цих ступенів пропорційно від мінімальної до 

максимальної [321]. 

Певні власні особливості має Республіка Казахстан [161], у якій 

вартість сільськогосподарських угідь визначається шляхом капіталізації 

рентного доходу, виходячи з таких показників:  

• вартості валової продукції з 1 га (оціночна продуктивність); 

• витрат виробництва на 1 га; 

• розрахункового рентного доходу з 1 га; 

• ставки капіталізації. 

Вартість валової продукції (оціночна продуктивність) ріллі визначається 

як добуток середньозваженої врожайності та ціни реалізації. 

Вартість  валової продукції = Урожайність × Ціна реалізації 

Ціна реалізації встановлюється виходячи з кон'юнктури ринку і 

сформованих цін на основні видів сільськогосподарської продукції. 

Допускається розрахунок витрат виробництва як на базі нормативів, так і за 

фактичними даними за останні 5 років. Розрахунковий рентний дохід 

визначається гнучким доходом сільськогосподарського виробництва за 

мінусом доходу, який розраховується за середньою нормою прибутку по 

країні. Ставка капіталізації приймається на рівні позичкового банківського 

відсотка за останні роки. 

Окремим є досвід Республіки Білорусь [132], де оцінка земельних 

ділянок під сільськогосподарськими угіддями базується на основі бонітування 

ґрунтів, яка визначає відносну їх придатність для вирощування 

сільськогосподарських культур, і технологічних властивостей землі як засобу 

виробництва з розрахунком, по відношенню до середніх і гірших умов 

території, нормативного чистого доходу, отримуваного з одного гектара, який 
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капіталізується. Таким чином, оцінка сільськогосподарських угідь 

проводиться в два етапи: перший етап – агрокліматична оцінка, другий етап – 

економічна оцінка. 

У практиці Болгарії [132] прийнята масова оцінка на базі 

капіталізованого чистого доходу. Для ділянок, з яких неможливо одержувати 

чистий прибуток, встановлена фіксована ціна, виходячи з того, скільки 

потрібно на освоєння одиниці земельної ділянки. Наприклад, для земель 

сільськогосподарського призначення, зайнятих внутрішньогосподарськими 

дорогами, комунікаціями, чагарниковою рослинністю, яка призначена для 

забезпечення захисту земель від впливу негативних (шкідливих) природних, 

антропогенних і техногенних явищ, земель зайнятих некапітальними 

будинками, будівлями, спорудами, тобто для тих земельних ділянок, які не 

можуть самостійно приносити дохід, а служать лише для допоміжних цілей. 

Оцінка сільськогосподарських угідь Румунії [284] побудована на базі 

агрокліматичної оцінки. Як основний використовується метод економічного 

бонітування, який об'єднує вплив таких природних чинників: ґрунт і 

кліматичні умови, біокліматичні потреби рослин та екологічні умови з 

економічними показниками. На основі цих показників складена шкала 

економічної оцінки земель в 100 балів. 

В основі економічної оцінки лежать такі показники: чистий дохід і 

валова продукція, що представляють результат дії засобів виробництва, 

виробничий потенціал (або родючість) у поєднанні з природними чинниками. 

Вартість земельної ділянки розраховується шляхом капіталізації чистого 

доходу [284]. 

Вартість земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями в 

Данії розраховується згідно з «правилом ферми» [143, С. 65]. Правило 

говорить, що слід вважати землю частиною ферми середнього розміру в 

середній стадії обробки. Вартість земель повинна відображати лише їх якість 

з позиції сільського господарства і ціни, яку платять у цій частині країни за 

землі такої якості. 



159 

 

Варто відзначити, що розмір ферми, до якої належить земельні ділянки, 

також не враховується. Історично в Данії склалося так, що за невеликі земельні 

ділянки або землю невеликих ферм традиційно платили набагато більш високі 

ціни, ніж за гектар на дуже великих ділянках або великих фермах. Причина 

полягає в тому, що фермер заплатив би, з одного боку, більш високу ціну за 

гектар невеликої ділянки додаткових земель, оскільки він міг би обробляти 

землю, використовуючи свої власні будівлі. З іншого боку, він заплатив би 

нижчу ціну за гектар великої земельної ділянки, оскільки для ефективної 

обробки цієї території йому знадобилися б будівлі більшої площі. Таким 

чином, правило ферми гарантує, що земельні ділянки однакової якості в певній 

частині країни мають однакову вартість за гектар (і за неї платять такий же 

земельний податок), незалежно від того, чи є ці ділянки частиною невеликої 

або великої ферми. 

У Швеції [284] для оцінки сільськогосподарських земель застосовують 

такий алгоритм: якщо несільськогосподарські землі оцінюють за ринковою 

вартістю, то сільськогосподарські – по капіталізації чистого прибутку, 

причому перед цим проводиться агрокліматична оцінка. 

У Сполучених штатах Америки відсутня єдина методика масової 

економічної оцінки землі [349]. Існує кілька методів, причому перевага 

віддається тому або іншому залежно від штату. Так само, як і у всіх 

вищезазначених методиках, основою для економічної оцінки земельних 

ділянок під сільськогосподарськими угіддями США є агрокліматична оцінка, 

у межах якої проводиться економічна класифікація земель. Велику увагу 

американські ґрунтознавці приділяють обліку змін ухилів поверхні при 

виділенні ґрунтових фаз (більш дрібні одиниці всередині типів ґрунтів). Зі 

зміною ухилу поверхні змінюється ступінь залуження ґрунтів, що певним 

чином впливає на їх родючість, змінюється ступінь ерозії ґрунту, ступінь 

зволоженості і режим радіації [349]. 

Слід зазначити, що навіть у межах одного типу ґрунтів можуть 

спостерігатися значні коливання врожайності вирощуваних на них 
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сільськогосподарських культур. Причому це характерно для територій, на 

яких практикуються однакові системи обробки ґрунтів, сівозміни, 

меліоративні заходи, тобто для територій, що мають один і той же спосіб 

ведення господарства і знаходяться в однакових економічних умовах [349]. 

З метою виявлення найбільш продуктивних земель, у процесі 

сільськогосподарського використання яких можна отримати певний дохід, у 

США практикується проведення економічної класифікації земель. Загальною 

метою економічної класифікації земель є виявлення ступеня придатності 

земель для сільськогосподарського використання [284]. 

Класифікація зазвичай проводиться на рівні округів, і результатом її є 

виділення ареалів земель, використання яких є раціональним і необхідним для 

розвитку сільського господарства штату в цілому [349]. 

З економічною класифікацією тісно пов'язана проблема економічної 

оцінки земель. Основний принцип економічної оцінки в США полягає у 

визначенні ступеня впливу окремих ґрунтових різниць на величину доходу від 

вирощування сільськогосподарських культур [284; 349]. 

По мірі використання ґрунтові ресурси приносять землевласнику певний 

дохід. Отже, оцінка ґрунтів передусім пов'язана з розмірами цього доходу 

[349]. Цю тезу американські вчені підкріплюють наступними положеннями: 

очевидно, що будь-яка сільськогосподарська культура залежить від ґрунту, на 

якому вона виростає, проте вартість цієї культури жодною мірою не залежить 

від вартості ґрунту. У той же час вартість ґрунту знаходиться в безпосередній 

залежності від очікуваної вартості вирощуваної продукції. 

На основі вивчених матеріалів можна виділити головні напрямки в 

підходах до масової оцінки сільськогосподарських угідь [106]. 

У кожній країні запропоновані різні методи оцінки земель, виходячи з 

великої складності, багатогранності та специфіки проблеми, можливості 

застосування результатів оцінки для вирішення численних завдань. 

Відзначається велика різноманітність наукових підходів при виборі 

методів, отриманні вихідних даних, встановленні критеріїв оцінки, виборі 
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відносних і абсолютних показників для вираження порівняльної цінності 

земель. Але об'єднує їх єдиний концептуальний базис – земля, що у всіх 

методичних підходах розглядається як засіб виробництва, а отже, оцінюється 

її потенційна можливість виробляти сільськогосподарську продукцію. 

У зв'язку з основним принципом практично у всіх методиках 

вирішується проблема переходу від обліку земель до їх економічної оцінки. У 

цьому контексті також важко буває чітко визначити ступінь залежності 

величини чистого доходу від продуктивності ґрунту і ряду інших чинників. 

Як найбільш ефективного захід пропонується тісна співпраця 

ґрунтознавців та землевпорядників, з метою надання в розпорядження 

оцінювачів необхідних даних. 

Незважаючи на різноманіття пропонованих методів оцінки земель, 

переважна більшість дослідників єдині в тому, що основа оцінки земель 

сільськогосподарського призначення є агрокліматичний аналіз, а саме такі 

складові: вивчення температурного режиму, якості та типу ґрунтів, 

врожайності, і, як наслідок цього аналізу – економічна класифікація 

сільськогосподарських угідь . 

Як основний підхід до економічної оцінки земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями призначення пропонується капіталізація 

величини чистого доходу або рентного доходу. 

Більшість методик орієнтовані на оцінку сільськогосподарських угідь, 

тобто земельних ділянок, які можуть приносити дохід. Лише в небагатьох 

методичних підходах  (Болгарії та Швейцарії) запропонований варіант оцінки 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не дають 

рентного доходу. Безумовно, специфіка цих методик визначається 

особливостями законодавства країн щодо визначення одиниці оцінки: 

земельна ділянка, фермерське господарство тощо. 

Комплексні питання оцінки земель в окремих країнах знаходяться на 

різному рівні їх вирішення. Окремої уваги потребують методи обліку та оцінки 
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екологічних умов, що застосовуються в США, а також розробка теоретичних 

основ економічної оцінки земель в Данії та Німеччині. 

Отже, огляд зарубіжного досвіду масової оцінки сільськогосподарських 

угідь засвідчує, що існує досить велика інформаційно-методична база, яка 

може бути використана для вдосконалення вітчизняної методології оцінки 

сільськогосподарських угідь на основі використання масових методів за 

такими напрямами: 

- взаємозв'язок агрокліматичної та економічної оцінки земельних 

ділянок; 

- економічна класифікація сільськогосподарських угідь в частині 

вироблення раціонального критеріального підходу; 

- оцінка сільськогосподарських угідь в рамках визначення ключових 

елементів розрахунку, їх порівнянності та аналізу отриманих результатів [70]. 

Окремим аспектом дослідження є проблеми економічної оцінки, яким 

відводиться особливе місце. Економічна оцінка земель в основному 

розглядається з погляду її купівлі-продажу й утворення ринку земель. Проте 

проблема економічної оцінки земель є значно ширшою, оскільки земля є не 

тільки предметом купівлю-продажу, а й територіальним базисом та особливим 

засобом виробництва.  

Економічна оцінка земель була проведена в Україні ще 1988 р. і донині 

практично повністю втратила актуальність через повний перехід на приватну 

форму власності. Науковцями-економістами [1; 5; 9; 12-13; 52; 125-131] 

висловлюються пропозиції щодо необхідності визначення економічної оцінки 

земель двох видів, залежно від її призначення: 1) визначення їх цінності як 

природного ресурсу, стимулювання раціонального використання та охорони 

земель; 2) визначення їх цінності як об'єкта права власності. При цьому 

основний сенс економічної оцінки земель пропонується формулювати як 

визначення економічного ефекту від використання різних за якістю земель 

шляхом врахування різниці у природних, економічних, соціальних та 

екологічних чинниках. 
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Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» [177] «економічна 

оцінка земель – оцінка землі як природного ресурсу й засобу виробництва у 

сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному 

виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, 

ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі». 

При цьому, теоретичною економічною основою оцінки земель є вчення 

про диференціальну земельну ренту. Тривалий час поняття «земельна рента» і 

«економічна рента» дослідниками [9; 21; 45] ототожнювалися. Зараз за 

багатьма тлумаченнями поняття «економічна рента» є ширшим за поняття 

«земельна рента». Економічна рента охоплює земельну ренту, але не зводиться 

до неї. Економічна рента – це плата за ресурс, пропозиція якого суворо 

обмежена, земельна рента – це плата за використання земель та інших 

природних ресурсів. 

Питання щодо диференціальної ренти, як зазначалось в першому розділі 

дисертаційного дослідження, було детально досліджено в працях Д. Рікардо. 

За його системою, дохід землевласника складається з двох частин: по-перше, 

він отримує, винагороду за користування капіталом, який він витратив на 

поліпшення ґрунту, на спорудження різних господарських будівель і, по-

друге, плату за користування первісними незруйновними властивостями 

ґрунту. До того ж, Давид Рікардо припускав, що взагалі не існує якої-небудь 

іншої ренти, окрім диференціальної, оскільки «завжди складається різниця 

продукції, отриманої при витраті двох однакових кількостей капіталу й праці» 

[179].  

Отже, природна родючість ґрунтів робить істотний вплив на економічні 

показники ефективності господарювання [326], а диференціальна рента є 

об'єктивним відображенням рівня використання цього чинника. 

Матеріали рентних оцінок можуть бути використані у вирішенні цілого 

кола питань, таких як:  

- визначення ціни земельної ділянки; 
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- удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- здійснення інвестиційної політики в землеробстві; 

- стимулювання ефективного використання земель та застосування 

санкцій за її погіршення; 

- оцінка умов і результатів діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- захист економічних інтересів суб'єктів господарювання, які беруть 

участь в економічних відносинах стосовно земель. 

Незважаючи на існування досить великої кількості чинників, що 

впливають на формування вартості сільськогосподарських угідь, всі вони 

проявляються в декількох показниках, а саме: прибутку від ведення сільського 

господарства (доходу та витрат) та ринкової вартості земель. Ці чинники 

враховуються при виборі методів оцінки, визначенні вихідних показників для 

розрахунку й оцінки реалістичності й адекватності отриманих результатів. 

Отже, економічну оцінку земельних ресурсів слід розуміти як показник, 

що виражає в грошовій формі корисність (цінність) земельної ділянки при її 

використанні з відповідними цілями. Вартість земель безпосередньо залежить 

від кількості та якості врожаю (або кількості та якості будівель, якщо ділянка 

може бути забудованою тощо) [52]. Слід визначити, що вартість земель 

встановлюється за допомогою оцінки її корисності в термінах юридичних, 

фізичних, функціональних, економічних чинників та умов зовнішнього 

середовища, що визначають її продуктивність. 

Одним із варіантів, який враховує зазначені позиції, може бути 

методика, що визначає склад первинної інформації, необхідної для 

економічної оцінки сільськогосподарських угідь, порядок і методи розрахунку 

показників економічної оцінки. 

Відповідно до з цієї методики економічній оцінці підлягають такі 

об’єкти: рілля; сіножаті; пасовища та багаторічні насадження. 
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Економічну оцінку земель, [73-74; 84; 86] слід визначати як 

дисконтовану вартість майбутньої земельної ренти. А отже, можливим стає 

використання такої формули: 
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Де P – вартість оцінюваної земельної ділянки при використанні; 

R – річна рента; 

t  – період (час), який розглядається; 

E – коефіцієнт капіталізації (норма доходу), при якому власник земель 

згоден працювати з метою отримання щорічного доходу в розмірі ренти. У 

цілому купівля земель є безстроковим вкладенням капіталу. Тому,  
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Для більш точних розрахунків необхідно запропонувати таку 

математичну модель для оцінки ріллі: 
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де, nВП  – вартість валової продукції n-го виду продукції рослинництва, 

тис. грн.; 

nS  – структурна площа n-виду продукції рослинництва, тис. грн.; 

nВ  – фактичні витрати виробництва і реалізації n-го виду продукції 

рослинництва, тис. грн.; 

К – корегувальний коефіцієнт для визначення вартості земель залежно 

від виду угідь. 

Нижньою межею норми доходу при використанні земельних ресурсів 

слід розглядати банківський відсоток, тобто той дохід, який був би 

забезпечений власнику, який розмістив свої вкладення в банківську систему. 

Величину валової продукції слід визначати за формулою: 
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i n ЦVВП = =1
,                              (2.10) 

де , nV  – обсяг виробництва в заліковій масі n-го виду продукції, ц; 

ПЦ  – ринкова ціна реалізації n-го виду продукції, грн/ц. 

Для визначення земельної ренти для земель сільськогосподарського 

призначення необхідно дотримуватися такої послідовності розрахунків (рис. 

2.5.). 

 

Рис. 2.5. Схема економічної оцінки сільськогосподарських угідь 

Джерело: розроблено автором 

1. Отримання характеристики рослинної продукції (за всіма видами 

сівозмін, які застосовуються сільськогосподарським підприємством): 

- особливості (типи, види тощо) сівозмін, які застосовуються на 

сільськогосподарському підприємстві; 

- посівні площі під усіма видами рослинної продукції, га; 

- структура основних і додаткових видів рослинницької продукції; 

- урожайність продукції, ц / га; 

- обсяг виробництва в заліковій масі по кожному виду продукції, ц; 

Отримання характеристик продукції рослинництва (за всіма видами та типами сівозмін): 

• посівна площа під всіма видами, га; 

• врожайність продукції, ц/га; 

• структура основних і додаткових видів сільськогосподарської продукції 

Визначення витрат на створення продукції рослинництва по всім агротехнічним процесам 

(посадка, вирощування, збір, переробка, доставка до пунктів зберігання) 

Визначення валового доходу від реалізації продукції рослинництва 

Визначення норми рентного доходу (коефіцієнта капіталізації) 

Отримання результатів економічної оцінки орних земель 

Отримання результатів економічної оцінки всіх видів сільськогосподарських угідь 
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- віддаленість оцінюваних земельних ділянок від місць (пунктів) збуту, 

км. 

2. Визначення витрат при посадці, вирощуванні, зборі, частковій 

переробці й доставці до місць збуту всіх видів рослинницької продукції 

зважаючи на високі темпи інфляції (можлива суттєва зміна оплата праці, ціни 

на енергоносії, машини та обладнання тощо).  

3. Визначення валового доходу від реалізації продукції з 1 га 

сільськогосподарських угідь за ринковими цінами реалізації 

сільськогосподарського підприємства. 

4. Визначення норми доходу (коефіцієнта капіталізації). Під нормою 

доходу слід розуміти «норму», при якій землевласник згоден працювати з 

метою отримання щоденного доходу в розмірі земельної ренти.  

5. На завершальному етапі визначається рента 1 га 

сільськогосподарських угідь (відповідно до рис. 2.5) і проводиться визначення 

вартості 1 га. 

Якщо отримана земельна рента R > 0, земельні ресурси доступні для 

промислового освоєння і власник земельної ділянки буде отримувати чистий 

дохід. 

Якщо ж земельна рента R < 0, землевласник не отримає запланованого 

чистого доходу. 

Якщо за вищезазначеною методикою будуть оцінюватися не тільки 

рілля, необхідно ввести деякі корегувальні коефіцієнти для визначення 

вартості інших видів угідь земель сільськогосподарського призначення. Вони 

дозволять проводити оцінку земельних угідь не тільки на досліджуваних 

підприємствах, а й на всій території окремої області України, або в цілому. 

Результати економічної оцінки сільськогосподарських угідь, отримані за 

цією методикою, можуть бути використані з такими цілями: 

1) при розрахунку розміру плати, за трансформацію 

сільськогосподарських угідь в інші категорії земель; 
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2) при визначенні розмірів платежів за користування земельною 

ділянкою; 

3) при оцінці господарської діяльності землекористувачів та осіб, які 

здійснюють ведення сільського господарства; 

4) для перегляду наявних середніх розмірів ставок земельного податку 

та нормативної грошової оцінки земель у законодавчому порядку, таким 

чином, щоб, розрахунок її проводився на основі ринкових показників із 

використанням масових методів оцінювання, тобто: 

- для розрахунку вартості ділянки певної якості та місця розташування 

виходячи з потенційного доходу за розрахунковий термін окупності; 

- забезпечення економічного (ринкового) регулювання земельних 

відносин при передачі земель у власність; 

- отримання банківського кредиту під заставу земельної ділянки (у 

перспективі після повноцінного відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення). 

 

2.3. Наукові аспекти розробки методології та класифікації земель 

сільськогосподарського призначення для цілей оцінки 

 

У сучасних економічних реаліях України проведення розрахунку 

вартості земельної ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до 

діючої методики нормативної грошової оцінки земель не дозволяє отримати 

справедливу величину її вартості.  

Наявні законодавчі та нормативно-правові документи щодо оцінки 

сільськогосподарських угідь суперечать один одному, при цьому немає 

єдиного підходу до визначення ринкової вартості земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та відсутні чіткі алгоритми реалізації 

можливих підходів при оцінці земельних ділянок під сільськогосподарськими 

угіддями. 
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Отже, на сучасному етапі є потреба у розробленні методики оцінки, яка 

дасть змогу сформувати єдині методичні підходи, за допомогою яких буде 

враховано критерії дозволеного і невиснажливого використання земель 

сільськогосподарського призначення та принцип найбільш ефективного їх 

використання на основі ринкової вартості земель. 

Методологія оціночної діяльності сформувалася під впливом 

інституційного середовища, потреб користувачів послуг, ускладнення й 

розширення номенклатури оціночних об'єктів. Особливістю методології 

оціночної діяльності є суттєве значення обов'язкових стандартів і норм, що 

зумовлено суспільною функцією оцінки. Оціночна діяльність є важливим 

інфраструктурним елементом ринкової економіки, вона покликана 

забезпечувати рівні права всіх членам суспільства, шляхом справедливої 

оцінки їхніх майнових прав і зобов'язань. Базові стандарти й норми оціночної 

діяльності забезпечують цілі стандартизації та впорядкування взаємовідносин 

між оцінювачами та клієнтами, розробку й підтримку загальних принципів 

проведення оцінки [274; 284; 334].  

Інакше кажучи, їх знання потрібно не тільки самим оцінювачам, а й 

користувачам оціночних послуг, власникам, інвесторам, юристам, державним 

органам і судовим інстанціям, які вимагають, щоб практика оцінки відповідала 

цим стандартам. Незалежно від специфіки об'єктів і цілей оцінки, умов її 

проведення, загальні вимоги, закладені в професійних стандартах і нормах, є 

обов’язковими, їх належить приймати як базу при розробці методики оцінки 

[274; 284]. Отже, найбільш важливими обов'язковими характеристиками будь-

якого процесу оцінки є: 

• відповідність загальновизнаним світовим стандартам оцінки; 

• очевидна адекватність і доречність використовуваної інформації; 

• використання тільки тієї інформації, що забезпечує достовірність 

звіту про оцінку як документа, що містить відомості доказового значення; 
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• коректна ідентифікація проблеми, визначення масштабу 

необхідних робіт, коректне застосування відомих методів і процедур, 

необхідних для здійснення достовірної оцінки [334]; 

• прийнятний масштаб оціночних робіт, що відповідає очікуванням 

учасників ринку щодо таких же або подібних послуг, а також можливим діям 

професіоналів при виконанні такої ж або аналогічної оцінки [334]; 

• наявність повного, ґрунтовного пояснення баз оцінки, які будуть 

застосовуватися, аргументації їх застосування та зроблених висновків; 

• здійснення необхідних розрахунків того чи іншого виду вартості 

об'єкта оцінки з урахуванням отриманих кількісних і якісних характеристик 

об'єкта оцінки, результатів аналізу ринку, до якого відноситься об'єкт оцінки, 

а також чинників, що зменшують ймовірність отримання доходів від об'єкта 

оцінки в майбутньому (ризиків), та іншої інформації [274]. 

Вимоги та рекомендації, закладені в різних міжнародних і національних 

професійних стандартах оцінки, не є єдиною складовою оціночної 

методології. Методологічне забезпечення також має містити загальні підходи 

й методи оцінки, методики оцінки та практичні рекомендації [274; 284; 290]. 

Еволюція ринкового середовища, потреб користувачів оцінки й самих 

об'єктів оцінки можуть диктувати доцільність (а часом і необхідність) 

адаптації наявних методів до сучасних умов. Наприклад, відповідно до 

коментаря до п. 9-1 (а), Стандарту 9 «Оцінка бізнесу» Єдиних Стандартів 

Професійної Оцінної Практики (USPAP) [194]: «... розвиток економіки та 

інвестиційної теорії істотно впливає на професійну оцінку бізнесу. Докорінні 

зміни у фінансовій сфері, у регулюванні операцій з цінними паперами, у 

податковому законодавстві та судовій практиці можуть зумовлювати 

відповідні змін у практиці оцінки бізнесу ... ». 

Методики оцінки, як правило, охоплюють всі етапи процесу оцінки і 

стають алгоритмом розрахунку вартості тієї чи іншої однорідної групи 

об'єктів. Практичні рекомендації можуть ставитися як до окремих етапів, так і 

цілком до всього алгоритму проведення оцінки. Сукупність норм і стандартів, 
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методичних основ складають підґрунтя визначення загальної послідовності 

етапів оцінки. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінки земельних 

ділянок [30; 37; 41-42; 52-54; 140; 181; 200; 207; 225] дає змогу виявити 

загальну послідовність етапів процесу оцінки: 

1. Підготовчий етап, зокрема: 

- огляд та ідентифікація об'єкта оцінки, опис об'єкта оцінки; 

- збір необхідної інформації про транзакції із земельними ділянками; 

- аналіз поточної ситуації та тенденцій на ринку земель. 

2. Вибір і формування методичної бази при проведенні оцінки, зокрема 

й: 

- визначення найбільш ефективного використання оціночного об'єкта; 

- вибір і обґрунтування підходів, що використовуються для оціночного 

об'єкта. 

3. Розрахунок вартості об'єкта оцінки. 

4. Аналіз отриманих результатів. 

5. Узгодження отриманих результатів. 

Отже, основними рисами процесу оцінки й оцінки як наукової 

дисципліни є відповідність стандартам і чітко виражений дослідницький 

характер. При проведенні оцінки об'єкт оцінки досліджується в єдності таких 

аспектів: 

1) теоретичний, методичний – опис методики визначення ринкової 

вартості об'єкта оцінки; 

2)  прикладний аспект – визначення ринку об'єкта оцінки, дослідження 

ринкових параметрів, необхідних для проведення оцінки. 

Враховуючи обґрунтовану специфіку проведення оцінки, можна підбити 

підсумок: сучасна оціночна методологія диференціюється за основними 

типами активів і цілями оцінки. Нині специфіка оціночної методології 

закріплена у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні». Відповідності до статті 3 цього закону оцінка 

майна та майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за 
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процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є 

результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.  

Отож основу розробки методики оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення складають такі елементи: 

1. Наявна методологічна база оціночної діяльності. 

2. Теоретичні дослідження специфічних характеристик, притаманних 

тільки земельним ділянкам. 

3. Єдність наявної методологічної бази та специфічних особливостей 

об'єкта оцінки. 

4. Висновок про особливості процесу оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та специфіки реалізації кожного етапу. 

Ґрунтовний аналіз специфіки проведення оцінки масової оцінки, її 

структури, обов’язкових умов дав змогу сформулювати вимоги до методики 

масової оцінки земель сільськогосподарського призначення. На нашу думку, 

методика оцінки повинна забезпечувати відображення таких особливостей 

об'єкта оцінки: 

1. Здатність об'єкта оцінки забезпечувати формування доходу протягом 

економічного життя об'єкта. 

2. Специфічність об'єкта оцінки – земля як невичерпний і 

невідтворювальний актив. 

3. Специфічність окремих чинників, що впливають на формування  

диференційного рентного доходу. 

4. Специфічність ринку земель сільськогосподарського призначення, 

точніше неринковий його характер (тимчасовий мораторій на купівлю-

продаж). 

5. Ефективність розрахунку земельної ренти і можливість реалізації 

механізму розрахунку земельної ренти при масовому тиражуванні 

запропонованого рішення. 
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Урахування зазначених вимог до методики оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення забезпечить ефективність застосування 

підходів і методів оцінки та аналізу. 

Специфіка оцінки сільськогосподарських земель, зумовлена 

природними та економічними чинниками, що впливають на вартість земельної 

ділянки, позначається на встановленні земельної ренти та ринкової вартості 

земельної ділянки. 

Відсутність апробованої на практиці методології масової оцінки 

ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

зумовлює значну кількість проблем. Розв’язання суперечностей, що 

виникають при формуванні вартості, можливе шляхом створення моделі 

оптимальних умов сільськогосподарського виробництва.  

Ці особливості оцінки ринкової вартості сільськогосподарських угідь 

накладають умови на вибір та застосування відповідних підходів і методів 

оцінки. 

Як уже зазначалося в попередньому розділі, в основу оцінки ринкової 

вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення складає 

теорія земельної ренти або надлишкового доходу, який утворюється при 

використанні землі і зумовлений кращими якостями та найкращими місцями 

розташування земельних ділянок [3; 162; 188]. Тому земельна рента фактично 

є залишковим доходом. Залишковий дохід – це різниця між вартістю 

виробленої продукції та сукупними витратами на виробництво. Відтак 

земельна рента капіталізується за прийнятною ставкою відсотка, формується 

ринкова вартість земельної ділянки. 

Як правило, відмінності полягають у визначенні структури й складу 

витрат; у визначенні статей доходу і способів його оцінки; у застосуванні 

принципу найбільш ефективного використання через вибір сучасних 

технологій і систем ведення землеробства, системи сівозмін, які забезпечують 

отримання максимального доходу; у критеріях відбору об'єктів і виборі 

елементів порівняння [290]. 
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Основними методами оцінки земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення є методи порівняльного та доходного підходів. Причому, в 

умовах нерозвиненого земельного ринку і відсутності інформації щодо 

транзакцій із земельними ділянками методи дохідного підходу стають 

основними способами оцінки земель. 

Водночас, сільськогосподарські угіддя оцінюються, зазвичай, методом 

порівняння продажів або методом капіталізації земельної ренти. На 

порівняльному підході засновані метод порівняння продажів, метод 

виділення, метод розподілу [136]. На прибутковому підході засновані метод 

капіталізації земельної ренти, метод залишку, метод передбачуваного 

використання. Елементи витратного підходу в частині розрахунку вартості 

відтворення або заміщення поліпшень земельної ділянки використовуються в 

методі залишку і методі виділення [290]. 

Метод порівняння продажів. Метод застосовується як для оцінки 

забудованих, так і незабудованих земельних ділянок [274; 290]. 

Умова застосування методу – це наявність інформації про ціни 

транзакцій із земельними ділянками, які є аналогами оцінюваних. За 

відсутності інформації про ціни транзакцій із земельними ділянками 

допускається використання цін пропозиції (попиту). 

Необхідно відзначити, що безпосередньо ринкову вартість земельної 

ділянки, як найбільш ймовірну ціну транзакцій, забезпечує метод порівняння 

продажів. Проте сучасний ринок земель є суттєво обмеженим, тому реалізація 

порівняльного підходу в традиційному варіанті натрапляє на принципові 

обмеження [198]. 

Метод передбачає таку послідовність дій [290]: 

1. Визначення елементів, за якими здійснюється порівняння об'єкта 

оцінки з об'єктами-аналогами (елементи порівняння). 

2. Визначення за кожним елементом порівняння характеру і ступеня 

відмінностей кожного аналога від оцінюваної земельної ділянки. 
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3. Визначення за кожним елементом порівняння необхідності 

коригування цін аналогів, відповідних характеру і ступеню відмінностей 

кожного аналога від оцінюваної земельної ділянки. 

4. Коригування за кожним елементом порівняння цін аналога, що 

згладжує їх відмінності від оцінюваної земельної ділянки. 

5. Розрахунок ринкової вартості земельної ділянки шляхом 

обґрунтованого узагальнення скоригованих цін аналогів. 

Метод виділення. Метод застосовується для оцінки забудованих 

земельних ділянок. Умовою застосування методу є наявність інформації про 

ціни транзакцій з єдиними об'єктами нерухомого майна, аналогічними 

єдиному об'єкту нерухомого майна, що містить відомості про оцінювану 

земельну ділянку; відповідність поліпшень земельної ділянки її найбільш 

ефективному використанню [274]. 

Метод передбачає таку послідовність дій [290; 334]: 

1. Визначення елементів, за якими здійснюється порівняння єдиного 

об'єкта нерухомого майна, що включає в себе, оцінювану земельну ділянку, з 

об'єктами – аналогами. За відсутності інформації про ціни транзакцій із 

земельними ділянками допускається використання цін пропозиції (попиту). 

2. Визначення по кожному з елементів порівняння характеру і ступеня 

відмінностей кожного аналога від єдиного об'єкта нерухомого майна 

(оцінюваної земельної ділянки та поліпшень). 

3. Визначення по кожному з елементів порівняння коригувань цін 

аналогів, відповідних характеру і ступеню відмінностей кожного аналога від 

єдиного об'єкта нерухомого майна (оцінюваної земельної ділянки та 

поліпшень). 

4. Коригування по кожному з елементів порівняння цін кожного аналога, 

що згладжує їх відмінності від єдиного об'єкта нерухомого майна (оцінюваної 

земельної ділянки та поліпшень). 
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5. Розрахунок ринкової вартості єдиного об'єкта нерухомого майна 

(оцінюваної земельної ділянки та поліпшень) шляхом обґрунтованого 

узагальнення скоригованих цін аналогів. 

6. Розрахунок вартості заміщення або вартості відтворення поліпшень 

оцінюваної земельної ділянки. 

7. Розрахунок ринкової вартості оцінюваної земельної ділянки шляхом 

вирахування з ринкової вартості єдиного об'єкта нерухомого майна 

(оцінюваної земельної ділянки та поліпшень) вартості заміщення або вартості 

відтворення поліпшень земельної ділянки. 

Метод розподілу. Метод застосовується для оцінки забудованих 

земельних ділянок. Умова застосування методу –  наявність інформації про 

ціни транзакцій з єдиними об'єктами нерухомого майна, аналогічними 

єдиному об'єкту нерухомості (оцінюваній земельній ділянці та поліпшенням). 

За відсутності інформації про ціни угод допускається використання цін 

пропозиції (попиту); наявність інформації про найбільш вірогідну частку 

земельної ділянки в ринковій вартості єдиного об'єкта нерухомого майна; 

відповідність поліпшень земельної ділянки його найбільш ефективному 

використанню [290]. 

Застосування методу передбачає таку послідовність дій: 

1. Визначення елементів, за якими здійснюється порівняння єдиного 

об'єкта нерухомого майна – оцінюваної земельної ділянки, з об'єктами-

аналогами. 

2. Визначення за кожним з елементів порівняння характеру і ступеня 

відмінностей кожного аналога від єдиного об'єкта нерухомого майна 

(оцінюваної земельної ділянки). 

3. Здійснення коригувань цін аналогів, відповідних характеру й ступеню 

відмінностей кожного аналога від єдиного об'єкта нерухомого майна 

(оцінюваної земельної ділянки). 

4. Коригування цін кожного аналога, що згладжує їх відмінності від 

єдиного об'єкта нерухомого майна, зокрема оцінюваної земельної ділянки. 
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5. Розрахунок ринкової вартості єдиного об'єкта нерухомого майна 

(оцінюваної земельної ділянки) шляхом обґрунтованого узагальнення 

скоригованих цін аналогів. 

6. Розрахунок ринкової вартості оцінюваної земельної ділянки шляхом 

множення ринкової вартості єдиного об'єкта нерухомого майна на найбільш 

ймовірне значення частки земельної ділянки в ринковій вартості єдиного 

об'єкта нерухомого майна. 

Застосування цього методу дає змогу на підґрунті статистики щодо 

операцій з об'єктами нерухомого майна визначити найбільш ймовірну частку 

вартості земель в ринковій вартості єдиного об'єкта нерухомого майна. 

Знаючи чисельне значення цієї частки, за ринковою вартістю єдиного об'єкта 

нерухомого майна визначається вартість земельної ділянки. 

Метод капіталізації земельної ренти. Метод застосовується для оцінки 

забудованих і незабудованих земельних ділянок. Умова застосування методу: 

можливість отримання земельної ренти з оцінюваної земельної ділянки. Метод 

передбачає таку послідовність дій: розрахунок земельної ренти; визначення 

величини відповідного коефіцієнта капіталізації земельної ренти; розрахунок 

ринкової вартості земельної ділянки шляхом капіталізації земельної ренти 

[274]. 

Метод залишку. Метод застосовується для оцінки забудованих і 

незабудованих земельних ділянок. Умова застосування методу – це 

можливість забудови оцінюваної земельної ділянки поліпшеннями, які 

приносять дохід [274; 290]. 

Метод передбачає таку послідовність дій [290]: 

1. Розрахунок вартості відтворення або заміщення поліпшень, що 

забезпечують найбільш ефективне використання оцінюваної земельної 

ділянки. 

2. Розрахунок чистого операційного доходу від єдиного об'єкта 

нерухомості за певний період часу на основі ринкових ставок орендної плати. 
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3. Розрахунок чистого операційного доходу, який припадає на 

поліпшення, за певний період часу як добуток вартості відтворення або 

заміщення поліпшень на відповідний коефіцієнт капіталізації доходів від 

поліпшень. 

4. Розрахунок величини земельної ренти як різниці чистого 

операційного доходу від єдиного об'єкта нерухомого майна за певний період 

часу і чистого операційного доходу, який припадає на поліпшення за 

відповідний період. 

5. Розрахунок ринкової вартості земельної ділянки шляхом капіталізації 

земельної ренти. 

Метод передбачуваного використання. Застосовується для оцінки 

забудованих і незабудованих земельних ділянок. Умова застосування методу: 

можливість використання земельної ділянки у спосіб, який може приносити 

дохід [274; 290].  

Метод передбачає реалізацію такого алгоритму дій [290; 334]:  

1. Визначення суми та тимчасової структури витрат, необхідних для 

використання земельної ділянки відповідно до варіанту її найбільш 

ефективного використання (наприклад, витрат на створення поліпшень 

земельної ділянки або витрат на поділ земельної ділянки на окремі частини, 

що відрізняються формами, видом і характером використання). 

2. Визначення величини й тимчасової структури доходів, що 

отримуватимуться від найбільш ефективного використання земельної ділянки. 

3. Визначення величини і тимчасової структури операційних витрат, 

необхідних для отримання доходів від найбільш ефективного використання 

земельної ділянки. 

4. Визначення величини ставки дисконтування, яка відповідає рівню 

ризику інвестування капіталу в оцінювану земельну ділянку. 

5. Розрахунок вартості земельної ділянки шляхом дисконтування всіх 

доходів і витрат, пов'язаних із використанням земельної ділянки [202]. 
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Вибір того чи іншого підходу до оцінки земельної ділянки зумовлений 

механізмом утворення доходу. Наприклад, на базі досліджень [202], механізм 

рентного доходу застосовується для таких земельних ділянок: придатних під 

ріллю, сіножаті, пасовища, зайнятих на дату оцінки перелогами; відведених 

під багаторічні насадження; зайнятих замкнутими водоймами, які можуть 

використовуватися для підприємницьких цілей. Отже, основним чинником, 

що генерує дохід, у межах зазначеного підходу, є земельна ділянка. Для 

земельних ділянок, зайнятих капітальними будівлями, будівлями та 

спорудами, що використовуються для виробництва, зберігання та первинної 

переробки сільськогосподарської продукції застосовується інший механізм 

утворення доходу: основний потік генерується за рахунок функціонування 

об'єкта нерухомості, земельна ділянка забезпечує лише внесок у формування 

доходу від об'єкта. Для земельних ділянок, які мають допоміжне значення, 

тобто забезпечують формування загального доходу як невід’ємної його 

частини, внесок у формування потоку доходу незначний, тобто на них 

припадає частина доходу сформованого за рахунок земельних ділянок під 

ріллею, сінокосами, пасовищами або об'єкта нерухомого майна.  

Ринкова вартість таких земельних ділянок: придатних під ріллю, 

сіножаті, пасовища; під багаторічними насадженнями; зайнятих замкнутими 

водоймами, які можуть використовуватися для підприємницьких цілей – 

розраховується переважно методом капіталізації земельної ренти, адже цей 

метод найбільш точно відображає механізм рентного утворення доходу (Рис. 

2.6.).



 

Рис. 2.6.  - Класифікація земельних ділянок сільськогосподарського призначення у відповідності 

з механізмом утворення доходу 

Джерело: розроблено автором на основі даних [202] 
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виключно для забезпечення 

внутрішньогосподарської 

діяльності; некапітальними 

будинками та спорудами. 

III ГРУПА 

 



Сучасна оціночна практика не має досвіду застосування сталої методики 

оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Тому 

необхідно розробити єдиний методичний підхід, що дозволить врахувати 

критерії дозволеного і невиснажливого використання земель та принцип 

найбільш ефективного використання, сформувати єдині критерії визначення 

ключових елементів розрахунку та єдину базу для визначення ринкової 

вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення [85]. 

Отож постає нагальна потреба створення методики масової оцінки 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що відповідатиме 

таким вимогам:  

- здатність об'єкта оцінки забезпечувати формування доходу 

протягом економічного життя об'єкта;  

- специфічність об'єкта оцінки – земельна ділянка як невичерпний і 

невідтворюваний актив; специфічність окремих чинників формування 

рентного доходу; 

- особливість ринку земель сільськогосподарського призначення, 

точніше обмежено-ринковий його характер;  

- ефективність розрахунку земельної ренти і можливість реалізації 

механізму розрахунку земельної ренти при масовому тиражуванні 

запропонованого рішення. 

 

2.4. Сучасні підходи оцінки ринкової вартості земель 

несільськогосподарського призначення 

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин оцінка земель 

здійснюється з урахуванням того, що будь-яка земельна ділянка є певним 

товаром. Незважаючи на те що оцінка земель – це один із найбільш 

розповсюджених видів оцінки, він є найбільш складним, оскільки на вартість 

земель впливає значна кількість чинників – місцерозташування, якісні 

показники, доступність тощо, а певну їх частину, коректно врахувати можуть 
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тільки професійні експерти-оцінювачі. До таких додаткових чинників 

належать: інженерна інфраструктура; її складові, що відрізняють земельну 

ділянку від інших аналогів; історична, природна або культурна цінність, 

рекреаційний статус, ринкові чинники попиту та пропозиції та багато інших. 

До того ж методологічна база оціночної діяльності характеризується високим 

ступенем динамічності відповідно до процесів на мікро- і макроекономічному 

рівнях. 

У сучасних умовах ринку незалежна оцінка вартості земель необхідна з 

метою: отримання кредиту (іпотеки) під заставу нерухомого майна (для земель 

несільськогосподарського призначення); вирішенні майнових і судових 

спорів; оцінки для цілей оподаткування; використання прав спадкування 

тощо. 

Класичний процес оцінки земель передбачає такі етапи: 

1) визначення цілей та завдання оцінки (вид зумовленої вартості, 

встановлення оцінюваних майнових прав, дата оцінки); 

2) складання договору на проведення оцінки (джерела інформації, вибір 

методів оцінювання, витрати на проведення оцінки, грошову винагороду за 

проведення оцінки, складання договору на оцінку); 

3) збір і аналіз інформації (огляд території земельної ділянки, правова 

характеристика земельної ділянки, яка підлягає оцінюванню, фізичні 

характеристики й місце розташування, економічна інформація, перевірка 

достовірності зібраної інформації, аналіз і обробка інформації); 

4) аналіз кращого і найбільш ефективного використання; 

5) розрахунок оціночної вартості земельної ділянки на основі трьох 

підходів (оцінка вартості на основі дохідного підходу, оцінка вартості на 

основі порівняльного підходу, оцінка вартості на основі витратного підходу); 

6) узгодження отриманих результатів і виведення підсумкової величини 

вартості земельної ділянки; 

7) складання звіту про оцінку. 
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Загалом оцінка ринкової вартості земель здійснюється на підґрунті таких 

підходів [102] (рис. 2.7): 

 

Рис. 2.7 - Класифікація підходів до ринкової оцінки земель  

Джерело: розроблено автором на основі даних [274; 339] 

При підході на основі порівняння продажів спочатку доцільно 

використання простих моделей. Однак у подальшому можна планувати 

використання більш складних моделей, оскільки ринок нерухомого майна 

розвивається, а обсяг наявних транзакцій постійно зростає [68]. Методи 

калібрування, використовувані в моделях, можуть починатися зі звичайних 

таблиць і описової статистики [224; 318]. Множинний регресійний аналіз може 

бути використаний, коли обсяг продажів в групі моделювання перевищує 30-

40 показників продажу по кожній незалежній змінній у моделі. Аналогічні 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 

(сукупність методів оцінки, які об’єднані спільною методологією) 

• капіталізації; 

• дисконтування 

грошових потоків 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

 

Сукупність методів 

оцінки вартості земель, 

заснованих на порівнянні 

об'єкта оцінки з 

об'єктами-аналогами, 

щодо яких є інформація 

про ціни 

ВИТРАТНИЙ 

 

Сукупність методів 

оцінки вартості земель, 

заснованих на визначенні 

витрат, необхідних для 

відтворення або 

заміщення об'єкта оцінки 

з урахуванням зносу на 

дату оцінки. 

МЕТОДИ ОЦІНКИ 

(послідовність процедур, які дозволяють на основі наявного для певного методу 

інформації визначити вартість земель в межах одного з підходів до оцінки) 

ДОХІДНИЙ 

 

Сукупність методів оцінки 

вартості земель, 

заснованих на визначенні 

очікуваних доходів від їх 

використання  

• метод рівняння 

продажів 

• метод валового 

рентного 

мультиплікатора 

• метод порівняння 

продажів; 

• метод розподілу; 

• метод виділення; 

• метод розбивки на 

ділянки; 

• техніка залишку для 

земель; 

• капіталізації чистої 

земельної ренти 
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критерії можуть бути використані для оцінки можливості використання 

адаптаційних процедур оцінки [318]. 

При масовій оцінці зазвичай використовують моделі порівняння 

продажів, які мають такий загальний вид: 

                  ),...,,( 21 nXXXfV = ,                                      (2.11) 

Де V – розрахункова ціна продажу; 

X1, X2, ….Xn – характеристики земельної ділянки. 

Моделі можуть бути адитивними, мультиплікативними або гібридними 

(змішаними). Множинний регресійний аналіз або адаптаційні процедури 

оцінки можуть бути використані для цілей ранжування [274].  

Окрім того, у традиційних моделях порівняння продажів може бути 

використане калібрування на основі ринкових показників із застосуванням 

засобів автоматизації [284; 290]. Традиційні моделі мають такий вигляд: 

CC ADJSV += ,     (2.12) 

де, V – оцінка ринкової вартості; 

Sc – ціна продажу земельної ділянки; 

ADJc – загальна величина поправки до ціни продажу земельної ділянки, 

яка ґрунтується на порівнянні кількісних і якісних відмінностей 

порівнюваного об'єкта нерухомого майна й розглянутого об'єкта. 

Дохідний підхід передбачає процедури визначення поточної величини 

доходу від нерухомого майна в майбутньому. Цей підхід застосовується для 

оцінки нерухомого майна, що дає дохід [290]. 

Підхід на основі величини доходу заснований на положенні про те, що 

вартість такого майна прямо пов'язана з величиною, тривалістю й 

визначеністю доходу, який буде отриманий від нерухомого майна. Ідея про те, 

що прогнозований дохід завжди коштує менше, ніж рівна за величиною 

грошова сума, наявна на руках в цей час (концепція тимчасової переваги), 

складає основу всіх методів зазначеного підходу. 

Ступінь тимчасової переваги може розглядатися як функція чотирьох 

чинників: передбачуване зниження купівельної спроможності (інфляція), 
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зниження ліквідності, вартість інвестування або управління кредитом і 

ризик [274]. Ці чинники формують ставку капіталізації, яка визначається як 

взаємозв'язок між доходом і вартістю, за формулою: 

       𝑅 = 𝐼/𝑉,           (2.13) 

де, R – ставка капіталізації; 

I – дохід; 

V – вартість. 

У разі, якщо дохід від майна відомий і ставка капіталізації визначена, 

можна розрахувати вартість шляхом простих математичних дій із членами 

рівняння за формулою: 

𝑉 = 𝐼/𝑅,     (2.14) 

Відповідно до цього підходу, чим вища ставка капіталізації, тим нижча 

вартість майна і навпаки. Капіталізація залежить від ризиків, інфляції, і 

значення показників. 

Вартісний (витратний) підхід застосовується тільки щодо нерухомого 

майна (при наявності будівель та інших споруд). Він ґрунтується на положенні 

про те, що вартість такого нерухомого майна дорівнює вартості отримання 

рівноцінного бажаного об'єкта-аналога [290]. І тут процес придбання є 

будівництвом будівлі-замінника.  

Алгоритм застосування вартісного підходу передусім передбачає 

розрахунок вартості будівництва нового об’єкта, рівноцінного будівлі 

(вартість заміни на нове) на тій самій земельній ділянці, на якій розташоване 

оцінюване нерухоме майно. Майданчик оцінюється як вільна для забудови 

ділянка для кращих цілей.  

Дохідний підхід використовується тільки для оцінки земель, єдиною 

метою яких є отримання доходу, його основу складають такі принципи оцінки 

земель:  

- принцип очікування (вартість, яка приносить дохід, визначається 

як вартість майбутніх доходів, які ця земельна ділянка може принести);  
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- принцип заміщення (вартість земель має тенденцію 

встановлюватись на рівні величини ефективного капіталовкладення, 

необхідного для придбання аналога, який заміщує об'єкт, який приносить 

бажаний прибуток) [274; 339].  

Сутність дохідного підходу полягає в оцінці поточної (на сьогоднішній 

день) вартості майбутніх вигод, які, як очікується, дадуть експлуатація та 

можливий продаж у подальшому земельної ділянки, тобто шляхом 

капіталізації доходу.  

Вихідною передумовою застосування порівняльного підходу до оцінки 

земель є наявність розвиненого ринку земель. В основі методу лежать такі 

принципи оцінки: 

- принцип попиту й пропозиції (взаємозв'язок між потребою в 

об'єкті нерухомості і обмеженістю її пропозиції);  

- принцип заміщення (обізнаний, розумний покупець не заплатить 

за земельну ділянку більше, ніж ціна придбання (пропозиції) на тому ж ринку 

іншої земельної ділянки, що має аналогічну корисність).  

Сутність порівняльного підходу до оцінки вартості земель полягає у 

формуванні висновку про ринкову вартість земельної ділянки на підставі 

обробки даних про ціни транзакцій (купівлі-продажу або оренди) із 

земельними ділянками, подібними (аналогічними) об'єкту оцінки за певною 

кількістю ціноутворюючих чинників (об'єктами порівняння) [29; 339]. 

Мається на увазі, що поняття ринкової вартості за своїм значенням збігається 

з поняттям рівноважної ціни, що є функцією тільки кількісних характеристик 

вичерпної сукупності ціноутворюючих чинників, що визначають попит і 

пропозицію для об'єктів порівняння.  

Витратний підхід є сукупністю методів оцінки вартості земель, 

заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення 

об'єкта оцінки. Оскільки земельна ділянка є природним об’єктом, то принцип 

заміщення не може бути застосований. Витратний підхід заснований на 

принципі відновлення, згідно з яким передбачається, що розумний покупець 
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не заплатить за земельну ділянку більше, ніж вартість відновлення, 

аналогічної за своєю корисністю земельної ділянки [274]. 

Водночас кожен із цих підходів має певні недоліки. Так, у дохідному 

головним недоліком є те що, в його основі закладена прогнозована, а не 

фактична інформація, йому притаманна суб'єктивність при аналізі 

прибутковості, а якісні результати забезпечуються тільки в разі можливості 

чіткого прогнозування економічних показників, при цьому його застосування 

є неприпустимим в умовах нестабільної економіки. 

Порівняльний підхід відзначається складністю збору інформації щодо 

цін купівлі-продажу, ймовірністю укладання специфічних угод із продажу, 

залежністю від активності й стабільності ринку земель. 

Складність узгодження даних при істотному різноманітті продажів у 

витратному підході, як правило, створює труднощі розрахунку відшкодування 

вартості старих будівель, а також досить складним є визначення окремої 

оцінки земельної ділянки від будівель і споруд. 

У світовій практиці масових оцінок найбільшого розповсюдження 

набула методологія кореляційно-регресійного моделювання. Вона передбачає 

побудову статистичних моделей, що описують кількісну залежність 

досліджуваної результативної ознаки (вартість, ставка оренди) від 

характеристик (ознак впливу, ціноутворюючих чинників) об'єктів-аналогів, 

що формуються на основі ринкової цінової інформації [284]. 

Альтернативною методологією є дискретне просторово-параметричне 

моделювання, яка базується на кластерному аналізі даних [69]. Останнім 

часом виокремлюють нову групу методів, розроблених науковцями [320]. 

1) Адитивна модель: вартість земель дорівнює сумі характеристик, 

помноженої на ту вагу, з якою ці характеристики впливають на ціну. 

Перевагами є простота методики й математичних розрахунків. Недоліками є 

постійне накопичення вартості, що, залежно від кількості характеристик, може 

зумовити значні помилки в обрахунку вартості земель, а це відповідно робить 

її досить незручною для розрахунку цін великих груп об’єктів. Ця модель, як 
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правило, застосовується для оцінки порівняно невеликих і найбільш типових 

об’єктів нерухомого майна. 

2) Мультиплікативна модель – це комбінування характеристик та їх 

питомої ваги. Відповідно, характеристики можуть компенсувати одна одну, 

що робить можливим використання взаємопов'язаних параметрів. Перевагами 

моделі є те, що вона набагато точніша адитивної. До того ж, лінійність у цій 

моделі менш яскраво виражена, завдяки логарифмуванню правої й лівої 

частини. Недоліками є те, що незважаючи на більш високу якість моделі, вона 

є лінійною: являє собою пряму лінію в n-вимірному гіперпросторі. Модель є 

зручною для розрахунків цін значних за кількістю груп об'єктів земель [274]. 

3) Штучні нейронні мережі – за своєю природою нелінійні, вони самі 

визначають функціональну залежність між їх входами й виходами, 

спираються на безліч даних. Переваги: показники можна поділити на групи 

(земельні ділянки за цільовим призначенням), потім створити і навчити 

нейронні мережі для кожної з цих груп. Після цього створити головну мережу, 

входами якої є виходи раніше побудованих мереж. Такий підхід дає повну 

універсальність в розрахунку будь-яких видів цільового призначення 

земельних ділянок при максимально достовірних результатах. Недоліком є те, 

що застосування нейронних мереж обмежене математичним апаратом і 

обчислювальними потужностями. Сферою їх застосування є розрахунок цін 

для великих груп об'єктів [319; 328; 337; 351-352]. 

Більшість науковців-практиків [220; 226; 231; 241; 248] схиляються до 

думки про доцільність використання методики оцінки земель, заснованої на 

базі якісного інформаційного забезпечення всіх учасників ринку. Це можливо 

за допомогою гібридних систем, де недоліки базових моделей компенсуються 

комбінуванням різних елементів, притаманних тим чи іншим формам 

представлення знань. 

Необхідність застосування гібридних експертних систем для оцінки 

ринкової вартості земель доводиться такими доказами: частину завдань у 

системі простіше виконати за допомогою формальних методик; інші – 
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неформалізовані, але такі, що мають логічну прозорість, – забезпечуються за 

допомогою традиційних експертних систем. При цьому структуру такої 

системи складають блоки, які реалізують математичні методи, експертні 

системи, засновані на правилах продукції, фреймах, прецедентах, а також 

елементах нейромереж. 

На рисунку 2.8. зображено етапи оцінки вартості земель 

несільськогосподарського призначення за основними блоками.  

 

 

Рис. 2.8. Етапи оцінки вартості земель несільськогосподарського 

призначення за основними блоками  

Джерело: розроблено автором 

 

На підґрунті аналізу наукових підходів до розв’язання проблеми [122] 

оцінки, можна виокремити основні групи чинників, що мають суттєвий вплив 

на показники оціночної вартості земель та іншого нерухомого майна (табл. 2.2) 
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Таблиця 2.2 

Перелік чинників, що впливають на оціночну вартість земель 

Соціально-економічні чинники 

- рівень зайнятості населення;  

- рівень доходів населення; 

- платоспроможність населення 

Чинники зростання ринку земель 

- загальний стан ринку земель 

несільськогосподарського 

призначення;  

- характеристика окремих сегментів 

ринку 

Техніко-метричні параметри 

земельних ділянок 

- загальна площа; 

- конфігурація; 

- периметр; 

- тощо 

Фізико-географічні чинники 

- транспортна доступність; 

- інфраструктура;  

- екологічний стан території;  

- соціальна репутація території; 

- природно-кліматичні особливості; 

- характер основного типу 

землекористування; 

- стан інженерних мереж 

Нормативно-правові 

характеристики 

- обмеження та обтяження для 

земельних ділянок; 

- кількість власників 

Джерело: розроблено автором на основі даних [112] 

 

Урахування проаналізованих чинників, дало змогу створення алгоритму 

вирішення проблеми оцінки вартості земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення (рис. 2.9.). 
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Рис. 2.9. Алгоритм визначення оцінки вартості земель 

несільськогосподарського призначення  

Джерело: розроблено автором 

Застосування запропонованої методики дозволить: 

- дослідити й зрозуміти основні етапи масової оцінки; 

- визначити найбільш важливі чинники, що впливають на вартість 

земель несільськогосподарського призначення; 

- проводити порівняльний аналіз об'єктів оцінки, зокрема й найкращого 

і найбільш ефективного використання земельних ділянок; 

- розраховувати ринкову вартість земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 
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2.5. Грошова оцінка земель населених пунктів та іншого нерухомого 

майна за допомогою методів масового оцінювання 

У сучасних українських великих містах склалася ситуація, що вимагає 

визначення ринкового обґрунтованого рівня вартості земельних ділянок. Для 

цього необхідно дотримуватись економічно справедливого збалансування 

інтересів власників, користувачів земельних ділянок і органів місцевого 

самоврядування, а також вимог раціонального використання міської території. 

Практичні завдання, що постають перед містом, пов'язані як із фіскальною 

функцією (наповнюваність бюджету міста), так і з регулювальною. 

Різноплановість поставлених завдань, на перший погляд, засвідчує 

необхідність визначення різного виду вартостей земельних ділянок для різних 

завдань (наприклад, для визначення містобудівної або земельно-кадастрової 

оцінки) або відповідного коригування певної «базової» вартості, виходячи зі 

специфіки конкретного завдання. У значній частині країн світу за методичну 

основу фіскальних розрахунків (наприклад, визначення податку на нерухоме 

майно) береться масова оцінка міських земель [2; 4; 44; 59; 189-190; 228; 244]. 

Остання ґрунтується на ринковій вартості земельних ділянок, житла, рентного 

доходу комерційної забудови та витратного методу для об'єктів, що 

характеризуються слабкою ліквідністю. 

У наш час при масовій оцінці об'єктів земельної нерухомості міста 

використовуються методики кластерного і кореляційно-регресійного аналізу, 

методи парних порівнянь і розстановки пріоритетів, системний підхід і 

формування баз даних. Застосування зазначених методик дає змогу підвищити 

наукову обґрунтованість управлінських рішень та якість аналітичної роботи у 

цій царині. Наприклад, при розрахунку вартості земель на основі даних про 

продажі квартир можуть бути використані два підходи (методи): 

1) розрахунок на основі приведення всіх даних про продажі до 

«еталонної» квартири для конкретного сегмента і вже потім розрахунку 

вартості земель шляхом виділення. Перевагою цього методу є спрощення 

подальших розрахунків (тільки для однієї квартири), а недоліком – висока 
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ймовірність помилки у виборі еталонної квартири через необхідність введення 

методів парних порівнянь для приведення квартир до еталонної і, як наслідок, 

велика неточність результатів. 

2) визначення вартості земель у кварталі по кожній із квартир, які 

продаються. У цьому разі розрахунки ускладнюються (для всієї сукупності 

даних), однак підвищується їх точність. 

Таким чином, ринкова вартість земельної ділянки і коефіцієнт земельної 

частки, визначений для кожного міського кварталу, дозволяє обґрунтовано 

ухвалювати рішення щодо подальшої забудови кварталу (мікрорайону), з 

огляду на інтереси мешканців, інвесторів і місцевої влади. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна узагальнити: 

1. Коефіцієнт земельної частки необхідно розраховувати для кожного 

кварталу. 

2. Вибір методу розрахунку вартості земель в межах масової оцінки на 

основі даних про продажі квартир вимагає більш детального опрацювання і 

статистичного обґрунтування. 

3. Для кожного кварталу (мікрорайону) визначається потрібне й 

фактичне використання земельної ділянки. 

4. Розрахунок орендної ставки залежно від ринкової вартості земель 

спричинить більшу наповнюваність бюджету міста та прозорості її розрахунку 

для потенційних інвесторів. 

5. На підґрунті ринкової вартості земель і коефіцієнта земельної частки, 

розрахованих поквартально (за мікрорайонами), можна обґрунтовано 

ухвалювати рішення про подальший розвиток міських територій та їх 

раціональне використання[59]. 

В сучасних умовах української оцінювальної практики склалася 

проблемна ситуація щодо грошової оцінки земель населених пунктів, при 

цьому, ухвалення нового порядку проведення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів фактично не дало бажаного результату, методика по 

суті, залишається застарілою і базується виключно на «радянських» 
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нормативних показниках, що не відповідають ані ринковим умовам, ані 

вимогам часу. 

Ситуація погіршується тим, що від грошової оцінки земель населених 

пунктів передусім залежить ставка податку на землю, яка має важливе 

соціально-економічне значення [64]. Тому пошук шляхів удосконалення 

сучасної системи нормативного грошового оцінювання земель населених 

пунктів за рахунок впровадження ринкових підходів та методів масової оцінки 

має значну актуальність в нинішніх складних політико-економічних умовах 

[165].  

Сучасні розвинені міста всього світу все частіше постають перед 

необхідністю вирішення проблеми дефіциту територій для розвитку. 

Незважаючи на зниження чисельності населення протягом останнього 

десятиліття, ця проблема актуальна й для України. Процес урбанізації 

поширився на значні земельні території. В Україні щорічно зменшується 

частка земель сільськогосподарського обігу на тлі зростання обсягу категорії 

земель міського та промислового використання. 

При цьому під забудову часто потрапляють найбільш цінні родючі 

земельні ділянки. Однією з причин цього є те, що в умовах недосконалого 

українського земельного ринку ціни не відображають справжньої вартість 

землі [67]. 

Збереження такого становища вигідне окремим землекористувачам, але 

завдає шкоди державі в цілому і несе загрозу продовольчій безпеці країни. 

Тому при переході на ринкові відносини земля повинна мати вартість і 

ціну, що відображають її споживчі властивості, нарівні з іншими засобами 

виробництва в сільському господарстві. З цією метою необхідне подальше 

вдосконалення підходів до оцінки земель і розробка альтернативних методів 

визначення ринкової вартості і ціни земельних угідь [204]. 

Ринкова вартість, як правило, базується на обліку поточного стану 

будівлі та інших умов. Якщо поточна вартість будівлі вища, ніж поточна 
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ринкова вартість  різниця отримує назву акумульований знос або зниження 

вартості [284].  

Розрахунок поточної вартості споруд вимагає детального опису 

конструкції і використовуваних при зведенні споруд матеріалів. Підхід також 

вимагає даних про поточну вартість робочої сили й матеріалів [290]. Окрім 

того, необхідні дані щодо інших прямих і непрямих витрат на будівництво. На 

статистичні агентства й фірми можуть покладатися функції збирання даних 

про вартість будівництва, що зумовить розвантаження діяльності податкових 

служб. 

При масовій оцінці поточна вартість будівлі виражається в розрахунку 

на одиницю (наприклад, на 1 кв. м.), дані якого наводяться у формі таблиць, 

що систематизуються в довідкових посібниках з вартості. Цифрові таблиці 

вартості прискорюють розрахунки й підвищують точність. Таблиці можуть 

бути або відтворені за допомогою інформаційних технологій, або, у деякій 

мірі, апроксимуватимуться за допомогою формул. Такий підхід зменшує час 

обробки і полегшує оновлення даних. Обчислені значення можуть не зовсім 

точно збігатися з наведеними в довідковій літературі. 

Успішність застосування вартісного підходу залежить від надійності 

розрахунків акумульованого зносу. Знос – це часткова втрата вартості, 

зумовлена будь-якою причиною. Акумульований знос включає фізичний знос, 

функціональне й економічне старіння. Фізичний знос стосується стану 

споруди (його ремонту). Функціональне старіння залежить від того, наскільки 

добре спроектований будинок з урахуванням поточних стандартів 

функціонування, використання і суб’єктивних позицій архітектора. 

Економічне старіння відноситься до зниження корисності внаслідок умов за 

межами об'єкта нерухомого майна [199]. 

Наприклад, будівництво нового інфраструктурного об’єкта (магістралі) 

вплине на наявні транспортні потоки і буде мати зворотний вплив на вартість 

комерційних об'єктів нерухомого майна вздовж вулиць, на яких рух є менш 

інтенсивний. Із цієї причини економічне старіння іноді називається старінням 



 196 

за місцем розташування, але цей термін є менш вживаним, ніж економічне 

старіння [28]. 

Для досягнення ефективності цього підходу необхідно звертати увагу на 

те, щоб величини вартості земель були раціональними й сумісними. Окремі 

моделі зносу повинні бути побудовані для різних типів нерухомого майна та 

місця розташування об'єктів [274]. 

У цілому, усі ці методи використовуються для оцінки не тільки 

нерухомого майна, а й земельних ресурсів. Особлива увага повинна бути 

зосереджена на оцінці земель, адже точні показники вартості земель формують 

основу ефективної системи оцінки. Надійна програма оцінки земель вимагає, 

щоб показники вартості земель регулярно оновлювалися з метою 

відображення поточної ринкової ситуації.  

Масова оцінка землі передбачає побудову моделей одиничних вартостей 

землі за допомогою аналізу місцевих продажів. Ці моделі відображаються в 

таблицях ставок земельного податку і коригувань, а також на картах вартості 

земель [276]. 

Попереднім етапом масової оцінки земель населених пунктів є 

визначення відповідних груп і одиниць порівняння. Відповідні основи 

групування охоплюють «зонування» або дозволене використання, місце 

розташування або район і розмір земельної ділянки. Групування забезпечує те, 

що вартості земельних ділянок будуть засновані на ринкових даних про 

об'єкти нерухомого майна за умови, що попит і пропозиція будуть 

збалансовані [189]. 

Земельній ділянці за будь-якою класифікацією використання або 

зонування присвоюється відповідна одиниця порівняння для полегшення 

аналізу. Обрана одиниця відображає спосіб, за допомогою якого учасники 

ринку аналізують вартість земель. Якщо земельні ділянки приблизно рівні за 

розміром, то вони самі стають одиницями порівняння. Якщо ж розміри 

земельних ділянок різні, то одиницею порівняння буде площа [190]. Фасади з 

боку вулиці теж часто використовуються за одиницю порівняння. 
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Транзакції із земельними ділянками виражаються показником ціни за 

одиницю і відображаються на картах. Це сприяє створенню більш чіткої 

загальної картини і встановленню вартісних орієнтирів. 

Вартість земельних ділянок в розрахунку на одиницю має тенденцію 

змінюватися залежно від розміру і віддаленості ділянок, що вимагає 

обґрунтування відповідних чинників коригування. Чинники віддаленості 

(оформлені у вигляді таблиць) можуть бути використані для коригування 

показників фасадів з боку вулиці відносно мінливих показників глибини 

розташування ділянок. Аналогічні чинники коригування можуть бути 

розроблені для ділянок неправильної форми, кутових ділянок тощо [189]. 

Можливим є й використання методу глобальної поверхні відображення 

(метод впливу місця розташування). Однак варто зазначити, що при заявленій 

успішності результатів, моделі оцінки земель часто виявляються 

неприйнятними, що засвідчує внутрішні суперечності у процесі оцінки земель. 

Ціни купівлі-продажу можуть бути недостатніми щодо кількості 

транзакцій або ненадійними, а визначення вартості розташування окремих 

земельних ділянок – складний процес [290]. Навіть там, де моделі оцінки 

земель не можуть бути використані прямо, вони можуть сприяти 

встановленню ринкових взаємозв'язків і визначенню відповідних поправок на 

чинник місця розташування.  

Оцінка земель ускладнюється в районах забудови при нових 

перепродажах земельних ділянок [342]. Є кілька концептуальних рішень цієї 

проблеми. Одне з них – використання залишкової вартості земель (ціна 

продажу за вирахуванням вартості заміни за даними останньої оцінки зносу 

(RCNLD - replacement cost new less depreciation) при моделюванні. Однак 

проблеми з точним розрахунком RCNLD роблять цей підхід заскладним. 

Інший підхід, що враховує дані деяких транзакцій купівлі-продажу земель, 

полягає у включенні як вільних, так і забудованих ділянок при розробці 

моделі [274; 295].  
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Перший крок в моделюванні масової оцінки населених пунктів – це збір 

даних: основних характеристик оцінюваних об'єктів, які мають вагоме 

значення для суб’єктів ринку нерухомого майна при формуванні ціни. 

Дані можуть бути класифіковані як якісні або кількісні. Якісні 

ґрунтуються на точних заданих категоріях. Для того, щоб моделювання було 

успішним, дані належить ретельно проаналізувати. Для кількісних даних 

необхідно розрахувати заходи основної тенденції та дисперсії, такі як: середнє 

значення, медіана й коефіцієнт варіації, коефіцієнт дисперсії і стандартне 

відхилення (девіація). Якісні дані повинні бути проаналізовані за допомогою 

частоти розподілу, гістограм і кореляційного аналізу. Наступний етап 

передбачає «очищення» даних, шляхом використання множинного 

регресійного аналізу (MRА – multiple regression analysis). Передусім необхідно 

видалити з аналізу всі статистично незначущі транзакції, або так звані 

статистичні «викиди». Перегляд і вивчення даних для цього здійснюється за 

допомогою методу робаст-регресії. Робаст-регресія – це ітеративний процес. 

Цей метод аналізує дисперсію даних і видаляє дані за тими транзакціями, де 

при зазначених показниках, що описують чинники впливу на ціну транзакції, 

наявне істотне відхилення від середнього значення. На основі результатів, 

розрахованих за допомогою робаст-регресії, кожному спостереженню 

приписуються ваги (робаст-ваги). Значення ваг можуть варіюватися в 

інтервалі (0; 1). Вони є показником того, наскільки сильно це спостереження 

відрізняється від середнього у вибірці (при незмінних параметрах). 

Екстремальні значення можуть бути спричинені, наприклад, деякими 

особливими обставинами конкретної транзакції, такими як: несвоєчасна 

сплата, приватні домовленості або фізичний стан нерухомого майна. Чим 

ближче значення ваги до нуля, тим більше відхилення від середнього. 

Виконання вищезазначеної процедури є нескладним, оскільки існує 

спеціальне програмне забезпечення для робаст-регресії, яке дозволяє 

автоматично розраховувати робаст-ваги [189-190; 274; 290]. 
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Для подальшого аналізу дані потрібно «профільтрувати», відповідно до 

отриманих значень ваг робаст-регресії, а отже, за винятком даних, за якими 

значення робаст-ваг не перевищують порогового значення 0.05 [189]. 

Потім для відбору найбільш значущих змінних використовуються 

процедури робаст-регресії і покрокової регресії. Покрокова регресія є 

ітеративний процесом, що має два варіанти – у прямому і зворотному 

напрямку. При проведенні покрокової регресії в прямому напрямку, змінні 

вводяться ітеративно до тих пір, доки всі значущі чинники не будуть охоплені. 

При покроковій регресії у зворотному напрямку, алгоритм протилежний: 

спочатку вводяться всі змінні, ітеративно видаляються ті, вплив яких на 

вартість є незначним [274]. 

Другим етапом моделювання ринку нерухомого майна є лінеаризація 

якісних змінних. Лінеаризація змінних передбачає перетворення якісних 

змінних, яким на початковому етапі кодування присвоювалися умовні 

кількісні значення, на кількісні, що відображають переваги на ринку. При 

виборі конкретного методу проведення цих перетворень беруться до уваги 

багато міркувань [308]. 

Загальний метод визначення ваг якісних змінних базується на 

припущенні про те, що визначити переваги споживачів (покупців) неможливо. 

Доцільно резюмувати, що специфіка визначення ринкової вартості при 

масовій оцінці полягає у врахуванні специфічних умов функціонування ринків 

нерухомого майна. Перевагу можна сміливо віддати масовій оцінці земель над 

нормативною, при цьому треба створити таку нормативно-правову базу, яка 

буде регламентувати визначення ринкової вартості і дозволить оцінювачу 

проводити оцінку на підставі вивчення ринку земель, виходячи з тих умов, які 

цей ринок диктує, при цьому результатом такої оцінки може бути 

встановлення ринкової вартості, що є економічною основою ухвалення рішень 

у сфері управління земельними ресурсами. 
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Формування основних чинників і показників, що визначають цінність 

земель в межах населених пунктів 

Останні зміни у законодавстві щодо нормативної грошової оцінки 

земель відбулися шляхом ухвалення нового порядку її проведення (наказ 

Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 

Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» від 25 

листопада 2016 року №489). Проте докорінних перетворень зазначена 

реформа не передбачала. 

Суперечності, що виникають на сучасному етапі розвитку грошової 

оцінки земель в Україні зумовлюють нагальну потребу системного її 

оновлення шляхом переходу на ринкові методи масового оцінювання. З усього 

зазначеного випливає: одним із головних завдань якісної і достовірної оцінки 

земель населених пунктів є формування основних чинників і показників, що 

визначають цінність земель. Від правильності формування цих даних буде 

залежати кінцевий результат грошової оцінки, а отже, і ставки оподаткування. 

Відповідно до міжнародної практики проведення грошової оцінки 

земель [218; 270; 282] методами масового оцінювання для отримання 

найбільш імовірної ринкової вартості земельної ділянки необхідно звати 

меншу кількість коригувань за об'єктами-аналогами. Тобто треба відбирати ті 

аналоги, які більш схожі за ціноутворюючими чинниками з об'єктом оцінки. 

Як правило на ринку нерухомого майна є достатня кількість об'єктів-аналогів, 

схожих за такими чинниками з об'єктом оцінки: якість прав, умови 

фінансування, умови ринку (пропозиція на відкритому ринку). І складності 

можуть переважно виникати при підборі аналогів земельної ділянки за місцем 

розташування й фізичними характеристиками, оскільки кожен об'єкт 

унікальний за своїми фізичними характеристиками і місцем розташування. 

У зв'язку з цим актуальним завданням є формування типового переліку 

чинників вартості, який би дав можливість професійним оцінювачам 

здійснювати вибір складу чинників при проведенні масової оцінки земель 
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населених пунктів залежно від індивідуальних особливостей окремого 

населеного пункту на основі аналізу земельного ринку [110]. 

Нині уже сформований удосконалений перелік ціноутворюючих 

чинників, що теоретично можуть впливати на ціну (вартість) земельних 

ділянок в межах населених пунктів, складений на основі вивчення та аналізу 

земельного ринку в містах України, міжнародних стандартів, а також 

практичного досвіду як експерта-оцінювача з оцінки земель. У зв'язку з 

великою кількістю ціноутворюючих чинників та показників вони були 

згруповані на підґрунті їх особливостей і змісту (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Класифікація чинників цінності земельних ділянок в межах 

населених пунктів 

Джерело: розроблено автором на основі даних [219; 263; 330] 
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Цей перелік чинників, на нашу думку, доцільно систематизувати, 

шляхом виокремлення двох рівнів: 

- локальні чинники, які характеризують конкретну земельну ділянку; 

- чинники, які характеризують стан ринку нерухомості, територію та 

якість середовища навколо земельної ділянки. 

До локальних чинників можна віднести: вид права; площу; форму і 

рельєф земельної ділянки; показники, які характеризують в'їзд на територію 

земельної ділянки; інженерно-геологічні умови території; відомості про 

інженерні системи, наявні на земельній ділянці; наявність зареєстрованих 

обмежень (обтяжень) прав; показники екосистеми земельної ділянки (рівень 

забруднення ґрунту, шумового забруднення тощо), близькість до зупинок 

громадського транспорту. 

До другого рівня належать показники, що характеризують оточення і 

якість середовища земельної ділянки в масштабі населеного пункту або 

району. До них можна віднести такі чинники: історична й архітектурна 

цінність; рівень озеленення та благоустрою; щільність і поверховість 

забудови; соціально-економічні показники; близькість до об'єктів, реальної 

або потенційної екологічної небезпеку; місце розташування й аналіз оточення 

земельної ділянки. 

Отже, для оцінки впливу всіх цих чинників на вартість земель у межах 

населених пунктів пропонується враховувати доступність зазначених місць 

населенням певного міста, що вимірюється або часом, або відстанню. Якісне 

значення виробничих і суспільно-ділових зон (їх цінність) враховується 

наявністю в цих зонах матеріальних елементів різного функціонального 

призначення, а також послугами, що ними надаються. 

Наступним урахованим показником мають бути послуги, що надаються 

інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурами населеного 

пункту. Тобто, важливого значення набувають технічний і соціальний 

потенціали міста, що є істотними поліпшеннями і, відповідно до теорії 

земельної ренти, вливають на цінність земель у межах населених пунктів. 
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Рівень розвитку зазначених інфраструктур є унікальним у кожному місті й на 

кожній конкретній території, що дає змогу диференціювати вартість земель в 

межах населеного пункту залежно від наявності тих чи інших елементів цих 

інфраструктур у системі його планувальних елементів. Складові названих 

інфраструктур є матеріальними елементами і можуть бути виміряні витратами 

на їх облаштування й функціонування. 

Населені пункти створювалися десятиліттями і навіть століттями. Вони 

безпосередньо пов'язані з довкіллям, взаємодіють із ним шляхом активного 

або пасивного долучення природних ландшафтів до своєї архітектурно-

планувальної структури [294; 304]. У процесі розвитку населеного пункту 

зберігаються, доповнюються і розвиваються створені попередніми 

поколіннями містобудівні ансамблі, що мають риси національної культури. Ці 

споруди з часом перетворюються на історичні, естетичні, культурні, культові 

пам'ятники, до яких формується особливе ставлення не тільки місцевого 

населення, а й гостей міста. Саме так формується культурний потенціал міста, 

що істотно впливає на цінність земель у межах населених пунктів. 

Суттєвим є і вплив природних ресурсів міста на цінність його земель, 

передусім з позиції економіки будівництва. При цьому граничні значення 

витрат, що відображають подорожчання будівництва на конкретних 

територіях, розглядаються нами як основа оцінки земель відповідного 

чиннику [72]. До природних ресурсів містобудівного освоєння території 

відносяться всі компоненти природного ландшафту: гірські породи, повітря, 

поверхневі й підземні води, ґрунт, рослинність і тваринний світ [354]. 

Гірські породи – визначають інженерно-геологічні умови території, які, 

водночас вливають на вимоги до конструктивного рішенням забудови, 

необхідні заходи з інженерної підготовки території, позначаються на вартості 

будівництва. Найбільш активно на планувальну структуру населених пунктів 

впливає рельєф (геоморфологія). 

Ступінь розчленованості, крутизна схилів, форма й довжина окремих 

компонентів – впливають на ступінь придатності території для забудови, 
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планувальну організацію поселення й вартість робіт з інженерної підготовки 

території. 

Гідрологія і гідрографія (поверхневі й підземні води) визначають, з 

одного боку, територіальну структуру водних ресурсів щодо забезпечення 

ними господарсько-питного та промислового водопостачання, з іншого – 

впливають на умови будівництва, визначаючи витрати на інженерну 

підготовку території, облаштування планувальної структури та планування 

населеного пункту. 

Ґрунти оцінюються за містобудівними умовами для організації зон 

відпочинку, для розробки систем озеленення населених пунктів. 

Спираючись на вплив природних умов на вартість будівництва і витрати 

на експлуатацію населених пунктів виокремлюють території: придатні, 

обмежено придатні та непридатні для будівництва, тобто дається деяка якісна 

характеристика. Вона може бути оцінена шляхом врахування витрат на 

усунення негативних наслідків природних умов, пов'язаних з обмеженням для 

здійснення будівництва й експлуатації. 

Рослинність, тваринний світ і кліматичні умови – рекреаційний 

потенціал, рекреаційні ресурси території населених пунктів, водночас вони й 

об'єкти охорони природи. Саме з цього погляду й варто розглядати їх вплив на 

цінність земель у межах населених пунктів, який на противагу раніше 

розглянутим є позитивним, що підвищує цінність земель. 

Не тільки природні умови, як чинники природного походження, 

впливають на вартість земель у межах населених пунктів. Необхідно 

врахувати також негативні наслідки антропогенних чинників, що 

спричинюють забруднення довкілля: ґрунтів, водних об'єктів, повітря, серед 

яких найбільш шкідливі – шумове, радіаційне. Оцінка впливу цих чинників на 

вартість земель в межах населених пунктів також може здійснюватися 

методами витратного підходу. 



 205 

Зазначені чинники укладаються в описану раніше класифікацію. Кожна 

із цих груп несе в собі досить велику кількість різноманітних параметрів, які 

формують цінність земель у межах населених пунктів. 

З метою більш обґрунтованого врахування впливу цих параметрів на 

цінність земель в межах населених пунктів, в кожній з категорій були виділені 

тільки ті з них, що здійснюють найбільш істотний вплив на формування 

вартості. У межах нашого дослідження використаний такий склад показників: 

1) віддаленість населення від центра населеного пункту, центрів 

житлових районів і розташованих у них об'єктів культури і побутового 

обслуговування загальноміського значення, освіти й виховання, культури і 

мистецтва, побутового обслуговування, торгівлі, охорони здоров'я, спорту та 

ін.; 

2) забезпеченість централізованим інженерним обладнанням і 

благоустроєм території: холодне водопостачання, зокрема водорозбірні 

колонки; каналізація з груповими автономними системами; опалення; 

електропостачання; газопостачання; тверде покриття вулиць і проїздів; 

наявність зупинок громадського транспорту; різноманіття видів громадського 

транспорту: трамвай, тролейбус, автобус; 

3) показники, які відображають розвиток сфери культурно-побутового 

обслуговування населення в межах житлового мікрорайону, житлового 

кварталу, житлової групи. Вони характеризуються наявністю дитячих 

дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, підприємств торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування, закладів культури, 

мистецтва, охорони здоров'я, спорту та ін.; 

4) показники, які відображають історичну цінність забудови, естетичну 

та ландшафтну цінність території. Ці показники пов'язані з наявністю зон: 

охорони історичних і архітектурних пам'яток, регулювання забудови, цінних 

естетичних чинників (мальовничий рельєф, лісові масиви й зелені насадження, 

річки й водойми), цінних природних чинників (унікальна рослинність, 

водойми, тваринний світ); 
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5) показники, які відображають екологію населеного пункту, характер 

стану навколишнього середовища, санітарні та мікрокліматичні умови 

міського середовища: забруднення повітряного басейну, території, води, 

порушення шумового режиму, інші негативні впливи (електромагнітні поля, 

радіація тощо). 

6) показники, які позначаються на вартості земель у межах населених 

пунктів інженерно-геологічних умов будівництва і ступеня схильності 

території до руйнування природними й антропогенними впливами, а саме: 

складний рельєф, слабкі ґрунти, високий рівень стояння ґрунтових вод, 

заболоченість території, можливість прояву зсувним явищ, підтоплювані 

території тощо; 

7) показники, які відображають рекреаційну цінність території, що 

впливає на вартість земель в межах населених пунктів – наявність в 

населеному пункті: природно-заповідних територій (національні парки, 

біосферні заповідники, заказники, заповідні урочища, поодинокі пам'ятки 

природи); рекреаційно-природних територій (курортні зони й місцевості, зони 

відпочинку, туристські зони й місцевості); заповідних і захисних лісових 

територій (ліси зелених лісових зон, ґрунтозахисні й полезахисні ліси, 

прибережні смуги вздовж річок і водойм, захисні смуги вздовж залізничних і 

шосейних доріг, інші ліси 1-ої групи); санітарно-захисних природних 

територій (зони санітарної охорони водних джерел, санітарні зони на берегах 

водогосподарських водойм). 

Варто зазначити, що вплив зазначених чинників і показників на вартість 

земель в межах населених пунктів потрібно враховувати шляхом розробки 

відповідних коефіцієнтів щодо впливу на цінність земель в межах населених 

пунктів. 

Заміна нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 

масову (ринкову) оцінку матиме велике значення для розвитку земельних 

відносин зокрема й економіки України в цілому. Передусім це пов’язане з 

різноманітністю варіантів використання її результатів для справляння плати за 
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землю, для встановлення початкових цін на аукціонах, для надання земельних 

ділянок в приватну власність громадян, з метою іпотеки, для викупу земельних 

ділянок для суспільних потреб і в містобудівному плануванні, а також в 

багатьох інших цілях. 

Багатогранність використання результатів грошової оцінки земель у 

межах населених пунктах створює високий критерій до правильності 

визначення основних чинників і показників, що формують цінність земель у 

межах населених пунктів. Зазначена класифікація та детальний опис кожного 

з ціноутворюючих чинників значно підвищує якість кінцевої оцінки та 

спрощує саму процедуру її проведення для клаліфікованих експертів-

оцінювачів. 

 

Поняття елітності території та особливості її формування в межах 

населених пунктів 

Збалансоване природокористування, а також ефективне раціональне 

управління земельними ресурсами урбанізованих територій [155-156] 

вимагають методично коректного визначення ринкової вартості земель в 

межах населених пунктів, оскільки вона є базою для розрахунку земельних 

податків. В умовах соціально-економічного розвитку, зростаючої 

інтенсивності процесу субурбанізації і, як наслідок, соціального розшарування 

населення, у межах простору населених пунктів залежно від соціально-

економічних, просторових і екологічних умов території формуються 

відповідні «зони елітності», або ексклюзивності. Характерними їх рисами є 

відособленість ціноутворюючих процесів і різний порядок цін на земельні 

ділянки. Важливим економічним питанням стає визначення складу чинників 

ринкової вартості, які формують ексклюзивність земельних ділянок у межах 

населених пунктів. 

На основі досліджень [32; 35-36; 39; 46; 149; 236] грошової оцінки 

населених пунктів було виявлено чинники, що істотно впливають на ціну 
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земель житлової та громадської забудови. До екологічних, соціальних та 

транспортних потрібно додати чинник елітності території. 

Докладний аналіз нормативно-правової та методичної літератури [135; 

147-148; 174-178; 290; 334-335; 338] щодо оцінки земель дав змогу зробити 

висновок: наявні лише окремі згадки [146; 182] про чинник елітності як 

значущий для оцінки нерухомого майна, ґрунтовного дослідження 

закономірностей і причин формування цих зон ексклюзивних територій не 

проводилось. Крім того, у науковій літературі до теперішнього моменту не 

вироблений єдиний понятійний апарат, що визначає сутність терміну, і не 

розроблена методика оцінки ексклюзивних територій. 

Формування зон елітності в межах населених пунктів необхідно 

розглядати у двох площина: по-перше, це явище можуть зумовлювати процеси 

субурбанізації й соціального розшарування громадян, притаманні великим 

містам, а також деяким населеним пунктам, по-друге, причиною їх 

виникнення є розвиток ринку земель за законами маркетингу та 

ціноутворення. 

Останні десятиріччя позначене все більш виразним явищем 

субурбанізації, тобто стрімким відтоком населення з центральної частини 

міста в приміську зону. Це пов'язано з тим, що міста поступово втрачають 

можливість надавати умови для комфортного проживання, у зв'язку з 

підвищенням рівня забруднення атмосферного повітря, обмеженням 

квартирної площі, високою щільністю забудови житлових районів, постійним 

шумовим навантаженням, загостренням соціальних проблем, наприклад, 

зростанням злочинності. Тому прагнення найбільш забезпечених верств 

суспільства, а також середнього класу знайти для себе комфортні умови для 

проживання, а також соціальне середовище, що відповідає його вимогам, 

стало звичайним явищем і зумовило зростання попиту на земельні ділянки для 

індивідуальної житлової забудови в межах населених пунктів. 

Пошук сприятливого середовища проживання пов'язаний з бажанням 

знайти спокій і безпеку, захистити сім'ю, що розглядається як первинна 
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цінність, а також прагненням запобігти потенційним ризикам, пов'язаним із 

близькістю «небажаних» груп населення [40]. Це зумовлює те, що нові 

приміські поселення відрізняються, як правило, великою соціальною 

однорідністю («передмістя мільйонерів», «передмістя середнього класу», 

«робочі передмістя»), яка підтримується системою спеціальних заходів: 

продаж великих (і відповідно дорогих ексклюзивних) земельних ділянок, 

завищена вартість будівель та інших об’єктів нерухомого майна. У результаті 

в окремому населеному пункті не можуть поселятися люди з рівнем доходів 

нижче певного. Отже, субурбанізація зумовлює процес соціального 

розшарування суспільства. 

В Україні феномен соціально-просторової сегрегації міського простору 

почав формуватися відносно недавно, оскільки особливості просторової 

структури міста радянського періоду у вигляді згладжених 

внутрішньоквартальних відмінностей і соціально однорідного складу 

населення не давали можливість розвитку цього явища. Однак високий рівень 

диференціації населення за доходами й недостатня кількість заходів, 

регулюють ринкові механізми розподілу жителів, у цей час сприяють 

посиленню соціально-просторової сегрегації території населених пунктів і 

фрагментації міського середовища. Як вважає П. Бурдьє [14], «у суспільстві не 

існує простору, який не був би ієрархізованим і не виявляв би ієрархії та 

соціальної дистанції в більш-менш деформованому і, особливо, 

замаскованому вигляді». Як правило, люди, які мають приблизно однаковий 

соціальний статус, прагнуть до просторової близькості, що зумовлює 

формування зон елітних (ексклюзивних) територій у субурбанізованій 

периферії, для кожної з яких характерний певний рівень добробуту населення. 

Ці процеси більш виразно проявляються в Києві, Харкові, 

Дніпропетровську й Одесі, однак аналіз інших міст (Запоріжжя, Кривий Ріг, 

Житомир, Львів, Вінниця, Чернігів, Черкаси, Полтава, Тернопіль, Рівне, 

Луцьк, Херсон, Миколаїв тощо) засвідчує сформованість у міському просторі 

елітних та неелітних зон, між якими наявна соціальна поляризація. 
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Земельна реформа 90-х рр. створила передумови для розвитку 

земельного ринку, який є одним зі значущих сегментів ринку нерухомого 

майна, оскільки формує базис для розвитку інших його складових. Нині 

земельні ділянки в межах населених пунктів знаходяться у вільному обігу і є 

об'єктами транзакцій (купівлі-продажу, оренди, застави, дарування, 

спадкування). 

Оскільки земельний ринок є складовою ринкового середовища, то на 

ньому, як і на інших ринках, діють закони маркетингу, де відношення попиту 

й пропозиції визначає ціну. 

Відповідно до теорії маркетингу, попит зростає при зменшенні ціни на 

товар (рис. 2.11).  

 

 

Рис. 2.11. Взаємозалежність ціни й попиту для «звичайних» товарів 

Джерело: розроблено автором на основі даних [10] 

За інших рівних умов покупець з обмеженим бюджетом відмовиться від 

придбання товару з високою ціною, якщо йому будуть запропоновані 

альтернативні товари за нижчою ціною [184]. Однак таке співвідношення 

притаманне для так званих «звичайних товарів», що утворюють основну 

частку в асортименті товарів, які пропонуються ринком. 

В економічній теорії ціноутворення на ринку споживчих благ також 

чітко виокремлюється категорія товарів ексклюзивного попиту (елітні товари), 

пропозиція на які неминуче обмежена внаслідок певного фізичного або 

соціального дефіциту (наприклад, екологічно сприятливі житлові райони або 
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рекреаційно-оздоровчі місця, території поблизу об’єктів природно-

заповідного фонду). Такі товари купуються, оскільки факт їх придбання дає 

змогу продемонструвати оточенню високий рівень добробуту і життєвий успіх 

власника. Залежність між ціною і рівнем попиту для елітних товарів 

відрізняється від кривої попиту для «нормальних товарів» (рис. 2.12).  

 

 

Рис. 2.12. Залежність ціни й попиту для елітних товарів 

Джерело: розроблено автором на основі даних [10] 

При зниженні ціни на товар елітного попиту обсяги його продажів 

спочатку трохи зростають за рахунок покупців, які мріяли мати цей елітний 

товар, але не мали для цього достатньо коштів. При подальшому зменшенні 

ціни, коло покупців істотно розширюється, що зумовлює втрату іміджу 

елітного товару і, як наслідок, зниження попиту. 

Корисність елітних товарів і послуг визначається складним параметром 

– обмеженням числа їхніх потенційних покупців. Наприклад, котеджі в 

елітних селищах, вагони і каюти першого класу існують для того, щоб 

відокремитись від небажаних сусідів. Висока ціна цих благ також визначається 

їхньою ексклюзивністю. 

Отже, серед основних особливостей товарів елітного попиту можна 

виділити такі властивості: володіння унікальними характеристиками, 

обмеженість пропозиції, недоступність широкому колу осіб, висока ціна. 

Подібно до ринку споживчих товарів, серед об'єктів земельного ринку також 

чітко виокремлюється категорія земельних ділянок елітного попиту, які 
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відповідно розташовуються на ексклюзивних територіях. Причому 

унікальність цих територій зумовлюється відмінностями просторової 

організації населеного пункту, що виражається в значній нерівномірності їх 

інфраструктурного забезпечення, екологічного стану та транспортної 

доступності. 

У маркетингу ексклюзивність розглядається як особлива цінність 

товарів або послуг, що вказує на високий соціальний статус їх споживачів та 

зіставляється з фірмовим придбанням ними продуктів. 

На думку П. Бурдьє, феномен виникнення елітності території пов'язаний 

з результатом розвитку міського простору і розселення соціально-домінантних 

груп. Найвищої цінності набувають ті міські території, де відбувається 

концентрація власників економічного, культурного й соціального капіталів, 

що лежить в основі визнаної переваги [14]. 

У сучасному науковому обігу найчастіше поняття «елітність» території 

використовують для характеристики привабливості території та пов'язують з 

наявністю елітної забудови, сприятливим екологічним станом і високим 

рівнем добробуту населення, при цьому важливим аспектом є вид 

функціонального використання земельної ділянки, оскільки для кожного з них 

престижність території буде різна. 

Наприклад, зони елітності територій для індивідуальної та 

багатоповерхової житлової забудови будуть відрізнятися, оскільки 

відводяться для різних цілей і відповідно – забезпечують неоднакові вимоги. 

Також необхідно відзначити, що існує т залежність між ексклюзивністю 

територій та ринковою ситуацією. Різкі зміни можуть спричинюватися, 

наприклад, рішенням про будівництво промислового підприємства, змінами в 

податковому та земельному законодавстві тощо. Такі зміни на ринку 

нерухомого майна відбуваються в різних її сферах (політичній, економічній, 

соціальній) в різні моменти часу і можуть негативно позначитися на елітності 

території. Тому склад критеріїв, що визначають елітність території залежно від 
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ринкової ситуації та історичного розвитку суспільства на кожному етапі може 

змінюватися [211]. 

Визначивши всі складові поняття «елітності території» і розглянувши 

причини й закономірності його виникнення, можна сформулювати визначення 

цього терміну з урахуванням наступних висновків: 

• по-перше, абстрагуючись від території, елітність можна визначити 

як суспільний інтерес до чогось, що виникає на підставі загальноприйнятої 

системи цінностей; 

• по-друге, серед основних особливостей товарів елітного попиту 

можна виокремити такі якості, як унікальність, обмеженість пропозиції, 

недоступність широкому колу осіб, висока ціна, високий соціальний статус 

споживачів; 

• по-третє, якщо визначати престижність досліджуваної царини, то 

необхідно розглядати певні властивості території, значущі для конкретної 

мети її функціонального використання; 

• по-четверте, у кожній із зон елітності діють різні 

ціноутворювальні закони; 

• по-п'яте, основними детермінантами її формування є соціально-

просторова сегрегація території, що характеризується виокремленням 

соціальних груп в міському просторі, і розвиток земельного ринку відповідно 

до законів маркетингу й ціноутворення. 

Отже, елітність території населених пунктів – це  рівень привабливості 

різних міських територій, який формується під впливом процесів 

субурбанізації і соціально-просторової сегрегації території, з одного боку, і 

закономірного розвитку земельного ринку – з іншого. Причому критеріальна 

основа оцінки рівня елітності територій нестабільна, вона залежить від 

соціально-економічного розвитку міського простору. 

Елітність об'єкта власності і господарювання безпосередньо пов'язана з 

поняттям інвестиційної привабливості території, яка визначається на основі 

оцінки потенціалу для вкладення в неї капіталу з метою отримання прибутку 
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або іншого ефекту. Інвестор не захоче вкладати свій капітал в неелітні райони, 

а місто буде втрачати потенційний дохід [90]. 

Раціональне визначення елітності територій є одним із найбільш 

складних, однак і найбільш важливих завдань з погляду підвищення 

інвестиційного, містобудівного потенціалу території і збільшення доходів 

землевласників та місцевого бюджету, а отже, контроль за рівнем елітності 

територій населених пунктів повинен бути важливим елементом процесу 

проведення оцінки земель. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Обґрунтована класифікація особливостей оцінки земель під 

сільськогосподарськими угіддями, яка розподіляє чинники, через які 

проявляються особливості оцінки земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями, що виокремлює 2 групи: 1 – особливості 

земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями як об'єкта оцінки в 

частині природної складової; 2 – особливості земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями як об'єкта оцінки в частині економічної 

складової. 

2. Аналіз загальноприйнятих світових підходів до оцінки земельних 

ділянок дав змогу дійти висновку, що в процесі оцінки можуть бути задіяні 

відразу декілька принципів або окремим із них надано більшого значення. А 

отже, існує потреба у розробленні методики оцінки, яка дасть змогу 

сформувати єдині методичні підходи, за допомогою яких буде враховано 

критерії дозволеного і невиснажливого використання земель 

сільськогосподарського призначення та принцип найбільш ефективного їх 

використання на основі ринкової вартості земель.  

3. Встановлено, що наявна методика грошової оцінки земельних ділянок 

під сільськогосподарськими угіддями не відповідає вимогам несформованого 

ринку земельних ділянок, адже у ній не визначені чіткі алгоритми реалізації 

можливих підходів при оцінці. Запропонований комплексний алгоритм 

методики масової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що 

дозволяє сформувати якісну, ринково орієнтовану систему оцінки земельних 

ділянок, передбачає оцінку агрокліматичного потенціалу та розрахунок 

ринкової вартості земель під сільськогосподарськими угіддями. 

4. Сформована класифікація земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення згідно з механізмом утворення доходу. Вона передбачає, що для 

земельних ділянок, придатних під ріллю, сіножаті, пасовища, зайнятих на дату 

оцінки перелогами, земельних ділянок під багаторічними насадженнями, 

земельних ділянок, зайнятих замкнутими водоймами, які можуть 
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використовуватися для підприємницьких цілей, характерний механізм 

рентного доходу, тобто основним чинником, що генерує дохід, є земельна 

ділянка; для земельних ділянок, зайнятих капітальними будівлями, будівлями 

і спорудами, які використовуються для виробництва, зберігання та первинної 

переробки сільськогосподарської продукції, характерний інший механізм 

утворення доходу ‒ основний потік генерується від функціонування об’єкта 

нерухомості, земельна ділянка вносить лише внесок у формування доходу від 

об’єкта; для земельних ділянок, які мають допоміжне значення, тобто беруть 

участь у формуванні загального доходу як невід’ємна його частина, внесок у 

формування потоку доходу незначний, тобто на них припадає частина доходу, 

сформованого від земельної ділянки під ріллею, сінокосами, пасовищами або 

об’єкта нерухомості. 

5. Встановлено, що специфіка визначення ринкової вартості як при 

індивідуальній, так і масовій оцінці полягає у врахуванні особливих умов 

функціонування ринків нерухомості. На основі проаналізованих даних 

перевагу можна сміливо визнати за масовою оцінкою земель, водночас 

потрібно створити таку нормативно-правову базу, яка буде регламентувати 

визначення ринкової вартості і дозволить оцінювачу проводити оцінку на 

підставі вивчення ринку земель виходячи з тих умов, які цей ринок диктує, а 

результатом такої оцінки може бути встановлення ринкової вартості, що є 

економічною основою прийняття рішень з управління земельними ресурсами. 

6. Удосконалено перелік ціноутворюючих чинників, які потенційно 

можуть впливати на ціну (вартість) земельних ділянок в межах населених 

пунктів, на основі вивчення та аналізу: земельного ринку в містах України, 

світових стандартів, практичного досвіду експертів-оцінювачів, що дає змогу 

вдосконалити процес оцінки земель у межах населених пунктів. 

7. У дисертаційному дослідженні обґрунтовані етапи оцінки вартості 

земель несільськогосподарського призначення за основними блоками 

оціночних компонентів, а також алгоритм ухвалення рішень про оцінку 
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вартості земель несільськогосподарського призначення, що значно підвищує 

ефективність оцінки та якість роботи експерта-оцінювача. 

8. На основі аналізу сучасних оціночних практик сформовано поняття 

елітності території населених пунктів – це рівень привабливості різних 

міських територій, який формується під впливом процесів урбанізації і 

соціально-просторової сегрегації території, з одного боку, і закономірного 

розвитку земельного ринку – з іншого. Причому критеріальна основа оцінки 

рівня елітності територій нестабільна, вона залежить від соціально-

економічного розвитку міського простору. Елітність об'єкта власності і 

господарювання безпосередньо пов'язана з поняттям інвестиційної 

привабливості території, яка визначається на основі оцінки потенціалу для 

вкладення в неї капіталу з метою отримання прибутку або іншого ефекту. 

 

  



 218 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕЦІЙ 

РОЗВИТКУ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

3.1. Оцінка земель як складова системи Державного земельного 

кадастру України 

Сучасний розвиток політико-економічної ситуації України можна 

назвати підготовчим етапом, що знаменує початок ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Уже розроблена вся законодавча база 

для ринку земель сільськогосподарського товарного виробництва, тому 

важливо звернути увагу на стан активних ринків земель 

несільськогосподарського призначення, земель сільськогосподарського 

призначення, що не перебувають під дією мораторію (особисте селянське 

господарство) та ринку оренди. Фактично, сформувавши повноцінну картину 

зазначених ринків, можна спрогнозувати, які тенденції будуть панівними при 

старті купівлі-продажу земель товарного сільськогосподарського виробництва, 

окреслити певні ризики та перспективи. Водночас наголосимо: важливого 

значення у цьому процесі набуватиме об’єктивна оцінка земель як 

територіального базису для розміщення будівель та споруд тощо, так і 

основного засобу сільськогосподарського товарного виробництва. Отже, якість 

оцінювання земельних ресурсів є проблемою першорядної значущості в 

умовах очікування відкриття повноцінного ринку земель в Україні. 

В умовах транзитивної економіки становлення ринку, його 

волатильності, недостатності інформації, невизначеності, постійних коливань 

виникає потреба врахування цих складових у процесі формування системи 

оцінки земель. При цьому, велика кількість несформованих інститутів 

призводить до врахування ірраціональних або частково раціональних рішень 

під час проведення оціночних процедур. Саме за допомогою системи масової 

оцінки стає можливим швидко виявляти різні аномальні процеси 

(невідповідність) і зосереджувати на них детальну увагу. Отже, можна 
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виявляти різні недосконалості ринку земель за тими чинниками, які він не 

здатен врегулювати. За допомогою такого підходу масової оцінки земель 

мінімізуються ірраціональні оціночні показники і формуються умови для 

збільшення раціональності на ринку. 

За даними моніторингу ринку земель (2018 р.), проведеного 

Держгеокадастром [31], в Україні було продано 2798 земельних ділянок 

загальною площею 882 гектари загальною вартістю 1151,105 млн. грн. З них 

за межами населених пунктів було продано 66 земельних ділянок. Аналіз 

продажу прав оренди земель за 2018 рік засвідчує: продано 4383 земельні 

ділянки загальною площею 68501 га із загальною орендною платою, яка 

визначилась в результаті торгів і склала близько 197 млн. грн. Переважна 

кількість земельних ділянок (3633), на які були продані права оренди, 

розташована за межами населених пунктів. Якщо аналізувати цільові 

призначення земельних ділянок, на які були продані права оренди, то в 

переважній більшості це об’єкти з кодом 01.01. – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Відповідно до п. 1 статті 201 Земельного кодексу України, грошова 

оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. А отже, розрахунок 

такої оцінки має виконуватися із врахуванням ринкових показників, що й 

визначають величину земельної ренти. На практиці ж маємо протилежний 

варіант розрахунку грошової оцінки земель. 

Аналіз сучасного стану грошової оцінки земель в Україні засвідчує, що 

в більшості випадків результати цієї оцінки спотворено, адже застосовувалася 

методологія нормативного оцінювання, де оцінка здійснюється на неринковій  

основі. 

Так, за даними Держгеокадастру [31], землі в межах населених пунктів 

у переважній більшості потребують проведення нормативної грошової оцінки 

(рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Показники кількості населених пунктів України, які 

потребують проведення нової грошової оцінки земель  

станом на 01.04.2020 року  

Джерело: розроблено автором на основі даних [31] 

Аналіз цього дослідження дає змогу дійти висновку: станом на 2019 рік 

понад 70 % населених пунктів України потребують оновлення нормативної 

грошової оцінки земель, що водночас лягає тягарем на бюджети органів 

місцевого самоврядування. 

Окремої уваги заслуговує аналіз показників нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів України. Так, станом на 01.01.2019 року показники нормативної 

оцінки сільськогосподарських угідь в адміністративно-територіальних 

одиницях є такими (рис. 2): 
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Рис. 3.2. Розподіл показників нормативної грошової оцінки земель під 

сільськогосподарськими угіддями станом на 01.01.2019 року  

Джерело: розроблено автором на основі даних [31] 

Навіть візуальний аналіз засвідчує, що найвищий показник вартості 

одного гектара має земля сільськогосподарського призначення під ріллею 

Черкаської області, вона складає 33646 грн за гектар, а найменший –  

Житомирської (21411 грн).  

Шляхом нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення під багаторічними насадженнями маємо визначено такі 

показники:  найвища нормативна вартість земель у Черкаській області, вона 

складає 74144 грн за гектар, а найменша у Львівській – зі значенням 27091 грн 

за гектар. 
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Рис. 3.3. Порівняльна характеристика показників нормативної грошової 

оцінки земель під сільськогосподарськими угіддями станом на 01.01.2019 

року 

Джерело: розроблено автором на базі даних [31] 

На підґрунті аналізу значень нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення під сіножатями виявлено, що 

найдорожчими є сіножаті АР Крим з показником 10145 грн за гектар, а 

найдешевшими – Вінницької області з вартістю 3140 грн за гектар. 

Розгляд показників нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення під пасовищами засвідчив, що найвища 

вартість одного гектара пасовищ в Одеській області і складає 7011 грн, а 

найнижча у Вінницькій області з показником 1558 грн за гектар. 

Проаналізовані показники нормативної грошової оцінки за кожним 

видом угіддя всіх областей України подаємо у форматі дашбордів (Додаток В) 

(рис. 3.4) 
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Рис. 3.4. Візуалізація розподілу оціночних показників нормативної 

грошової оцінки на прикладі Кіровоградської області 

Джерело: розроблено автором 

Зазначимо, що нормативні показники грошової оцінки при сприятливому збігу 

чинників впливу на земельні ділянки можуть в десятки разів відрізнятися від 

реальних ринкових, причому переважно у бік здешевлення. 

Узагальнюючи, можна зазначити, що нормативна (неринкова) база 

оцінки земель має суперечливий характер та спричиняє значний вплив на 

регулювання вартості земельних ділянок, особливо в межах населених 

пунктів. 

Окрім офіційних статистичних даних треба врахувати й існування 

«сірого» ринку земель, який в умовах нестабільної української економіки 

зумовлює вплив на вартісні показники земельних ділянок. 

На етапі очікування відкриття повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського товарного виробництва (понад 70 % всієї території 

України) особливої нагальності набуває потреба удосконалення наявної 

системи оцінки шляхом переходу на ринкові методи. Ми пропонуємо 
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методику масової оцінки земель за спільними ознаками та багатьма 

геопросторовими чинниками, які не враховуються при нормативному 

оцінюванні.  

Як уже зазначалося в попередніх розділах дисертаційного дослідження, 

уся методика ґрунтується статистичному аналізі груп земельних ділянок за 

спільними ознаками, який виконується автоматизовано, що значно здешевлює 

собівартість оціночних процедур. Особливо актуальним це є в контексті того, 

що 2/3 всіх населених пунктів України потребують нової нормативної 

грошової оцінки. 

Недоліком цього методу є дещо нижчий рівень точності, порівняно з 

індивідуальною експертною оцінкою земельних ділянок, а перевагою – 

відсутність необхідності постійного поновлення даних нормативної оцінки 

земель. А при відкритому ринку земель може з’явитися потреба об’єктивної 

ринкової оцінки земельних ділянок, а головне – великих масивів за нетривалий 

час.  

Головним напрямом удосконалення сучасної системи оцінки земель стає 

приведення існуючих її показників до ринкових значень. Одна з головних 

цілей, яку має досягти сучасна оцінка земель, – забезпечення справедливих, 

науково обґрунтованих податкових ставок, можливих за умови встановлення 

реальної цінності земельних ділянок. 

Ми проаналізували фактичний стан ринку оренди земель та проданих 

земельних ділянок (за офіційною статистичною інформацією) з метою 

визначення вихідних умов проведення масової оцінки земель в Україні (табл. 

3.1). 
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Таблиця 3.1 

Інформація про результати земельних торгів (продаж прав на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення державної власності) 

проведених територіальними органами Держгеокадастру 2019 року 

№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця (область) 

Продано лотів  

Стартовий 

обсяг 

річної 

орендної 

плати 

лотів 

Обсяг річної 

орендної плати за 

результатами торгів 

кількість  площа, га тис. грн тис. грн 
% від 

НГО* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вінницька 129 1276,6875 3770,61 8577,97 27,30 

2 Волинська 240 4857,0891 3377,93 7848,03 18,59 

3 Дніпропетровська 95 1741,5795 1573,55 4883,38 24,83 

4 Донецька 116 2106,2292 2622,37 3740,20 11,64 

5 Житомирська 54 1256,8342 1514,88 5368,77 28,35 

6 Закарпатська 49 778,2943 901,37 1083,79 9,62 

7 Запорізька 25 650,6594 682,45 1459,82 17,11 

8 
Івано-

Франківська 
122 1301,1638 2319,58 4781,40 24,69 

9 Київська 75 1093,1595 1117,97 4248,46 30,40 

10 Кіровоградська 202 3373,2123 6807,03 22623,92 26,59 

11 Луганська 75 1592,6438 2531,29 4692,96 14,83 

12 Львівська 195 2711,8791 2418,33 9783,06 32,40 

13 Миколаївська 196 4322,7851 4824,87 16722,74 27,73 

14 Одеська 467 9804,1321 19381,77 34756,42 14,35 

15 Полтавська 155 2749,2719 4753,81 18370,69 36,94 

16 Рівненська 123 2134,2653 1101,28 2933,89 21,31 

17 Сумська 141 2950,8653 2177,81 8409,31 30,89 

18 Тернопільська 311 2989,7042 3027,96 9497,91 25,09 

19 Харківська 76 1025,6179 1890,99 3589,83 15,19 

20 Херсонська 141 6930,6723 5292,83 11549,35 17,46 

21 Хмельницька 69 1138,4450 2007,48 5529,92 22,04 

22 Черкаська 169 1609,1797 2946,73 8011,91 21,75 

23 Чернівецька 50 433,1825 723,56 1336,42 14,78 

24 Чернігівська 103 2745,0671 4299,35 11488,28 26,72 

  Всього 3378 61572,6201 82065,81 211288,41 21,58 

*НГО –нормативна грошова оцінка 

Джерело: сформовано автором на основі даних [31] 
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Отже, загалом продано 3378 орендних прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності, сукупний 

стартовий обсяг річної орендної плати проданих лотів склав 82065,81 тис. грн, 

а річної орендної плати за результатами торгів – 211288,41 тис. грн. 

Ми проаналізували середні показники цін на оренду земель 

сільськогосподарського призначення в регіонах України, дані наводимо в 

табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Середні показники ціни на оренду земель сільськогосподарського 

призначення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України 

Назва області Ціна за 1 га, (грн) 

Вінницька 1973 

Волинська 1200 

Дніпропетровська 2220 

Донецька 2183 

Житомирська 993 

Закарпатська 2054 

Запорізька 2256 

Івано-Франківська 2000 

Київська 2858 

Кіровоградська 1760 

Луганська 979 

Львівська 2210 

Миколаївська 975 

Одеська 2488 

Полтавська 4346 

Рівненська 1202 

Сумська 2943 

Тернопільська 2013 

Харківська 2176 

Херсонська 1213 

Хмельницька 2153 

Черкаська 2885 

Чернівецька 3020 

Чернігівська 1300 

Джерело: сформовано автором на основі даних [31] 
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Як бачимо, найнижчий показник ціни на оренду одного гектара земель 

сільськогосподарського призначення наявний у Луганській області – 979 грн, 

а найвищий у Полтавській – 4346 грн, середній показник у межах всієї 

території України складає 2058 грн. 

Вважаємо за потрібне проаналізувати середнє значення іншого 

поширеного виду користування землями сільськогосподарського 

призначення, а саме щорічну виплату за договорам емфітевзису. Так, загалом 

по Україні воно складає 1176 грн за гектар. А вартість договорів іпотеки для 

земель несільськогосподарського призначення за загальним показником для 

всієї території країни [31] складає 1009 грн/м2. 

Розподіл даних Держгеокадастру щодо продажу прав оренди земель 

подано в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Дані моніторингу щодо продажу прав оренди на земельні ділянки за 

2018 рік 

№    

З/п 

адміністративно-

територіальні одиниці 

кількість 

орендованих 

земельних 

ділянок, шт. 

площа 

орендованих 

земельних 

ділянок, га 

стартова 

річна 

орендна 

плата,  

грн/квм 

розмір 

орендної 

плати за 

результатами 

земельних 

торгів,  грн/кв 

м 

1 2 3 10 11 14 15 

1 
Вінницька 

область 

обласні 

центри     
міста 

районного 

значення 3 3,13 6,74 6,96 

селища 

міського 

типу 3 3,01 15,98 16,46 

села 4 2,89 6,62 32,14 

за межами 163 1655,78 0,22 0,70 

усього 173 1664,80   

2 
Волинська 

область 

обласні 

центри 12 0,28 32,11 37,43  

міста 

районного 

значення 7 0,70 9,14 124,47 

селища 

міського 

типу 5 1,28 17,36 58,97 
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села 22 114,62 0,78 1,27 

за межами 103 2073,58 0,12 0,15 

усього 149 2190,46   

3 
Дніпропетровс

ька область 

обласні 

центри 22 5,10 89,64 89,64 

міста 

районного 

значення 1 0,70 51,41 51,41 

селища 

міського 

типу 2 0,03 17,06 17,06 

села     
за межами 88 1164,77 0,23 0,23 

усього 113 1170,60   

4 
Донецька 

область 

обласні 

центри 4 0,21 43,93 169,12 

міста 

районного 

значення     
селища 

міського 

типу     
села     
за межами 159 4090,55 0,13 0,16 

усього 163 4090,76   

5 
Житомирська 

область 

обласні 

центри 19 17,77 6,16 7,75 

міста 

районного 

значення     
селища 

міського 

типу     
села 4 55,97 1,97 2,00 

за межами 10 568,01 0,10 0,30 

усього 33 641,75   

7 
Закарпатська 

область 

обласні 

центри 4 7,51 5,75 5,80 

міста 

районного 

значення 2 0,48 6,78 6,95 

селища 

міського 

типу 4 40,12 0,12 0,12 

села 9 49,75 0,69 1,55 

за межами 55 1355,08 0,11 0,17 

усього 74 1452,93   

8 
Запорізька 

область 

обласні 

центри 1 2,00 0,17 0,20 

міста 

районного 

значення 4 3,21 14,35 14,67 
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селища 

міського 

типу     
села     
за межами 15 334,32 0,21 0,26 

усього 20 339,53   

9 

Івано-

Франківська 

область 

обласні 

центри 5 1,43 11,55 15,92 

міста 

районного 

значення 20 32,83 1,14 2,68 

селища 

міського 

типу 5 11,08 0,35 0,58 

села 19 139,49 0,27 0,29 

за межами 41 712,99 0,14 0,38 

усього 90 897,82   

10 
Київська 

область 

обласні 

центри 11 23,60 9,08 11,29 

міста 

районного 

значення 3 0,74 4,85 7,62 

селища 

міського 

типу 10 3,03 4,57 15,03 

села 17 0,74 13,14 16,04 

за межами 26 504,89 0,14 0,36 

усього 67 533,00 0,58 1 

11 
Кіровоградськ

а область 

обласні 

центри 13 12,66 3,33 3,33 

міста 

районного 

значення 9 6,17 3,78 3,78 

селища 

міського 

типу 4 0,04 36,39 36,39 

села 5 23,45 4,02 4,02 

за межами 208 3626,93 0,47 0,47 

усього 239 3669,24   

12 
Луганська 

область 

обласні 

центри 4 0,28 21,44 21,44 

міста 

районного 

значення     
селища 

міського 

типу     
села     
за межами 81 1117,59 0,27 0,27 

усього 85 1117,87   

13 
Львівська 

область 

обласні 

центри 21 9,56 14,67 18,86 
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міста 

районного 

значення 32 15,53 7,97 22,51 

селища 

міського 

типу 1 0,66 8,41 8,49 

села 49 216,14 0,56 0,70 

за межами 251 3833,90 0,10 0,30 

усього 354 4075,80   

  
Миколаївська 

область 

обласні 

центри 12 0,12 85,04 260,51 

міста 

районного 

значення 3 1,47 11,33 34,26 

селища 

міського 

типу 1 0,50 4,81 4,88 

села     
за межами 167 3512,90 0,12 0,28 

усього 183 3515,00   

14 
Одеська 

область 

обласні 

центри     
міста 

районного 

значення 7 1,13 82,53 82,53 

селища 

міського 

типу     
села     
за межами 505 11907,65 0,44 0,44 

усього 512 11908,78   

15 
Полтавська 

область 

обласні 

центри     
міста 

районного 

значення 18 22,41 25,71 29,26 

селища 

міського 

типу 9 0,39 21,95 25,13 

села 13 24,21 1,55 1,96 

за межами 302 3156,26 0,18 0,64 

усього 342 3203,28   

16 
Рівненська 

область 

обласні 

центри 16 3,89 13,01 33,72 

міста 

районного 

значення 13 2,00 33,89 34,86 

селища 

міського 

типу 10 1,66 15,90 16,52 

села 27 35,83 1,63 1,99 

за межами 113 2266,13 0,09 0,26 

усього 179 2309,51   
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17 
Сумська 

область 

обласні 

центри 8 1,03 33,75 33,75 

міста 

районного 

значення 6 0,82 23,10 23,10 

селища 

міського 

типу 2 0,01 31,63 31,63 

села 1 1,25 5,00 5,00 

за межами 351 6706,77 0,27 0,27 

усього 368 6709,88   

18 
Тернопільська 

область 

обласні 

центри 5 0,36 27,82 159,65 

міста 

районного 

значення 4 0,84 10,56 23,46 

селища 

міського 

типу 2 10,62 0,32 0,36 

села 9 93,97 0,42 0,56 

за межами 212 2121,46 0,14 0,42 

усього 232 2227,25   

19 
Харківська 

область 

обласні 

центри 17 0,08 55,48 62,56 

міста 

районного 

значення 19 40,88 1,54 2,05 

селища 

міського 

типу 12 0,06 40,16 41,99 

села 2 0,01 20,22 22,28 

за межами 105 1378,80 0,27 0,38 

усього 155 1419,82   

20 
Херсонська 

область 

обласні 

центри 52 9,00 15,80 17,76 

міста 

районного 

значення 6 21,50 0,96 0,96 

селища 

міського 

типу 4 0,08 11,92 12,11 

села 5 50,65 0,23 0,53 

за межами 113 4105,65 0,08 0,153 

усього 180 4186,87   

21 
Хмельницька 

область 

обласні 

центри 2 51,07 0,56 0,56 

міста 

районного 

значення 8 0,39 19,34 19,34 

селища 

міського 

типу     
села 1 0,49 3,48 3,484329218 

за межами 76 1867,93 0,78 0,78 
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усього 87 1919,88   

22 
Черкаська 

область 

обласні 

центри 16 2,91 16,75 17,03 

міста 

районного 

значення 8 0,94 3,41 4,06 

селища 

міського 

типу 2 0,11 19,87 20,43 

села 44 131,19 0,46 0,42 

за межами 291 3689,68 0,20 0,41 

усього 361 3824,83   

23 
Чернівецька 

область 

обласні 

центри     
міста 

районного 

значення 3 0,09 25,64 26,10 

селища 

міського 

типу     
села 5 49,80 0,57 0,71 

за межами 24 296,71 0,15 0,399 

усього 32 346,60   

24 
Чернігівська 

область 

обласні 

центри     
міста 

районного 

значення 7 6,88 2,61 2,67 

селища 

міського 

типу 1 5,37 2,31 2,32 

села 10 41,25 0,22 0,45 

за межами 174 5032,19 0,12 0,26 

усього 192 5085,69   

Джерело: сформовано автором на основі даних [31] 

 

За даними моніторингу Держгеокадастру щодо продажу прав оренди на 

земельні ділянки за 2018 рік, загальна кількість земельних ділянок, переданих 

в оренду, склала – 4383; загальна площа земель, придбаних на правах оренди, 

– 68501,95 га, стартова річна орендна плата в середньому складала – 

11,60 грн/кв м, максимальна – 89,64 грн/кв м у Дніпропетровській області, а 

найменша 0,08 грн/кв м у Херсонській області. 

Наступним етапом нашого дослідження був аналіз даних щодо проданих 

земельних ділянок за 2018 рік (табл. 3.4) 
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Таблиця 3.4 

Дані моніторингу проданих земельних ділянок за 2018 рік 

№    

З/п 

адміністративно-територіальні 

 одиниці 

кількість 

проданих 

земельних 

ділянок, шт. 

площа 

проданих 

земельних 

ділянок,   

га 

вартість 

проданих 

земельних 

ділянок,  

грн/кв м 

1 2 3 4 5 8 

1 Вінницька область 

обласні центри 
123 27,49 248,02 

міста районного 

значення 
12 1,02 91,36 

селища міського типу 7 0,43 76,68 

села 11 3,24 46,41 

за межами    

усього 153 32,18  

2 Волинська область 

обласні центри 42 12,95 117,37 

міста районного 

значення 
13 2,23 112,11 

селища міського типу 18 4,00 64,15 

села 45 16,58 58,37 

за межами 2 0,71 68,61 

усього 120 36,47  

3 
Дніпропетровська 

область 

обласні центри 16 4,92 408,76 

міста районного 

значення 
1 0,07 271,27 

селища міського типу 8 0,49 94,50 

села 3 0,31 129,11 

за межами 1 0,15 364,31 

усього 29 5,94  

4 Донецька область 

обласні центри 18 3,70 119,36 

міста районного 

значення 
18 4,31 31,93 

селища міського типу 4 0,45 47,56 

села 1 0,02 63,35 

за межами 21 2,24 163,73 

усього 62 10,73  

5 
Житомирська 

область 

обласні центри 52 21,78 105,42 

міста районного 

значення 
48 12,56 48,88 

селища міського типу 26 5,66 41,84 

села 65 38,33 26,65 

за межами    

усього 191 78,32  

7 
Закарпатська 

область 

обласні центри 140 34,58 209,09 

міста районного 

значення 
53 10,87 164,99 
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селища міського типу 30 3,99 81,85 

села 88 22,80 74,17 

за межами 4 3,93 70,06 

усього 315 76,17  

8 Запорізька область 

обласні центри 6 1,75 38,36 

міста районного 

значення 
42 16,34 79,71 

селища міського типу 16 14,05 29,30 

села 5 0,47 50,17 

за межами    

усього 69 32,61  

9 
Івано-Франківська 

область 

обласні центри 49 20,81 154,99 

міста районного 

значення 
29 8,04 99,87 

селища міського типу 15 3,98 75,46 

села 67 11,64 52,35 

за межами    

усього 160 44,48  

10 Київська область 

обласні центри 10 5,64 135,73 

міста районного 

значення 
6 1,15 120,06 

селища міського типу 7 0,43 108,11 

села 15 10,72 225,11 

за межами    

усього 38 17,93  

11 
Кіровоградська 

область 

обласні центри 11 1,51 239,98 

міста районного 

значення 
7 0,44 122,52 

селища міського типу 17 4,01 74,36 

села 5 0,51 97,31 

за межами    

усього 40 6,46  

12 Луганська область 

обласні центри 8 1,09 102,80 

міста районного 

значення 
   

селища міського типу 1 0,04 96,66 

села 2 0,61 13,84 

за межами    

усього 11 1,74  

13 Львівська область 

обласні центри 130 24,69 593,24 

міста районного 

значення 
110 27,86 109,14 

селища міського типу 30 9,78 143,35 

села 93 38,15 113,25 

за межами 7 11,54 69,10 

усього 370 112,02  

  
Миколаївська 

область 

обласні центри 24 11,32 84,47 

міста районного 

значення 
15 9,80 58,69 

селища міського типу 9 5,36 18,87 
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села 7 0,41 87,52 

за межами 3 12,41 58,19 

усього 58 39,29  

14 Одеська область 

обласні центри 27 10,27 581,85 

міста районного 

значення 
37 6,38 137,46 

селища міського типу 6 44,75 71,27 

села 16 2,67 186,35 

за межами    

усього 86 64,07  

15 
Полтавська 

область 

обласні центри 1 0,01 1024,74 

міста районного 

значення 
4 0,21 226,69 

селища міського типу 4 0,06 435,54 

села 7 1,22 80,89 

за межами 5 0,05 270,42 

усього 21 1,54  

16 Рівненська область 

обласні центри 66 21,46 101,43 

міста районного 

значення 
53 10,00 33,99 

селища міського типу 48 10,96 29,78 

села 85 56,85 17,52 

за межами 6 3,01 23,34 

усього 258 102,29  

17 Сумська область 

обласні центри 22 2,39 98,43 

міста районного 

значення 
11 2,69 75,86 

селища міського типу 1 0,03 119,54 

села 4 1,81 26,62 

за межами    

усього 38 6,92  

18 
Тернопільська 

область 

обласні центри 22 4,64 134,38 

міста районного 

значення 
39 3,65 64,02 

селища міського типу 18 2,25 50,72 

села 49 14,78 47,84 

за межами 15 11,72 29,43 

усього 143 37,04  

19 Харківська область 

обласні центри 71 17,18 501,25 

міста районного 

значення 
9 1,61 65,00 

селища міського типу 5 0,27 103,17 

села 2 0,09 78,16 

за межами    

усього 87 19,16  

20 Херсонська область 

обласні центри 32 8,47 155,20 

міста районного 

значення 
4 0,56 139,34 

селища міського типу 9 2,44 57,22 

села 3 0,27 96,74 



 236 

за межами    

усього 48 11,74  

21 
Хмельницька 

область 

обласні центри 75 23,96 83,07 

міста районного 

значення 
29 6,37 114,72 

селища міського типу 30 9,49 34,00 

села 23 5,02 71,02 

за межами    

усього 157 44,84  

22 Черкаська область 

обласні центри 22 6,20 119,08 

міста районного 

значення 
63 18,34 107,50 

селища міського типу 7 4,75 20,30 

села 15 1,91 56,05 

за межами    

усього 107 31,19  

23 
Чернівецька 

область 

обласні центри 46 6,53 345,21 

міста районного 

значення 
20 3,96 48,08 

селища міського типу 13 12,72 36,56 

села 71 22,60 28,08 

за межами    

усього 150 45,80  

24 
Чернігівська 

область 

обласні центри 24 5,31 68,14 

міста районного 

значення 
26 9,59 35,36 

селища міського типу 4 2,00 19,96 

села 12 0,62 32,11 

за межами 2 1,06 26,79 

усього 68 18,57  

25 м. Київ 

обласні центри 19 5,08 2094,06 

міста районного 

значення 
   

селища міського типу    

села    

за межами    

усього 19 5,08  

Джерело: сформовано автором на основі даних [31] 

Аналіз даних моніторингу Держгеокадастру 2018 року засвідчує, що 

загальна кількість проданих ділянок склала 2798, сукупна площа 882,58 га, 

середня вартість скала – 142,04 грн/кв м, максимальна вартість – 

2094,06 грн/кв м у місті Києві, мінімальна – 13,84 грн/кв м в Луганській 

області. 

Отже, оцінка земель має надзвичайно важливе значення для сфери 

земельних відносин та відіграє головну роль в системі ведення державного 
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земельного кадастру. Вона є чинником стабілізації ринкового ціноутворення, 

складає основу ефективного оподаткування земельних ділянок та наповнення 

місцевих бюджетів. Формування системи оцінки земель на підґрунті методів 

групування за спільними чинниками та ознаками має стати детермінантою 

розвитку ринку земель сільськогосподарського товарного виробництва. 

3.2. Перспективи розвитку системи оподаткування земель в Україні 

з використанням масової оцінки 

У результаті ефективного податкового впливу на економічну діяльність 

платників податків постануть умови для раціонального використання земель. 

Сучасна українська система оподаткування, що охоплює й податок на майно 

підприємств, організацій, установ і податок на майно фізичних осіб, не 

відповідає подібним принципам, в основному призначена для фіскальних 

цілей, неорієнтована на виконання завдань загальноекономічного характеру. 

Повноцінному розкриттю дохідного потенціалу майна перешкоджає 

застосування застарілих вартісних показників [308], які занижують реальну 

величину податкової бази. 

Нині особливої актуальності набувають питання децентралізації та 

запровадження загального податку на нерухоме майно замість наявних 

податків на землю і окремо нерухоме майно. Оцінка об'єктів нерухомого майна 

за ринковою вартістю є одним з істотних аспектів ефективної, сучасної системи 

оподаткування. Для її визначення необхідно розробити відповідний порядок, 

норми і правила проведення масової оцінки земель з метою оподаткування. 

Питанням оподаткування земель займаються вітчизняні й закордонні 

науковців, такі як: Р. Весселі, Ю.Ф. Дехтяренко, Д.С. Добряк, 

О.І. Драпіковський, Джозеф К. Еккерт, Ю.М. Манцевич, В.В. Лісецький, 

А.Г. Мартин, Н.Л. Недодаєва, Ю.М. Палеха, А.П. Ромм, А. Сміт, Г. Харісон, 

проте питання удосконалення системи оподаткування земель на основі її 

масової оцінки є порівняно новим і потребує глибшого дослідження. 
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Питання оподаткування є одними з найбільш складних і понад 300 років 

посідають чільне місце в дослідженнях вчених економічного, юридичного та 

політичного профілю. Головним економічним сенсом податків є вилучення 

державою на користь суспільства певної частини валового внутрішнього 

продукту у вигляді обов'язкового внеску з метою формування фінансових 

ресурсів [308]. Основною сферою регулювання податків є в передусім 

економічна сфера суспільства: визначаються стимули й штрафні санкції, які 

зосереджують рух капіталу і робочої сили до того чи іншого виду 

господарської діяльності або, навпаки, перешкоджають шляху розвитку 

небажаної економічної тенденції. 

На думку О.І. Драпіковського [35], стимулом до розробки ринково 

орієнтованих моделей масової оцінки в нашій країні може стати впровадження 

оподаткування нерухомого майна й доходів з його продажу та формування 

пов'язаного з ним нового напряму в оціночній діяльності – оцінки для цілей 

оподаткування (податкової оцінки). 

Варто частково погодиться з думкою науковця та підкреслити, що масова 

оцінка проводиться, як свідчить міжнародний досвід, насамперед для цілей 

оподаткування. Це пов'язано з тим, що вона дозволяє при невисокій 

трудомісткості проводити оцінку великих масивів даних і розраховувати ціни 

великої кількості об'єктів.  

Податок на нерухоме майно є важливим компонентом справедливої 

податкової системи багатьох країн світу [7; 50]. Цей податок може забезпечити 

надходження стабільних економічно ефективних доходів до місцевих 

бюджетів населених пунктів, при цьому його адекватне сприйняття громадою 

може бути лише за умови наявності прозорих законів, які регулюють 

оподаткування нерухомого майна та забезпечують справедливий розподіл 

податкового тягаря між платниками податків [18]. Податок на нерухоме майно 

діє нині більш ніж у 140 країнах світу і є економічним важелем стимулювання 

державою ефективного використання наявного капіталу [206; 291; 213]. 
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Нерухоме майно практично неможливо знеособити (деперсоніфікувати) 

і приховати від оцінки, податкова база нерухомого майна відносно стабільна і 

має тенденцію до збільшення. Крім поповнення бюджету, оподаткування 

нерухомого майна є засобом стимулювання ефективного використання земель 

та інших об'єктів – засобів виробництва, які нерозривно пов'язані із землею. 

Окремо варто зазначити, що податок на нерухоме майно, як свідчить 

світова практика [223; 242; 254; 267; 269; 275; 277], може забезпечувати 

самовизначення і фінансову незалежність територіальних громад, а також 

забезпечує здорову конкуренцію між ними у царині залучення бізнесу, 

інвесторів та створення сприятливих умов життя для місцевого населення й 

зростання їхнього добробуту. 

Склад податку на нерухоме майно розглядається з позиції поєднання в 

одному податку відтворювальної та рентної складових. Перша спрямована на 

формування в бюджеті коштів для фінансування суспільно необхідних витрат 

на відновлення об'єктів природного середовища, які використовуються. Друга 

– на вилучення диференціальної земельної ренти для вирівнювання умов 

конкуренції при взаємодії економічних суб'єктів на стадії її отримання та 

подальшої реалізації результатів екстенсивного або інтенсивного впливу на 

земельні ділянки. 

До особливостей і переваг податку на нерухоме майно можна віднести 

гнучкість, прозорість, збалансованість бюджетних надходжень, а також 

адміністративну практичність, самостійність органів місцевого 

самоврядування [92; 104; 257]. 

Гнучкість є здатністю податкових доходів підвищуватися й опускатися 

разом із потребами економіки й потребою в бюджетних надходженнях. 

Гнучкість є характерною ознакою системи оподаткування нерухомого майна, 

основою якої є вартість. До того ж величини самої вартості, які 

встановлюються для цілей оподаткування, повинні динамічно поновлюватися 

паралельно з процесом зміни вартості. 
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Варто зазначити, що прозорість податків на нерухоме майно дозволяє 

контролювати загальну якість роботи органів виконавчої влади та сприяє їх 

прямій підзвітності громаді. Податок на нерухоме майно є єдиним податком, 

який надає платникам податків можливість аналізувати і ставити під сумнів 

результати оцінки вартості належного їм майна, а також зіставляти з майном, 

яке є ідентичним їх власному, або з тим, що перебуває поруч [100]. 

Важливим аспектом якісної системи оподаткування земель та 

нерухомого майна є збалансування бюджетних надходжень. Будь-які 

управлінські кадри, як правило, є прихильниками збалансованої системи 

бюджетних надходжень. Податок на вартість нерухомого майна є важливою 

складовою такої системи, оскільки опирається на стабільну й надійну базу. 

Ці три особливості податку на нерухоме майно встановлюють вимоги до 

моделі масової оцінки вартості: 

• можливість оперативного перегляду побудованих моделей 

залежно від цільових напрямів держави; 

• методи масової оцінки повинні бути чітко формалізованими для 

забезпечення прозорості та можливості довести справедливість розрахованих 

розмірів баз оподатковування; 

• базисом масової оцінки повинна бути актуальна, повна й 

позбавлена суперечностей база даних. 

Масова оцінка з метою оподаткування є порівняно новим явищем. Воно 

формувалося на початку XX століття, коли влада стала проявляти 

зацікавленість до застосування відносно недорогих уніфікованих, точних і 

справедливих підходів до оцінки всіх об'єктів нерухомого майна для цілей 

оподаткування. Пізніше величезний вплив на масову оцінку здійснив стрімкий 

розвиток комп’ютерних технологій і пов’язаних з ними методів математичного 

моделювання. У XXI столітті системи масової оцінки земель та іншого 

нерухомого майна є обов'язковим інструментом, засобом і способом 

удосконалення системи оподаткування нерухомості. Системи масової оцінки 

земель та іншого нерухомого майна існують у багатьох країнах світу. Огляд і 
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аналіз особливостей систем оподаткування в різних країнах детально 

висвітлені в роботах відомих науковців Д. Янгмена і Д. Мальме [213], Р. Олми, 

А. Мюллера, Р. Весcелі [20]. 

Характерно, що в країнах з ринковою економікою одним з основних 

джерел наповнення державного бюджету є орендні платежі та податки на 

нерухоме майно, вони витрачаються в основному на соціальні потреби. 

Слід відмітити, що в окремих країнах (США, Канада, Великобританія, 

Німеччина, Італія, Японія та ін.) плата за землю входить до єдиного податку на 

нерухоме майно, водночас (Франція, Данія, ПАР, Аргентина, Тайвань) вона є 

самостійним податком. Як правило, у більшості країн, податок на землю є 

одним із місцевих податків. У США податок на нерухоме майно становить 1 % 

від його ринкової вартості. У Данії, Австралії, Новій Зеландії податок на землю 

є самостійним платежем і складає 3 % від ринкової вартості земельної ділянки 

(податок на будівлі та споруди – 1 % від ринкової вартості). 

Країни Європейського Союзу використовують широкий спектр методів 

для встановлення бази оподаткування, на основі якої розраховується дійсний 

розмір податку на нерухоме майно. 

Оподаткування земель в країнах світу базується на податкових ставках 

на нерухоме майно, яке тлумачать як земельні ділянки з усіма будівлями і 

спорудами, що займають значну частину у формуванні валового внутрішнього 

продукту. Податок на нерухоме майно (зокрема й земельні ділянки) за своєю 

питомою вагою в складі податків країн Європейського Союзу має такий 

вигляд (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Податок на нерухомість в податковій системі країн  

Європейського Союзу 

Різновиди податку % від загальної кількості 

Податок на прибуток 25 

Податок з доходів корпорацій 9 

Внески соціального страхування 26 

Податок на заробітну плату 1 



 242 

Продовження Табл. 3.4 

Податок на нерухомість 5 

Податки загального споживання 20 

Конкретні податки на споживання 11 

Інші податки 3 

Джерело: розробка авторська за даними OECD [341] 

А отже, податок на нерухомість складає 5 % від усіх податків, наявних 

нині в країнах ЄС. 

У результаті значна частина податкових надходжень пов'язана з 

використанням і орендою земель. Наприклад, у Канаді частка платежів за 

нерухоме майно щорічно складає до 70 % від загальних податкових 

надходжень. 

Проаналізувавши системи земельного оподаткування у різних країнах, 

можна виокремити декілька таких, що можуть бути корисними для 

впровадження в Україні. 

Одним із них є податкова система Канади, а саме її провінції Онтаріо, яка 

є успішним прикладом планування та реалізації переоцінки на великому масиві 

об'єктів. Корпорація по оцінці муніципальної власності (КОМВ) – 

некомерційна компанія, створена наприкінці 1998 року для цілей 

адміністрування оцінки нерухомого майна в провінції Онтаріо й обліку 

населення з метою проведення виборів, фінансується за рахунок місцевих 

муніципалітетів. Організація є найбільшим органом оцінки в Північній 

Америці, вона здійснює оцінку понад 4,3 млн об'єктів власності. 

Водночас Індія демонструє цікавий підхід до проведення переоцінки з 

використанням так званої самооцінки, коли платники податків відносять свій 

об'єкт до однієї з груп вартості, які визначені з метою оподаткування, і 

зазначають його характеристики. Ситуація пасивного ринку і потенційно 

великої кількості неврахованих об'єктів, особливо приміської зони, забезпечує 

ефективність цього підходу, що розглядається як проміжний ступінь переходу 

до оцінки вартості на базі суб’єктивного уявлення щодо об'єкта. 

На відміну від двох попередніх країн, Нідерланди мають досвід 

організації багатоцільового використання земельного реєстру. Земельний 
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реєстр є багатоцільовим ресурсом, що застосовується для фізичного 

планування, управління земельними ресурсами, містобудування та статистики, 

окрім використання для оподаткування. 

Окремої уваги заслуговує Данія [143; 284], яка є прикладом 

адміністративної та інформаційної взаємодії різних систем, які беруть участь у 

процесі оцінки. В Данії установа, яка відповідає за веденням земельного 

кадастру присвоює кадастрові номери (ідентифікатори) земельним ділянкам. У 

земельному реєстрі враховуються власники земельних ділянок, зокрема 

будівель, які знаходяться на них. Місцеві органи влади здійснюють реєстрацію 

платників податків для цілей майнових податків. Податкові органи ведуть 

реєстр цін по операціях, центральна податкова служба здійснює оцінку майна. 

Оцінка здійснюється на основі даних про земельні ділянки, отриманих із 

земельного кадастру, і даних про нерухоме майно, отриманих від місцевих 

органів влади. Податкові органи повідомляють платників податків про 

результати оцінки (вартість земель і нерухомого майна), платники податків 

мають право оскаржувати розрахунки податкових органів. Результати оцінки 

передаються в органи місцевої влади, які безпосередньо здійснюють збір 

майнових податків [143]. 

Яскравим прикладом, як це вже зазначалося в першому розділі, є Швеція, 

де діє єдиний державний орган для здійснення функцій земельного кадастру, 

реєстру нерухомого майна, обліку прав власності, оцінки для цілей майнових 

податків та реєстру правових транзакцій. 

Також слід зазначити, що Литва здійснила перехід до оподаткування 

майна на основі ринкової вартості. Закон про процедуру та умови встановлення 

прав власності на об'єкти нерухомого майна ухвалений у червні 1991 року. Як 

наслідок – земельна реформа, націлена на відновлення класу приватних 

власників, була успішно проведена. У 1997 році відповідно до закону про 

«Реєстр нерухомого майна» був створений об'єднаний реєстр земель та 

нерухомого майна. Організаційна спілка служб технічної інвентаризації 

будівель (споруд) і земельного кадастру створила передумови для проведення 
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реформи оподаткування нерухомого майна. Водночас автоматизована система 

масової оцінки забезпечує можливість їх щорічної якісної переоцінки на всій 

території. 

Законодавчою базою оподаткування нерухомості в Литві є Закон «Про 

податок на нерухоме майно» та Правила оцінки оподатковуваного майна, 

затверджені постановою уряду 2005 року. Законом визначено об'єкт податку – 

земельні ділянки і будівлі, податкова ставка, платники податків. Податок 

адмініструється податковою інспекцією і зараховується до місцевих бюджетів. 

Базою оподаткування є ринкова вартість, податкова ставка складає 1 % від 

вартості. Оцінку здійснює державне підприємство – Центр регістрів. Законом 

визначені методи оцінки всіх класів нерухомого майна з метою оподаткування. 

Досвід Литви та інших країн Прибалтики, на нашу думку, є найбільш цікавим 

для України [298]. 

З метою забезпечення справедливого податкового розподілу і в цілому 

розуміння системи оподаткування нерухомого майна необхідно, щоб 

податковою базою була вартість майна, яка використовується для визначення 

її поточної ринкової вартості. Міжнародні стандарти оцінки [334-335; 338], 

монографії міжнародних експертів та інші наукові праці [266; 274; 284] містять 

таке визначення: поняття «поточна ринкова вартість» зосереджує увагу на 

актуальності ринкової вартості, відповідно, з метою оподаткування необхідно 

проводити моніторинг ринку земель та іншого нерухомого майна і регулярну 

оцінку (переоцінку) його вартості. Як зазначено в Стандарті з політики у сфері 

оподаткування майна [335], схваленому в серпні 2004 року Міжнародним 

товариством податкових оцінювачів в Чикаго, «податковому оцінювачу 

рекомендується спостерігати за встановленням регулярних циклів переоцінки 

або, принаймні, за пороговими значеннями рівня експертної оцінки та її 

одноманітністю, які є сигналом для початку переоцінки». 

Дж. К. Еккерт в роботі «Організація оцінки та оподаткування 

нерухомості» визначає три основні функції системи масової оцінки 
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нерухомості з метою оподаткування – «переоцінка, супровід даних та 

актуалізація значень вартості» [154]. 

Формується поняття «поточна ринкова вартість» – індикатор стану 

ринку нерухомого майна. Це поняття акцентує увагу на актуальності ринкової 

вартості. Отже, з метою оподаткування необхідно проводити моніторинг 

ринку земель та іншого нерухомого майна й регулярну оцінку (переоцінку) їх 

вартості.  

Поточна ринкова вартість як база оподаткування забезпечує стабільність 

взаємовідносин між величинами вартості й податками на майно. Водночас, 

поточна ринкова вартість має визначати величини вартості на основі ринкових 

даних, вона накладає об'єктивні обмеження і все, відмінне від неї, може 

сприйматися як суб'єктивне явище. Маючи стандарт «поточної ринкової 

вартості», платникам податків легше оцінити, наскільки справедливо з ними 

поводяться при оподаткуванні їхнього майна. Тому буде справедливим 

встановлення як податкової бази з податку на нерухоме майно його ринкової 

вартості та подальше вилучення її частини на користь суспільних благ. 

У підсумку, поточна ринкова вартість як база оподаткування забезпечує 

стабільність взаємин між величинами вартості та податками на майно. При 

цьому, поточна ринкова вартість вимагає визначення величини вартості на 

основі ринкових даних, і накладає об'єктивні обмеження на все, що, відмінне 

від неї, може сприйматися як суб'єктивне явище. Маючи стандарт «поточної 

ринкової вартості», платникам податків набагато легше зрозуміти, чи 

відповідно до законодавства з ними поводяться при оподаткуванні їхнього 

нерухомого майна. Ринкова вартість відображає потенційну 

платоспроможність платника податків, її використання як податкової бази 

спонукає платника податків більш ефективно розпоряджатися своєю 

власністю. 

Необхідність регулярної переоцінки вартості об'єктів оподаткування 

(земель та іншого нерухомого майна) накладає певні вимоги та обмеження на 

систему оцінки об'єктів: працевтрати на проведення оцінки не повинні бути 
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високі; оцінка повинна бути об'єктивною; оцінка повинна давати високий 

ступінь точності; модель масової оцінки повинна забезпечити гарні прогнозні 

характеристики для її застосування на інших об'єктах вибірки. 

Основна мета розробки й створення системи масової оцінки земель та 

іншого нерухомого майна – забезпечення функціонування та вдосконалення 

системи оподаткування нерухомого майна, яка базується на ринковій вартості. 

Отже, моделі масової оцінки повинні забезпечувати отримання якісного 

результату, масову оцінку належить проводити системно, за принципами 

оподаткування. 

Соціальні зміни в суспільстві, становлення ринку земель та іншого 

нерухомого майна, формування інституту власності створили передумови і 

сформували потребу реформування системи майнового оподаткування в 

Україні. Система оподаткування, що застосовується нині (щорічна індексація 

нормативної ціни земельної ділянки) не відображає зв'язку між вартістю 

земельної ділянки й податками на неї. Удосконалення системи оподаткування 

земель має базуватися на новому підході до визначення податку на землю на 

основі ринкової вартості [108]. При цьому, особливої актуальності наразі 

набуває впровадження права територіальних громад самостійно визначати 

ставку оподаткування для конкретної категорії земель, що стане ефективним 

інструментом на шляху процесу децентралізації. 

У цілому, перед Україною, як і перед більшістю «пострадянських» країн, 

гостро постала проблема вибору концепції оцінки земель та іншого нерухомого 

майна. Є два основні підходи, що застосовуються в оціночній практиці країн 

світу: 

1) моделі, засновані на заздалегідь визначеній нормативній вартості, що 

систематично оновлюються і встановлюються державними органами; 

2) моделі, засновані на методиках визначення ринкової вартості, або 

вартості, наближеної до ринкової. 
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Обидва напрями є систематизованими методами розрахунку вартості. 

Однак принципова різниця полягає в масштабі проведення робіт і контролі 

якості виконаної оцінки. 

Як перший, так і другий підходи до проблеми оцінки земель мають 

переваги й недоліки. Визначення бази оподатковування на основі нормативної 

вартості передбачає більш урегульований і простий методом з позиції 

реалізації в масштабі всієї держави. Проведення масової оцінки для визначення 

ринкової вартості земель є більш складним методом на основі статистичних 

даних ринку земель та іншого нерухомого майна, проте воно значно здешевлює 

процес оцінки великих площ. 

Оптимальним рішенням для удосконалення системи оподаткування в 

Україні є застосування методів масової оцінки, заснованих на єдиній 

методології з використанням стандартизованого програмного забезпечення для 

розрахунку ринкової вартості (на основі даних щодо ситуації на ринку земель 

та іншого нерухомого майна), що забезпечить ефективність, послідовність, 

неупередженість, порівнянність результатів на всій території областей і країни 

в цілому.  

Масова оцінка земель, що проведена на базі науково обґрунтованої 

методики з використанням уніфікованого програмного забезпечення, може 

стати вагомим внеском у забезпечення економічного розвитку України, а саме: 

• підвищить об’єктивність справляння податків на майно та 

унеможливить маніпулювання показниками оцінки нерухомості; 

• стабілізує рівень надходжень від плати за землю до бюджетів 

територіальних громад; 

• підвищить ефективність функціонування податкової системи в 

України на основі принципів ринкового ціноутворення. 
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3.3. Особливості створення методики оцінки вартості об’єктів 

нерухомого майна для цілей оподаткування 

Сучасна Україна рухається шляхом значних змін, пов’язаних із 

децентралізацією влади та переходом на нові ринкові механізми визначення 

вартості земель та інших об’єктів нерухомого майна для цілей оподаткування. 

Перехід до оподаткування нерухомого майна за ринковою вартістю є досить 

складним і відповідальним процесом, адже зачіпає не тільки інтереси бізнесу, 

а й інтереси по суті всіх громадян України. Ціна помилок при реалізації цього 

перехідного процесу може бути дуже високою для всіх зацікавлених його 

суб’єктів. Тому особливої актуальності набувають питання пов’язанні зі 

створенням сучасної методики оцінки вартості земель та інших об’єктів 

нерухомого майна для цілей оподаткування. 

Як і будь-який трансформаційний процес, перехід на оподаткування 

нерухомого майна за ринковою вартістю можна розглядати з двох поглядів: 

по-перше, ідеї формування (концепції), і по-друге, реалізації поставленої ідеї, 

тобто самої практики.  

З погляду методології системного підходу, можливі два варіанти 

створення системи оподаткування земель та іншого нерухомого майна в будь-

якій країні: централізована система оподаткування й децентралізована система 

оподаткування. 

Так, централізована система оподаткування допускає наявність єдиного 

адміністративного центру, який займається як розробкою методик 

оподаткування, так і реалізацією їх на місцях. При цьому реалізація методики 

здійснюється як власними силами, так і шляхом залучення спеціалістів на 

договірній основі із середовища місцевих експертів-оцінювачів. Важливо, що 

основний принцип такої системи – невідворотнє виконання вимог та завдань 

центру щодо алгоритмів методики та сукупності чинників, які вона 

використовує.  

На відміну від попередньої, децентралізована система оподаткування 

функціонує інакше. Вона побудована за принципом системи масового 
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обслуговування, за якої вся робота щодо розрахунку податкової вартості 

виконується на місцях силами місцевих фахівців на основі єдиних методичних 

рекомендацій [88].  

Якщо розглянути це питання з політико-правового погляду, то при 

децентралізованій системі центральний орган оподаткування може бути так 

само зацікавленим у ринкової вартості, як і будь-який інший землевласник 

(землекористувач) – платник податків. 

Проте центральний орган може апелювати до регіональних і місцевих 

органів влади, якщо ринкова вартість розрахована нерівномірно, що порушує 

інтереси державного бюджету, який, наприклад, може бути основним 

джерелом дотаційних виплат певного регіону. 

Загалом варто зазначити, що централізована система оподаткування є 

більш зручною для невеликих країн, яким притаманна однорідна етно-

культурна та природна структура. Для України доцільніше орієнтуватися на 

децентралізовану систему оподаткування, особливо враховуючи сучасні 

трансформаційні тенденції політики країни. Типовим прикладом щодо цього є 

США: у кожному штаті є своя методика оподаткування. 

Значною перевагою децентралізованої системи оподаткування є те, що, 

з погляду теорії системного підходу, вона у всіх компонентах і відношеннях є 

більш стійкою й життєздатною. При такій системі результати у вигляді даних 

оподаткування земель та іншого нерухомого майна набагато легше 

верифікувати та актуалізувати. Вона є більш гнучкою і прогресивною щодо 

створення нових методів оцінки, оскільки в кожному окремому регіоні 

проводиться певна пошукова методична робота. 

Ми також схиляємося до думки про те, що методика оцінки вартості 

земель та інших об’єктів нерухомого майна для цілей оподаткування повинна 

бути транспарентна і зрозуміла всім суб’єктам сплати податків. Для цього 

потрібно, щоб основні її положення були опубліковані у відкритому доступі і 

поширені через інтернет-джерела та інші засоби масової інформації, а 

принципи її роботи викладені для суспільства простою і зрозумілою мовою. 
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Методика оподаткування повинна відповідати вимогам соціального 

орієнтування. Для цього в ній належить передбачити коефіцієнти соціального 

значення, які дадуть змогу підтримувати передусім малий і середній бізнес, а 

також поправочні коефіцієнти, що сприятимуть полегшенню податкового 

навантаження для деяких соціальних груп населення – пенсіонерів, людей із 

особливими потребами, багатодітних сімей – та іншим групам людей, які 

потребують соціальної підтримки. 

Методика повинна бути побудова за принципом зворотного зв'язку, 

тобто передбачати можливість оскарження (апеляцій) розрахованої 

податкової бази платників податків, якщо вона є неадекватною до наявного 

ринку [89]. Для цього в ній повинні бути передбачені чіткі критерії, за якими 

можна оцінити цю відповідність. Водночас методику належить сформувати 

таким чином, щоб кількість апеляцій не стала тягарем для адміністрування 

податку на землю з фінансового погляду. 

Отже, основні положення пропонованого наукового підходу до 

створення методики такі: об'єктом оподаткування в методиці мають бути 

земельні та інші об’єкти нерухомого майна. Земельні ділянки, будівлі, 

споруди, перебуваючи в складі одного об'єкта, є різними активами з погляду 

походження, а особливо, амортизації. У цьому контексті податок на землю та 

інше нерухоме майно повинен бути єдиним, але враховуватися в системі 

бухгалтерського обліку по-різному. 

Об'єкти оподаткування, за світовими дослідженнями [25; 28], варто 

розподілити на дві великі групи. До першої можуть входити об'єкти 

нерухомого майна, які не мають земельних ділянок у вигляді окремого активу: 

квартири, кімнати, гаражі, інше нерухоме майно житлового і громадського 

призначення. Друга група може охоплювати об'єкти нерухомого майна, які 

мають земельні ділянки у вигляді окремого активу: житлові будинки, дачі, 

гаражі, котеджі, інше нерухоме майно житлового і громадського призначення. 

Доцільність такого розподілу є в тому, що нерухоме майно цих груп 

необхідно оцінювати, використовуючи різні методи оцінки. Для оцінки 
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першої групи – порівняльний або інвентаризаційний метод. Для оцінки другої 

групи – порівняльний (при наявності ринкової інформації) або витратний, з 

урахуванням оцінки вартості земельних ділянок порівняльним методом при 

наявності відповідної статистики. 

При цьому об'єктом оцінки є об'єкт нерухомого майна (об'єкт 

оподаткування) в цілому, без розподілу його на земельну ділянку та його 

поліпшення (будівлі та споруди). 

Для оподаткування нерухомого майна, враховуючи аналіз передових 

оціночних практик [274; 284], доцільно використовувати найбільш просту 

схему обліку зносу – фізичний знос, розрахований на основі лінійної схеми на 

базі терміну економічного життя (терміну до капітального ремонту будівлі), 

плюс для депресивних районів – зовнішній (економічний знос), який можна 

виміряти, наприклад, відношенням середніх рівнів доходу (у найпростішому 

випадку – зарплат) населеного пункту, який оцінюється. Практика засвідчує, 

що для нерухомого майна функціональний знос об'єктивно виміряти дуже 

складно. 

Масова оцінка, за своєю природою, є менш точним інструментом оцінки, 

ніж експертна. Тому результат масової оцінки пропонується множити на 

знижувальний коефіцієнт (коефіцієнт надійності або довіри) так, щоб кінцеве 

значення вартості об’єкта оподаткування було на нижній межі довірчого 

інтервалу. Такий коефіцієнт доцільно визначити на основі стандартної 

помилки оцінки. За оцінками [28], цей коефіцієнт залежно від якості ринкової 

інформації може знаходиться в межах від 0,85 до 0,65. 

Як показує закордонний досвід [239; 274; 284; 291; 324-325], 

землевласник (землекористувач) може не погодиться з результатом масової 

оцінки свого об’єкта оподаткування, посилаючись на те, що при ній не 

враховані певні індивідуальні особливості його майна. У цьому випадку 

необхідно передбачити його право оскаржити отриманий результат, 

наприклад, на досудовому рівні. Землевласник (землекористувач) може 

звернутися до оцінювача і замовити експертну оцінку свого майна. При цьому 
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необхідно законодавчо передбачити можливість в окремих випадках 

інтерпретувати результати експертної оцінки як альтернативу масової оцінки 

податковими органами. У цьому разі використання знижувальних коефіцієнтів 

є недоцільним, оскільки експертна оцінка є більш точною.  

Україні притаманна незначна кількість результатів статистичних 

досліджень, тому в ринковій економіці працюють з так званими малими 

вибірками. Малу вибірку розуміють як таке вибіркове спостереження, 

чисельність якого не перевищує 30. У науковій літературі натрапляємо [7; 28] 

на інформацію щодо результатів досліджень при вибірках в 5–7 спостережень. 

Отже, методика оцінки вартості земель та інших об’єктів нерухомого 

майна для цілей оподаткування повинна складатись з декількох частин: 

- перша частина – нормативний документ, що містить основні 

поняття і визначення, класифікацію об’єктів нерухомого майна та принципи 

оцінки; 

- друга частина – порядок визначення податку на землю та інше 

нерухоме майно, де представлені економетричні моделі для кожної групи 

об’єктів методики; 

- третя частина – власне детальна характеристика методик (без 

конкретних числових значень базових ставок і коефіцієнтів); 

- четверта частина – порядок розрахунку базових ставок і 

коефіцієнтів. 

Завдання створення моделі ринку оціночного об'єкта за наявності 

інформації повинна вирішуватися методами статистичного аналізу ринку 

земель та іншого нерухомого майна. У модель оцінки земель та об'єктів іншого 

нерухомого майна для цілей оподаткування слід включати незначну кількість 

чинників, які мають найвищий ступінь кореляції з ціною об'єкта. Як засвідчує 

світовий досвід [199; 239; 274; 284; 308], розрахунки за масовою оцінкою 

нерухомого майна, прийнятну точність можна отримати навіть за трьома-

чотирма чинниками. 
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Практика оцінки інших країн доводить [274; 284; 339], що за структурою 

оцінки об'єктів оподаткування для активних ринків повинні бути простими – 

адитивними або мультиплікативними. Для розрахунку базових ставок і 

коефіцієнтів таких моделей існують добре опрацьовані аналітичні методи і 

нескладне програмне забезпечення для звичайного персонального комп'ютера.  

Для створення методики недоцільно використовувати ціни транзакцій, 

представлені в договорах купівлі-продажу земель та інших об'єктів 

нерухомого майна, адже вони можуть бути далекі від реальних цін.  

На підґрунті аналізу ми дійшли висновку, що найбільш достовірними є 

ціни пропозицій, представлених у вигляді публічної оферти в зареєстрованих 

засобах масової інформації. Ціни пропозицій легко конвертуються в ціни 

транзакцій введенням відповідного дисконтного коефіцієнту. 

Дослідження засвідчують [293], що не всі семантичні характеристики є 

ціноутворюючими і не всі ціноутворюючі характеристики можуть бути 

семантичними. При формуванні методики необхідно орієнтуватися на ті 

ціноутворюючі чинники, за допомогою яких описуються земельні та інші 

об'єкти нерухомого майна. Найважливішим ціноутворюючим чинником, який 

необхідно враховувати при створенні методики, є насамперед місце 

розташування об’єктів. На думку деяких дослідників [27-28], цей чинник на 

70-80 % визначає ціну земельної ділянки або іншого об'єкта нерухомого 

майна. Вітчизняна і світова практика доводить [163-169], що місце 

розташування раціональніше за все враховувати через цінове зонування 

території, яке розуміється як частина території населеного пункту, що 

складається з певних територіальних зон, об'єднаних за принципом близькості 

рівня цін. 

У методиці необхідно передбачити правила зонування території. При 

цьому територіальну зону слід розуміти як компактну частину території 

населеного пункту з відносно однорідною за часом, типами та цінами 

нерухомого майна забудовою.  



 254 

Ринок земель та іншого нерухомого майна в Україні сьогодні має 

достатньо складну структуру, а його секторам притаманний різний ступінь 

розвитку. У містах-мільйонниках та великих населених пунктах маємо досить 

розвинені ринки нерухомого майна, на яких щорічно відбувається велика 

кількість транзакцій, особливо комерційної нерухомості. Водночас у малих 

населених пунктах ситуація протилежна. Отже, в Україні за наявності умов 

невизначеності – для кожного регіону доцільно сформувати власну модель 

оцінки вартості земель та інших об’єктів нерухомого майна. 

Таким чином, там, де ринок земель та іншого нерухомого майна 

розвинений, доцільно використовувати сучасні технології масової оцінки, які 

базуються на економіко-математичних методах моделювання ринків, такі, як 

методи кореляційно-регресійного, геоінформаційного і кластерного аналізу. 

Тобто запровадження масової оцінки земель має здійснюватися еволюційним 

шляхом, із виділенням трьох базових етапів: підготовчого (проведення 

пілотного проєкту) ‒ 3‒5 років; адаптивного (паралельне функціонування 

нормативної та масової оцінки земель) – 3‒4 роки; завершального (скасування 

нормативної та перехід до застосування масової оцінки земель) ‒ 1 рік. 

Водночас на територіях, де ринку земель та іншого нерухомого майна 

практично немає або він знаходиться на початковій стадії, необхідно 

передбачити поетапний, еволюційний перехід від старої системи оцінки 

земель, яка базується на нормативній вартості, до нової ринкової системи 

оподаткування. 

 

3.4. Наукові аспекти створення методики оцінки вартості об’єктів  

нерухомого майна для цілей оподаткування в сільському господарстві 

 

Практично у всіх цивілізованих країнах фундаментальною основою 

організації управління земельними ресурсами є система масової оцінки для 

цілей оподаткування. Податкова політика в сільському господарстві націлена 

на вирішення різноманітних проблем, таких як: стимулювання або обмеження 
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певних видів господарської діяльності, вплив на структуру аграрного сектора 

шляхом введення різних пільг тощо. 

У цілому земельний податок є своєрідною формою фінансових відносин 

між землевласником (землекористувачем) земель і державою стосовно 

вилучення земельної ренти в бюджет, величина якої залежить від родючості, 

місцеположення земельної ділянки, екологічного стану ґрунтів і 

продуктивності додаткових вкладень капіталу, який зможе залучатися в цілях 

розширеного відтворення земель як цілісної системи рентоутворювальних 

чинників. 

Основний принцип податку на землю сільськогосподарського та 

несільськогосподарського призначення у всіх розвинених країнах полягає в 

тому, що в першому випадку ставка податку на землю набагато нижча, ніж у 

другому [204]. Якраз цей пільговий підхід до оподаткування земель 

сільськогосподарського призначення, де земля є основним засобом 

виробництва, – важливий принцип сільськогосподарського оподаткування.  

Для України, базуючись на світовому досвіді [272; 274; 339], важливо 

вибрати оптимальну модель оцінки земель сільськогосподарського 

призначення для цілей оподаткування в кризових економіко-політичних 

умовах.  

Водночас, більшість науковців [23; 132; 140-141; 348] концентрує свої 

дослідження на удосконалені наявних методик оцінювання і оподаткування, а 

питання ринкових механізмів оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, на базі ринкової вартості є порівняно новим та малодослідженим 

вітчизняною наукою. 

Також вважаємо за доцільне відзначити те, що у світі накопичено 

багатий досвід з методики оцінки земель сільськогосподарського призначення 

[116; 170-171; 272; 346; 348]. У цих методиках ключове місце посідає облік 

природних особливостей та економічних умов обробітку культур на 

конкретних земельних ділянках для встановлення рентної складової при 

використанні земель як засобу сільськогосподарського виробництва [141, с. 
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220]. Проведені дослідження вітчизняними та світовими науковцями в галузі 

земельних відносин дали змогу встановити певний набір чинників, що 

впливають на показники оцінки вартості землі. До них відносять: фізичні ( 

природні – землі, клімат, ресурси, територія, ґрунт; техногенні природні 

поліпшення – будівлі, споруди, дороги, комунальні об’єкти, об'єкти 

меліорації, протиерозійні споруди), соціальні (чисельність населення, рівень 

життя, освітній рівень та інші), економічні (рівень доходів, зайнятості, 

наявність кредитних ресурсів та їх розмір, рівень банківських відсотків, ціни), 

адміністративні (зонування, будівельні норми і правила, комунальні послуги, 

безпека, податкова політика, охорона довкілля тощо). Зазначені чинники, як 

правило, діють комплексно та відображають місце розташування в системі 

оцінюваного територіального об'єкта. 

При цьому, вся система чинників оцінки земель діє в умовах 

обмеженості земель, а тому ціни на землі сільськогосподарського призначення 

є помірно високими та їх використання окупається за рахунок їх високої 

продуктивності та державної фінансової підтримки. Так, за даними науковців, 

«У США ціни на землі сільськогосподарського призначення коливаються від 

2-3 тис. дол. за гектар в посушливих районах до 30-40 тис. в Каліфорнії. У 

деяких країнах Європи різниця в показниках ціни є теж різноманітна. Від 4 

тис. євро за гектар у Фінляндії до 10-12 тис. євро за гектар у Франції та 

Німеччині, а в Нідерландах – 25 тис. євро [145]. При їх оцінці враховується 

велика кількість чинників, таких як: рівень інтенсивності ведення сільського 

господарства, структура й тип ґрунту. У США найбільш відомою є методика 

оцінки земель Сторі [157; 346]. 

                   XCBAСторіІндекс ="" ;                                  (3.1) 

де 

A – різні характеристики ґрунтового профілю; 

B – механічний склад ґрунту; 

C – ухил поверхні; 
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X – інші характеристики (дренаж, ерозія, рівень родючості, 

мікрорельєф). 

Орні землі поділяються на класи: 1 клас – індекс Сторі для цього класу 

земель дорівнює 80-100 %; 2 клас – 60-79 %; 3 клас – 40-59 %; 4 клас – 20-

39 %; 5 клас – менше 20 %. 

За цією класифікацією вартість земель сільськогосподарського 

призначення США коливається від 300 до 1200 доларів за рік [346]. 

Водночас, в Іспанії метод оцінки земель сільськогосподарського 

призначення заснований на визначенні прибутковості сільськогосподарських 

культур з урахуванням рівня інтенсивності. Прибутковість, капіталізована під 

3 %, дає вартість земель [284]. Оцінка сільськогосподарського нерухомого 

майна має три етапи. На першому технічні органи кадастрових представництв 

подають відомості територіальним радам щодо культур, які вирощуються у 

цій місцевості з додатком оцінки ґрунтових відмінностей, рівня внесення 

мінеральних добрив і технічного забезпечення господарств. На другому етапі, 

після затвердження територіальною радою на основі пропозицій кадастрового 

представництва, присвоюється кожному муніципалітету кваліфікаційний 

номер. На третьому етапі – встановлюється кадастрова вартість кожної 

земельної ділянки з урахуванням агрономічної характеристики зони, 

прибутковості, інших чинників, які дозволяють ранжувати рівень 

прибутковості, класифікувати їх залежно від прибутковості,  оцінювати 

прибутковість (рентабельність) культур. 

У Польщі, відповідно до закону «Про передачу сільськогосподарських 

угідь державного земельного фонду і впорядкування деяких питань щодо 

проведення сільськогосподарської реформи і сільського населення», ціна 

одного гектара земель визначається як добуток ціни за 1 ц жита на оціночну 

ставку одного гектара. Цим же законом встановлюється податок на землю в 

натуральному вираженні з урахуванням виду і класу земель [230]. 

У Республіці Казахстан ціна землі визначається шляхом урахування 

таких показників [98]: вартості валової продукції з 1 га (оціночна 
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продуктивність), витрат виробництва на 1 га, розрахункового рентного доходу 

з 1 га та ставки капіталізації. 

У сусідній Угорщині закон «Про податок на землю» стимулює селян 

використовувати на своїх землях передові енергоощадні технології. Податок 

на сільськогосподарські земельні ділянки вартістю 30 золотих крон становить 

58 форинтів за крону, за земельні ділянки вартістю 38-40 крон ставка 

підвищується до 78 франків, а понад 40 крон – до 82 форинтів [11]. 

У Великобританії оподаткування корелює з розрахунковим річним 

доходом від нерухомого майна. Окрім цього податку, існує податок, 

пов'язаний із землеволодінням, він має декілька видів [140; 141, с. 100-108]: 

A – доходи від володіння земельною власністю; 

B – доходи від користування земельною власністю; 

D – доходи з різних джерел, пов'язаних із землею, доходи від трудової 

діяльності, від капіталовкладень або дивіденди; 

E - – доходи від заробітної плати або платні. 

У Німеччині оподаткування ґрунтується на визначенні оціночної 

вартості господарських одиниць. Для сільськогосподарських підприємств 

ставка становить 6 % від потенційного чистого доходу. Сільськогосподарські 

угіддя класифікуються на 9 типів ґрунтів. Кожному типу ґрунтів присвоюється 

ґрунтовий індекс (за 100 прийнятий індекс ґрунтів найкращої якості). Варто 

відзначити, що в країнах Західної Європи земельні податки надходять у 

розпорядження муніципальних утворень. 

При цьому у Франції ставки земельного податку визначаються на основі 

кадастрової вартості конкретної місцевості, яка знижена на 20 %. Для цих 

цілей сільськогосподарські землі класифікуються на 13 груп. У кожній групі 

визначають три класи ґрунтів (хороші, середні, гірші). Для кожного класу 

вибирають типову ділянку, за якою визначають «кадастровий дохід». 

Періодичність оцінки – 50 років. Земельний податок має значну 

диференціацію - – від 224 франків на гектар до 60 франків. 
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Водночас у Нідерландах спеціального сільськогосподарського податку 

немає. Оподаткування сільськогосподарських земель відбувається шляхом 

податку на нерухоме майно і визначається як податок з доходу на капітал, 

величина якого визначається ринковими цінами. У землеробстві ставка 

податку дорівнює 27 %. Якщо власник зазнав втрат на облаштування 

земельної ділянки, то податок знижується на цю величину витрат. 

У Швеції, подібно до Нідерландів, також немає спеціального земельного 

податку, проте земельні ділянки оподатковуються на основі їх потенційного 

капіталу. Розміри накопиченої вартості визначають один раз на 5 років на 

основі ринкової інформації щодо транзакцій купівлі-продажу земель. Базова 

ставка податку складає 75 % ринкової ціни.  

У Канаді податкова ставка диференціюється відповідно до особливостей  

провінцій: наприклад, в Альберті він стягується в обсязі 65 % від ринкової 

вартості земель, а в Саскачевані – 60 %. Уся сума сільськогосподарського 

земельного податку надходить до місцевих бюджетів. Оцінка землі 

проводиться з урахуванням форми використання, рельєфу місцевості, 

родючості та наявності інфраструктури. Балансова вартість земель 

сільськогосподарського призначення оцінюється за мінімальним рівнем, щоб 

максимально знизити податкове навантаження на фермерів. 

Податкова система Італії враховує рельєфну специфіку її земель, так, для 

сільськогосподарських кооперативів, розташованих у гірських, 

малопридатних для ведення сільського господарства районах, ставка 

земельного податку знижена на 50 %; меліораційні кооперативи, що діють у 

гірських районах, повністю звільняються від сплати земельного податку. Вони 

сплачують тільки податок на нерухоме майно (крім землі) і реєстраційний збір. 

Оцінка та оподаткування земель сільськогосподарського призначення 

має вагоме значення для формування бюджетів та розвитку економік 

провідних країн світу. Саме тому запровадження передового досвіду оцінки 

земель для цілей оподаткування у нашій державі є найважливішим сучасним 

завданням у сфері земельних відносин [82].  
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Отже, раціональне оподаткування можливе за умови оцінки земель 

сільськогосподарського призначення масовими методами визначення 

ринкової вартості. Водночас зауважимо: податкове регулювання стає 

ефективним тоді, коли земельний податок набуває об'єктивної екологічної 

спрямованості і з допомогою механізму фінансового кругообігу повертається 

на рівень рентоутворюючих чинників, забезпечуючи їх стійке відтворення. 

3.5. Масова оцінка як компонент системи оподаткування земель 

 

У зв’язку з реформуванням системи оподаткування земель в Україні 

нині особливої актуальності набуває проблема визначення бази 

оподаткування. Обґрунтування ролі та місця масової оцінки в системі 

оподаткування земель є надзвичайно актуальним і важливим завданням. 

Водночас основна мета розробки та створення системи масової оцінки земель 

та іншого нерухомого майна – забезпечення функціонування й удосконалення 

системи оподаткування нерухомості, заснованої на ринковій вартості. 

Сучасні світові методи оцінки вартості земель засновані на досвіді й 

інтуїції оцінювача та аналізі статистики продажів (Дж. Еккерт, Г. Харрісон, 

Дж. Фрідман та ін.)[206; 208; 262]. 

Міжнародний експерт в царині адвалорних (Ad Valorem – відповідний 

вартості) систем оподаткування нерухомого майна Р. Олми виокремив три 

компоненти оподаткування нерухомого майна: 

- визначення суб'єктів, які підлягають оподаткуванню (платники 

податків) і об'єктів, що підлягають оподаткуванню, та встановлення зв'язків 

між ними; 

- визначення вартості об'єктів, що підлягають оподаткуванню; 

- збір податків [223-225]. 

Відповідно до його концепції, метою оподаткування є вартість усіх 

земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, які підлягають 

оподаткуванню, іншими словами, проводиться масова оцінка земель та іншого 
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нерухомого майна. Як уже зазначалося в попередніх розділах дисертаційного 

дослідження, основна мета розробки і створення системи масової оцінки 

земель та іншого нерухомого майна – це забезпечення функціонування і 

вдосконалення системи оподаткування земель та іншого нерухомого майна, 

яка має ринкову базу вартості [224; 276; 279].  

Важливим завданням масової оцінки земель та іншого нерухомого 

майна є підвищення економічної ефективності системи оподаткування. В 

оптимальному варіанті, економічно ефективною системою оподаткування 

майна є така система, в межах якої все майно, яке підлягає оподаткуванню, має 

бути ідентифіковане, а помилки, пов'язані зі встановленням вартості майна або 

з його оцінкою для цілей оподаткування, мінімізовані; податкові надходження 

наближаються до 100 % від загальної суми, що підлягає фіскальним цілям, а 

витрати на адміністрування податку мінімальні [101]. Відповідно до стандарту 

політики у сфері оподаткування майна [335], поняття економічної 

ефективності і ґрунтується на положеннях економічної концепції граничної 

корисності і скорочення доходів. Інакше кажучи, досягнення певного рівня 

ефективності передбачає попередні витрати, проте оптимальний рівень витрат 

може бути порівняно нижчим, але він забезпечує максимальну ефективність. 

Водночас, періодично доцільною є зміна системи оподаткування майна 

(наприклад, шляхом встановлення нових обчислювальних систем) для 

забезпечення підвищення її ефективності без додаткових витрат. 

За умови ефективного адміністративного управління розробка, побудова 

і застосування автоматизованих систем масової оцінки нерухомого майна 

спричинює створення оціночної системи, яка відрізняється точністю, 

одноманітністю, неупередженістю, надійністю і низькими витратами в 

розрахунку на один об'єкт оподаткування. 

Синтез вищезазначених позицій дає підстави для висновку: масова 

оцінка земель та іншого нерухомого майна є важливим елементом систем 

оподаткування нерухомого майна, на основі бази ринкової вартості. 
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Формування, становлення і розвиток систем масової оцінки земель та 

іншого нерухомого майна було зумовлено розвитком систем оподаткування 

тих країн, що ввели податок на нерухоме майно, а базою оподаткування 

визначили вартість нерухомого майна. Це, з одного боку, визначає роль і місце 

масової оцінки земель та іншої нерухомого майна, з іншого – вимагає розгляду 

її еволюції через призму цілей і завдань оподаткування [79-80]. 

Економічний сенс податку на нерухоме майно потребує застосування як 

податкової бази поточної ринкової вартості земель та іншої нерухомого майна. 

По суті, це податок на статок, який вимірюється ринковою вартістю. Як 

визначено науковцями [243; 280; 287; 289; 332], «... застосування поточної 

ринкової вартості для розрахунку бази оподатковування гарантує об'єктивний 

облік вартості земель та іншого нерухомого майна, що підлягає 

оподаткуванню, зокрема дає змогу громадськості переконатися в 

справедливості оподаткування майна. Поточна ринкова вартість відображає 

потенційну платоспроможність платника податків, тому її використання як 

податкової бази спонукає платника податків ефективно розпоряджатися своєю 

власністю» [332]. Саме тому ринкова вартість земель масовими методами 

оцінювання має визначатися через побудову статистичних моделей на підставі 

ринкової інформації, отриманої в результаті моніторингу та аналізу ринку 

земель та іншого нерухомого майна. 

Окремо зауважимо, що досліджуючи питання природи майнових 

податків, слід передусім пам'ятати, що це податки на багатство, а спосіб його  

оцінювання є досить складним питанням. Вартість земель та іншого 

нерухомого майна є динамічною величиною. Величини вартості в одних 

територіальних утвореннях можуть зростати, при одночасному зниженні в 

інших (або залишатися незмінними). Тому податки на нерухоме майно, як 

правило, переміщуються в бік територій, яким притаманне зростанням 

добробуту, який вимірюється ринковою вартістю майна. Тільки системи, в 

основі яких лежить «поточна ринкова вартість», враховують такі зміни в 

економіці і визначенні доходу, який стосується майна. 
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Для забезпечення справедливості й розуміння системи оподаткування 

нерухомого майна необхідно, щоб податковою базою була вартість майна, а як 

вартість використовувалася поточна ринкова вартість майна [223-224; 274; 

339]. Міжнародні стандарти оцінки [290; 334-335; 338], Національні стандарти 

№1 і №2 [147-148], дослідження міжнародних експертів [223; 242-243; 246; 

283] містять таке пояснення: «При визначенні ринкової вартості об'єкта оцінки 

визначається найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути 

відчужений на дату оцінки на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли 

сторони угоди діють раціонально, оперуючи всією необхідною інформацією, 

а на величині ціни угоди не позначаються які-небудь надзвичайні обставини, 

тобто коли: 

- одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша 

сторона не зобов'язана приймати виконання; 

- сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх 

інтересах; 

- об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою 

публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки; 

- ціна угоди являє собою справедливу винагороду за об'єкт оцінки і 

примусу до здійснення угоди щодо сторін угоди з чиєїсь сторони не було; 

- платіж за об'єкт оцінки виражений у грошовій формі». 

За своєю природою земельний податок є платою за використання 

природних (земельних) ресурсів. Земельні ділянки набувають певної вартості 

завдяки своєму місцерозташуванню, якісним показникам, фізичному та 

хімічному складу чи іншим унікальним властивостям. Тому, наприклад, певна 

територіальна громада в межах України, яка проживає і веде господарську 

діяльність на тій чи іншій території, має право раціонально розпоряджатися 

грошовими потоками, що формуються від використання її земельних ресурсів. 

Податок призначений для перерозподілу прибутку, який створюється від 

використання корисних властивостей земель, для добробуту територіальної 

громади. Тобто плата за землю запроваджується з метою формування джерела 
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коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат 

землевласників і землекористувачів, пов’язаних із господарюванням на землях 

гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та 

моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку 

інфраструктури населених пунктів [289].  

Водночас розмір земельного податку не залежить від результатів 

господарської діяльності землевласників та землекористувачів. А отже, 

земельний податок формується за об’єктивними ознаками. Його неможливо 

знизити або підвищити за рахунок господарської діяльності, що спонукає 

землевласника використовувати свою власність раціонально та ефективно. 

Фактично цей принцип спрямований на перерозподіл диференціальної ренти, 

яка залежить від конкретних властивостей земельної ділянки [280].  

Другий принцип, що має стати засадничим для системи оподаткування 

земель, – раціональний перерозподіл абсолютної ренти від цільового 

використання земельної ділянки. Різні види діяльності створюють різні умови 

для виникнення та обігу капіталу (сільське господарство, промисловість, 

комерція, банківська діяльність тощо). За логікою цього принципу, 

надприбуткові види діяльності мають оподатковуватися за іншими ставками 

податку, ніж малоприбуткові. Такий підхід у цілому сприяє формуванню 

збалансованих економічних відносин у державі й підвищує ефективність 

використання земельних ділянок, оскільки в кінцевому результаті всі кошти, 

одержані від земельного податку, спрямовуються на фінансування заходів 

стимулювання раціонального використання та охорони земель, підвищення 

родючості ґрунтів, проведення земельної реформи, розвитку інфраструктури 

населених пунктів тощо. 

Узагальнюючи, зазначимо: чим точніше ставка земельного податку буде 

відображати фактичні ознаки або прибутковість земельної ділянки, тим 

сильнішим буде бажання власників погодитися із цією ставкою, тим 
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сумлінніше вони будуть сплачувати податок, що збільшить надходження до 

бюджету. 

Одна з основних проблем сучасного оподаткування земель полягає в 

тому, що методологія нормативної грошової оцінки за своїм змістом та ідеєю 

є не ринковим видом оцінки. Нормативні показники, які використовуються в 

методиці нормативної грошової оцінки земель, не відповідають поточним 

умовам і, як правило, змінюють показник вартості земель як у бік збільшення, 

так і зменшення від реального (ринкового) їх значення. А щорічна індексація 

показників нормативної грошової оцінки земель на індекс споживчих цін, ще 

більше «спотворює» вартість земель. 

Головним завданням розвитку наявної системи оподаткування земель з 

метою визначення раціональної, а головне справедливої ставки податку, що 

відповідає реальній ринковій ситуації, стає проведення податкового зонування 

території. Органи місцевого самоврядування мають право на диференціацію 

ставок земельного податку в межах своїх територій. Отже, податкове 

зонування шляхом визначення окремих зон ставок податків в певній мірі 

скорегує неринкові показники вартості земель, розраховані за нормативною 

грошовою оцінкою до більш справедливих (економічно обґрунтованих), які 

відповідатимуть реальній ринковій ситуації.  

Такий підхід може збільшити надходження до бюджетів органів 

місцевого самоврядування (об’єднаних територіальних громад) від сплати 

земельного податку, а також зменшити податкове навантаження особливо 

вразливих груп землевласників та землекористувачів, які потребують 

фінансової підтримки. 

Зонування земель з метою визначення корегуючих коефіцієнтів до 

ставок земельного податку має здійснюватися на основі порівняльної оцінки 

територій за комплексом природних і антропогенних чинників з точки зору 

сприятливості для виробництва сільськогосподарської продукції, розміщення 

об'єктів промисловості, комерції, умов проживання населення. Запропонована 

методика зонування передбачає поділ території на окремі, відносно однакові 
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за економічними й природними умовами зони зі встановленням для них 

корегуючих коефіцієнтів (підвищувальних і понижувальних до базових ставок 

земельного податку). Вона проводиться з урахуванням таких чинників:  

1) віддаленість населення від центру громади, міста, району, селища, 

села, від об'єктів обслуговування міського, районного значення;  

2) забезпеченість централізованим інженерним обладнанням і 

благоустроєм території, транспортна доступність;  

3) рівень розвитку сфери культурно-побутового обслуговування 

населення в межах зони чи іншої планувальної одиниці місцевого значення;  

4) наявність зон, що мають особливий правовий статус;  

5) стан навколишнього середовища, санітарні та мікрокліматичні умови; 

6) інженерно-геологічні умови будівництва і ступінь піддатливості 

руйнівним природним і іншим впливам. 

Ставки встановлюються щорічно органами місцевого самоврядування 

для кожної окремої категорії земель у відсотках до нормативної грошової 

оцінки земель. Отже, податковий розподіл часто має несистемний характер 

через велику кількість категорій земель та неринкову базу оцінки земель. 

З метою виконання завдань дисертаційного дослідження було проведено 

податкове зонування території Миколаївської об’єднаної територіальної 

громади Слов’янського району Донецької області. Цілями податкового 

зонування земель на території Миколаївської ОТГ є визначення меж зон для 

цілей оподаткування та коригування наявних ставок земельного податку. У 

процесі дослідження ми виявили, що збільшення ролі земельного податку в 

досягненні оптимального використання земель вимагає коригування системи 

земельного оподаткування, що здійснюється шляхом проведення податкового 

зонування. 

Податкове зонування на території Миколаївської ОТГ передбачало 

визначення п’яти зон з диференційованими коефіцієнтами як підвищення, так 

і зниження ставок земельного податку залежно від сукупності чинників, які 

впливали на вартість земель (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Податкове зонування на прикладі території Миколаївської 

об’єднаної територіальної громади 

Джерело: розробка авторська 
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У таблиці 3.5 показані відсотки підвищення (зниження) і диференціація 

базової податкової ставки. 

Таблиця 3.5 

Відсотки підвищення (зниження) базової ставки земельного податку 

Номер 

зони 

Поправочні 

коефіцієнти 

ставки 

земельного 

податку 

Відсотки 

підвищення/зниження 

ставки 

земельного податку, 

% 

Диференційована 

ставка податку, % 

(при ставці 3 %) 

 

1 1,5 150 4,5 

2 1,3 130 3,9 

3 1,0 100 3 

4 0,7 70 2,1 

5 0,5 50 1,5 

Джерело: розробка авторська 

За методикою податкового зонування, зони визначаються окремо в 

межах населених пунктів, що входять до складу Миколаївської ОТГ, та за її 

межами. 

У місті Миколаївка виокремили три зони оподаткування – 1, 2 та 3. Для 

земельних ділянок, які потрапляють до зони 1 застосовується підвищувальний 

коефіцієнт 1,5 (150 %) до визначених ставок земельного податку. До цієї зони 

віднесли земельні ділянки розташовані в східній частині міста з високою 

концентрацією інфраструктурних та промислових об’єктів. Для земельних 

ділянок, які потрапляють до зони 2, застосовується підвищувальний 

коефіцієнт 1,3 (130 %) до визначених ставок земельного податку. У межах цієї 

зони розташовані земельні ділянки, що мають розвинену інфраструктуру, 

близько прилягають до центральної й північної частини міста. Для земельних 

ділянок, віднесених до зони 3 застосовувався коефіцієнт 1,0 (100 %) до 

визначених ставок земельного податку, отже, суми оподаткування для них 

лишаються без зміни. У цій зоні перебувають земельні ділянки переважно 



 269 

садибної забудови, розташовані в південно-центральній та західній частинах 

міста. 

Окрім того в межах міста Миколаївка є вкраплені виняткові земельні 

території, у межах зазначених, що віднесені до податкових зон 4 та 5 з 

понижувальними коефіцієнтами 0,7 (70 %) та 0,5 (50 %) відповідно. Ці 

території мають соціальне та комерційне призначення, 

використовуватимуться в перспективних планах розвитку Миколаївської 

ОТГ. 

У селі Рай-Олександрівка виділено 4 податкову зону та окремі 

вкраплення 5 зони. Для земельних ділянок, які належать до зони 4 

застосовується понижувальний коефіцієнт 0,7 (70 %) до визначених ставок 

земельного податку. 

Села Малинівка, Васютинське, Никонорівка, Оріхуватка, Тихонівка, 

Юрківка, Першомар'ївка, Пискунівка, Стародубівка віднесені до податкової 

зони 5. Тобто, для земельних ділянок, розташованих у цій зоні застосовуються 

понижувальний податковий коефіцієнт 0,5 (50 %) до визначених ставок 

земельного податку, отже, суми оподаткування для них лишаються без зміни. 

За межами населених пунктів землі сільськогосподарського 

призначення товарного виробництва потрапляють до зони 3, для якої 

застосовується коефіцієнт 1,0 (100 %) до визначених ставок земельного 

податку, де ставки оподаткування лишаються без зміни. Проте, винятком є 

землі сільськогосподарського призначення товарного виробництва, що лежать 

на відстані 500 м (з обох боків) від доріг регіонального значення і 300 м від 

доріг місцевого значення. Ці земельні ділянки віднесені до зони 2, для якої 

застосовуються підвищувальний коефіцієнт 1,3 (130 %) до визначених ставок 

земельного податку. 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення віднесено до зони 5, для якої застосовується понижувальний 

коефіцієнт 0,5 (50 %) від прийнятої ставки оподаткування. 
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Землі лісогосподарського призначення зараховані до зони 4, для якої 

застосовується понижувальний коефіцієнт 0,7 (70 %) від прийнятої ставки 

оподаткування. 

Окрема увага при здійснені зонування зверталася на території, які були 

призначені для цілей розвитку Миколаївської ОТГ. Так, для земель, 

відведених для здійснення заходів комерційної діяльності застосовується 

понижувальний коефіцієнт 0,7 (70 %) від прийнятої ставки земельного 

податку, а для земель, призначених для цілей соціального характеру 

застосовується понижувальний коефіцієнт 0,5 (50 %) від встановленої ставки 

оподаткування. 

Встановлення справедливої й економічно обґрунтованої ставки 

земельного податку є одним із найважливіших завдань міської влади, адже 

воно сприяє дотриманню принципу справедливості оподаткування, 

збільшенню наповнюваності місцевого бюджету, може бути інструментом 

розвитку територій. Для формування диференційованих ставок земельного 

податку необхідне зонування земельних ділянок за цілою низкою ознак. 

Запропонована методика зонування Миколаївської ОТГ проста в 

застосуванні, є прозорою і задовольняє як принцип справедливості 

оподаткування, так і принцип економічності адміністрування податків. 

Зменшення податкового навантаження на земельні території 

перспективного розвитку Миколаївської ОТГ сприятиме розвитку 

інвестиційного клімату та залученню додаткових фінансів до бюджету 

громади. 

Окремим елементом дослідження був аналіз незареєстрованих 

(необлікованих) територій в Державному земельному кадастрі України, а 

саме: не сформовані земельні ділянки в автоматизованій Національній 

кадастровій системі. Для аналізу було взято облікові статистичні дані 

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. На основі цих 

даних було проведено аналіз незареєстрованих територій адміністративно-

територіальних одиниць (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Площа незареєстрованих земель в Державному земельному 

кадастрі, га 

Джерело: розробка авторська 

Інфографіка засвідчує, що переважна більшість незареєстрованих 

земельних ділянок перебуває на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим і складає 1,46 млн. га, а найменша кількість – в 

Тернопільській області – 286 тис. га, або близько 20 % загальної площі області. 

Наступним етапом аналізу всіх незареєстрованих територій у межах 

України, за даними Державної служби геодезії картографії та кадастру, було 

формування діаграми для візуалізації цих земель за відсотком від загальної 

площі адміністративно-територіальних одиниць регіонів (рис. 3.6. -3.7.).  
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Рис. 3.6. Частки незареєстрованих земель в Державному земельному 

кадастрі у відношенні до площі адміністративно-територіальних одиниць, % 

Джерело: розробка авторська 

Аналіз рис. 3.6. дає змогу впевнитися в тому, що майже 55 % загальної 

площі земель Закарпатської області є незареєстрованими в Державному 

земельному кадастрі, а найкращий, тобто найнижчий показник 

незареєстрованих територій, – близько 14 % має Дніпропетровська область. 

Отже, середній показник незареєстрованих земель на території України 

складає 25 %, що є досить значним показником для податкових надходжень до 

місцевих бюджетів населених пунктів та об’єднаних територіальних громад. 
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Рис. 3.7. Співвідношення між показниками площі незареєстрованих земель та 

загальною площею адміністративно-територіальних одиниць, га 

Джерело: розробка авторська 

В ході дослідження на основі отриманих даних про незареєстровані 

території в межах України, ми вирішили розробити алгоритм на підґрунті 

геоінформаційного забезпечення, що дає змогу виявляти необліковані 

(незареєстровані) земельні території в межах об’єднаних територіальних 

громад та обраховувати податковий потенціал додаткових надходжень до 

бюджетів громад. На рис. 3.8. подано графічне зображення пропонованого 

алгоритму визначення неоподаткованих територій засобами ГІС. 

 



 

Рис. 3.8. Алгоритм визначення неоподаткованих територій засобами ГІС  

Джерело: розробка авторська 

ВИХІДНІ ДАНІ: 

земельні ділянки та інше 

нерухоме майно в межах 

громад, 

адміністративні межі  

(населених пунктів та 

громади), 

лісовий кадастр, 

водний кадастр, 

нормативна грошова 

оцінка, 

податкові ставки на 

території громад 

Оверлейна операція (визначення ділянок накладання та неплатників  

земельного податку) 

Оверлейна операція (накладання 

векторних шарів земельних 

ділянок, іншого нерухомого майна, 

лісового та водного кадастрів) 

Виокремлення необлікованих 

територій (пересічення 

отриманого шару з шаром 

адміністративної межі та шаром 

нормативної оцінки) 

Визначення нормативної 

вартості необлікованих 

територій (добуток вислідних 

площ, середньої (базової) вартості 

та індексу інфляції) 

Визначення величини 

податкової вартості  

(добуток нормативної вартості 

необлікованих територій і 

ставок податку) 

РЕЗУЛЬТАТ 

(сума додаткових 
надходжень від 

земельного податку та 
іншого нерухомого 

майна) 



Вхідними даними для визначення необлікованих земельних ділянок 

згідно з алгоритмом (рис. 3.8) є інформація щодо розташування земельних 

ділянок, їх площ та цільового призначення із Державного земельного кадастру 

України, інформація щодо нормативної грошової оцінки земель в межах 

населених пунктів, інформація щодо нормативної оцінки земель 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, які 

входять до території об’єднаної громади із геопорталу (https://ngo.land.gov.ua) 

Загальнонаціональної (Всеукраїнської） нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, межа об’єднаної територіальної 

громади, яка є зовнішнім кордоном сукупної кількості сільських рад, що 

утворили громаду, масиви земель водного фонду в межах території об’єднаної 

громади (за їх наявністю), територіальні масиви земель лісогосподарського 

призначення в межах об’єднаної територіальної громади (за їх наявністю), дані 

щодо іншого нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок 

(топографічна зйомка в векторизованому вигляді будинків, споруд), дані щодо 

експертної (ринкової) грошової оцінки земель, зокрема уміщені на порталі 

Prozorro (за наявності), дані щодо земель, які перебувають в оренді. 

На першому етапі інтегруються дані з Національної кадастрової системи 

у вигляді векторного шару (можливі формати shp, обмінні файли xml, in4). 

Далі додаються дані щодо земель водного фонду земель лісогосподарського 

призначення (можливі формати shp, обмінні файли xml, in4) 

Наступним кроком є додавання даних щодо меж населених пунктів, які 

лежать всередині громад та дані про кордони об’єднаної територіальної 

громади, які є зовнішньою межею сукупної кількості сільських рад, які 

утворили громаду. 

Після завершення розміщення всіх векторних даних у середовищі 

ArcMap, додаються атрибутивні дані щодо таких показників: 

- до атрибутивної таблиці шару населених пунктів – показники 

щодо середньої базової вартості кв м для кожного окремого населеного пункту 

та показники щодо ставок оподаткування в них встановлені на поточний рік з 

https://ngo.land.gov.ua/
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урахуванням індексації;  

- до атрибутивної таблиці шару сільських рад – середні показники 

щодо нормативної грошової вартості одного гектара (1 га) для кожної окремої 

сільської ради та показники щодо ставок оподаткування в їх межах 

встановлені на поточний рік. 

Операція накладання пересічення 

Оверлейна операція Intersect перевіряє ведений масив даних щодо 

земельних ділянок внесених в Національну кадастрову систему на предмет 

перетинання між собою. Отже, визначаються потенційні земельні ділянки, або 

їх частини, з яких не сплачується податок на землю або сплачується обома 

сторонами. 

Операція накладання 

Оверлейна операція Join проводить з’єднання всіх шарів внесених даних 

(дані з Національної кадастрової системи щодо земельних ділянок, дані щодо 

земель водного фонду та земель лісогосподарського призначення та інших 

даних за наявності). У результаті утворюється об’єднаний масив даних 

сукупної земельної інформації.  

Операція виокремлення 

Виконується оверлейна операція Erase шляхом пересічення отриманого 

шару даних в попередній операції з шаром даних щодо меж населених пунктів, 

які розміщені в середині громад та дані про межі об’єднаної територіальної 

громади, яка є зовнішнім кордоном сукупної кількості сільських рад, які 

утворили громаду. У результаті операції виокремлюються земельні масиви, 

які не мають векторного покриття – необліковані території. 

Операція визначення нормативної вартості необлікованих територій 

У результаті утворюється нове поле в атрибутивній таблиці, у якій 

проводиться розрахунок добутку – площ необлікованих територій та середньої 

(базової) вартості й індексу споживчих цін. На кінцевому етапі розрахунку 

отримується середня (базова) вартість земельних масивів, які не мають 

векторного покриття. 
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Визначення величини податкової вартості 

У результаті операції утворюється нове поле атрибутивної таблиці, у 

якому розраховується податкова вартість земельних масивів, що не мають 

векторного покриття шляхом добутку двох показників – їх середньої (базової) 

вартості та ставки оподаткування. У підсумку обчислюються показники 

податкової вартості для всіх земельних ділянок, які не мають векторного 

покриття (необліковані території). 

Вихідний результат 

У загальному висліді формується таблиця, у форматі Excel, з 

розрахованими даними недоотриманих місцевим бюджетом об’єднаної 

територіальної громади податкових надходжень всіх населених пунктів та 

сільських рад, які входять до складу цієї громади. 

Такий алгоритм виконання геопросторових операцій в середовищі 

Model Builder програмного продукту ArcGIS дає змогу визначати податковий 

потенціал (суму додаткових надходжень від земельного податку) місцевого 

бюджету об’єднаних територіальних громад. 

Встановлено, що сьогодні земля в Україні як у межах окремої громади, 

так і всієї країни є недокапіталізованою, тому є потреба у підвищенні 

капіталізації, її ефективності через підвищення притоку інвестицій 

(раціональне економічно вигідне використання, залучення інвестицій, які 

будуть докапіталізовувати територію, що зумовить підвищення вартості 

масиву земель, не конкретної земельної ділянки, а території загалом). Масова 

оцінка земель через капіталізацію території регіонів сприятиме підвищенню 

капіталізації країни загалом з метою створення рівномірного і ритмічного її 

розвитку. 

Отже, представлені у підрозділи наукові положення та методичні 

підходи створюють підґрунтя для поступового переходу до формування 

системи масової оцінки як ринкової бази оподаткування земель. 

 



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Зважаючи на еколого-економічну та соціальну природу оцінки земель, 

робимо висновок про важливе значення зазначеної оцінки для сфери 

земельних відносин. Вона є стабілізаційним чинником ринкового 

ціноутворення, основною для ефективного оподаткування земельних ділянок 

та наповнення місцевих бюджетів. Формування системи оцінки земель на 

основі методів групування за спільними чинниками та ознаками має стати 

підґрунтям для розвитку ринку земель сільськогосподарського товарного 

виробництва. 

2. Оптимальним рішенням для удосконалення системи оподаткування в 

Україні є застосування методів масової оцінки, заснованих на єдиній 

методології з використанням стандартизованого програмного забезпечення 

для розрахунку ринкової вартості (на основі даних щодо ситуації на ринку 

нерухомості), що забезпечить ефективність, наступність, неупередженість, 

порівнянність результатів на всій території областей і країни в цілому. 

3. Визначено, що для кожного регіону України повинна розроблятися 

своя модель оцінки вартості об’єктів нерухомості. Там, де ринок нерухомості 

розвинений, доцільно використовувати передові технології масової оцінки 

нерухомого майна, засновані на математичних методах моделювання ринків – 

методи регресійного і кластерного аналізу. У регіонах, де ринку немає або він 

перебуває на початковій стадії розвитку, на наш погляд, необхідно 

передбачити поступовий, еволюційний перехід від старої системи, яка 

базується на інвентаризаційній (нормативній) вартості, до нової ринкової 

системи оподаткування. 

4. Доведено, що оцінка земель сільськогосподарського призначення має 

базуватися на масових методах визначення ринкової вартості з метою їх 

раціонального оподаткування. На світовому досвіді вмотивовано, що 

податкове регулювання стає ефективним тоді, коли земельний податок 

набуває об'єктивної екологічної орієнтованості: шляхом запровадження 
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механізму фінансового кругообігу повертається на рівень рентоутворюючих 

чинників, забезпечуючи їх стійке відтворення. 

5. Виявлено, що оцінка на основі ринкової вартості, дає змогу платникам 

податків оцінити рівень справедливості при оподаткуванні їхнього 

нерухомого майна. А отже, буде доцільним встановлення ринкової вартості як 

податкової бази з податку на землю, а також подальше вилучення її частини 

на користь суспільних потреб. 

6. Здійснено податкове зонування земель території об’єднаної 

територіальної громади, яке дає змогу корегувати ставки земельного податку 

залежно від природних і антропогенних особливостей території оцінки й 

сприяє підвищенню рівня наповнення місцевих бюджетів громад. 

7. Запропоновано алгоритм визначення незареєстрованих територій в 

Державному земельному кадастрі, який дає змогу визначити розмір 

додаткових недоотриманих податкових надходжень від необлікованих земель 

на території об’єднаних територіальних громад шляхом інтеграції даних 

Земельного, Водного та Лісового кадастрів і геоінформаційного аналізу. 

 

 



РОЗДІЛ 4 КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 

ЗЕМЕЛЬ МЕТОДАМИ МАСОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 

4.1. Інформаційні та геопросторові моделі при масовій оцінці 

вартості земель. 

 

Стрімкий розвиток цифрового інформаційного середовища у всіх сферах 

суспільства створює умови, за яких структурно-масова оцінка земель вимагає 

розробки моделі розрахунку вартості, здатної імітувати дії чинників попиту та 

пропозиції на значній території. 

При побудові моделі ринку земель, який враховує чинники попиту та 

пропозиції на великій території, необхідно брати до уваги інформацію про 

взаємовпливи наступних чинників: місце розташування – вартість; час – 

вартість; індивідуальні характеристики об'єктів. 

У цілому, моделі масової оцінки варто розподілити на дві загальні 

категорії непросторові та просторові (рис. 4.1.) 

 

Рис. 4.1. Моделі масової оцінки 

Джерело: розробка авторська на основі даних [250] 

Моделі масової оцінки 

Непросторові Просторові 

MRA SAR 
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RK Кригінга MWK 
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Особливої актуальності в цьому аспекті набуває розробка адекватних 

сучасним вимогам інформаційних та геопросторових моделей масової оцінки 

вартості земель як головного базису оподаткування в земельній сфері, вони 

грунтуються на широкому використанні комп’ютерних та геоінформаційних 

технологій [69; 75; 121; 259; 261; 264; 271; 315-317; 332]. 

Розглядаючи принципи вирішення завдань при масовій оцінці вартості 

земель, слід зазначити спільність між цими завданнями, теоретичним і 

математичним вирішенням завдань і теорією переваг. Тобто оцінка земель є 

або базою ухвалення рішень, або основою проведення додаткових емпіричних 

досліджень [159]. Водночас, перед ухваленням рішення суб'єкт оцінки, збирає 

інформацію з різноманітних інформаційних джерел. У результаті він отримує 

складну систему параметрів, які потрібно проаналізувати. На їх основі він 

будує інформаційну модель, яка є підгрунтям ухвалення рішення. Далі 

виникає суперечність: чим більше людина заглиблюється в проблему, тим 

формально якіснішим і точнішим буде ухвалене нею рішення. З іншого боку, 

чим глибше людина поринає в проблему, тим складнішою стає модель, що 

спричинює помилки в результатах. Натрапляючи на множину параметрів, які 

відображають складну ситуацію, людський розум об'єднує їх у групи 

відповідно до якісних ознак [345]. У процесі оцінки оцінювач аналізує об'єкти 

і зв’язки між ними. 

Найпростіша оцінка будується за правилом «Якщо А, то В». Це означає, 

що якщо має місце інформаційна ситуація [329] «А», то слід прийняти оцінку 

«В» як функцію параметрів оцінки. Це рішення називається простим [104] і 

описується таким виразом 

)( кіКК рВА →         (4.1) 

Тут КА  ‒  інформаційна ситуація для випадку k; КВ  ‒  метод або 

алгоритм оцінки для ситуації k; кір  ‒  набір параметрів оцінки для ситуації k. 

Такі методи оцінки мають місце в простих ситуаціях при нормативній 

оцінці, коли поява ситуації «А» передбачена регламентом або нормативом. У 
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такому нормативі пропонується дія «В» для ситуації «А». У цьому випадку 

система просто виконує алгоритм. Для складних ситуацій необхідна поетапна 

оцінка [344], яка відображається ланцюжком ланок типу: 

ТN AВВАВА →→→→→ −12211                (4.2) 

Вираз (4.2) інтерпретується так: інформаційна ситуація 1А  спричинює 

дію 1В , яка зумовлює інформаційну ситуацію 2А . Інформаційна ситуація 2А  ‒  

дію 2В  і так далі, доки не буде досягнуто цільового стану оцінки ТA . Такий 

ланцюжок дій називається також «шляхом оцінювання». Він є основою 

побудови послідовного алгоритму, який прямує до вирішення ТA  від 

початкової ситуації 1А . Сукупність дій В характеризує процеси обчислень або 

прийняття рішень, якщо алгоритм пов'язаний з рішенням. Обчислення 

пов'язані з інформаційними технологіями, ухваленням рішень відноситься до 

інтелектуальних систем.  

У процесі управління доводиться вирішувати [27] стратегічні, тактичні 

та операційні завдання. Управління земельною власністю охоплює всі три 

рівні, для яких може знадобитися визначення нормативної вартості земель. 

Як результат рішення задачі ціна фіксується в земельному кадастрі по 

кожній земельній ділянці поряд з іншими даними про зміну прав, меж, площ, 

тощо. Ці дані необхідні для всіх систем інформаційного забезпечення ринку 

земель, іншого нерухомого майна, а також для державної реєстрації зазначеної 

системи. Для реалізації певних рішень і підтримки їх ухвалення необхідне 

застосування інформаційних моделей. 

На світовому ринку нерухомого майна вартість об'єкта нерухомого 

майна (земельної ділянки або прав на її довгострокову оренду), як уже було 

зазначено в попередніх розділах, розуміють як найбільш ймовірну ціну, яку 

можна отримати, продавши його на конкурентному відкритому ринку. Це 

означає, що вартість земельної ділянки містить ймовірну складову, яка з 

плином часу схильна до коливань ринкових відносин. Іншими словами 

визначення вартості здійснюється в умовах інформаційної невизначеності, яку 
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необхідно зменшити або виключити, шляхом застосування методів обліку 

невизначеності та ризиків у процесі управління. Оскільки чинників, які 

впливають на вартість земельних ділянок багато, а результатом оцінювання 

повинна бути їх мінімальна кількість, доцільним є застосування системного 

підходу при оцінці. 

Слід зазначити, що в Європейських країнах досить інтенсивно 

розвинений містобудівний кадастр [209; 302]. Унаслідок цього вони мають 

достатньо напрацювань для проведення оцінок з використанням різних 

формальних систем, включаючи системи переваг. 

Земельні ділянки в населених пунктах оцінюються за їх функціональним 

призначенням з урахуванням щільності забудови, елітності місця 

розташування, екологічного стану, соціальної й інженерно-транспортної 

інфраструктури та інших споживчих якостей. За сукупністю цих 

характеристик територія України поділяється на кілька оціночних зон, 

диференційованих за базовими ставками земельного податку та нормативною 

ціною земель [6]. 

Масова оцінка включає правову й метричну складові. Кадастрова 

метрична інформація збирається за допомогою топографо-геодезичних 

технологій, проте нині з цією метою частіше використовують геоінформаційні 

технології.  

Геопросторова модель для оцінки території формується відповідно до 

цілей аналізу, вибираються ті об'єкти, які визначають властивості території 

[71]. Відтак визначаються математичні моделі функцій просторового впливу 

j-х властивостей для всіх i-х об'єктів у безрозмірному нормованому вигляді. І 

на завершення формується модель сукупної функції щільності обстежуваної 

території F(x,y), як системи моделей функції щільності j-х властивостей i-х 

об'єктів в безрозмірному нормованому вигляді. 

Отже, на основі використання математичної моделі формується 

своєрідне інформаційне поле у вигляді функції щільності F (x, y), яке визначає 

властивості кожної точки території через вплив об'єктів, що знаходяться на цій 
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території та за її межами. Графічно це поле впливів об'єктів відображається у 

вигляді поверхні (рельєфу) в 3D просторі та у вигляді рівних ліній у 2D 

просторі. Елементами поверхні (рельєфу) є «гори» або «западини» від впливу 

точкових об'єктів, «хребти» від впливу лінійних об'єктів, «підняті плато» або 

«улоговини» від впливу полігональних об'єктів. Цінові зони формуються 

шляхом побудови рівних ліній [26].  

Таким чином, методика оцінки території на основі системного 

застосування функції геопросторового впливу є досить технологічною та 

автоматизується шляхом застосування геоінформаційних технологій за 

допомогою розробленого програмного модуля. 

Водночас, найбільш ефективною технологією збору кадастрової 

інформації є використання супутникових навігаційних систем та безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА). Масова оцінка земель, формується на основі 

збору, обробки й актуалізації детальної кадастрової інформації про вартісні 

характеристики земель та земельних ділянок різного цільового призначення. 

Окрема увага при побудові геоінформаційної моделі звертається на 

актуалізацію, оскільки масова оцінка земель є динамічною і потребує 

періодичної перевірки та переоцінки, якщо відбуваються істотні зміни з 

характеристиками земельних ділянок. Прикладом може бути різке погіршення 

екологічної ситуації, яке знижує вартість земель, а розвиток інфраструктури, 

може підвищити їх вартість. Часовий чинник збільшує інформаційну 

невизначеність і вимагає застосування методів її зменшення. 

У цьому контексті, одним із перших варіантів реалізації просторових 

моделей оцінки була згадана в першому розділі КЕОТ з використання 

інтегральної бальної оцінки території населеного пункту, яка проводилася на 

підґрунті принципу переваги з урахуванням залежності: 
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де iS  ‒  вартісна оцінка земельної ділянки в балах,  
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iF  ‒  оцінка кожного чиннику містобудівної цінності в балах, 

iK  ‒  внесок i-го чиннику в ціну певної земельної ділянки у відсотках,  

n ‒  число чинників містобудівної цінності. 

Коефіцієнт (K) для різних територій змінює своє значення. Існує 

декілька методів його визначення: соціологічні дослідження на основі 

опитувань з використанням наявних статистичних даних; спеціальне 

моделювання еталонного населеного пункту та експертна оцінка спеціалістів. 

Для різних територій і умов населених пунктів значення К можуть 

змінюватися. З формальної точки зору це означає, що К визначений на основі 

неоднорідної сукупності, для якої характерна наявність різних відносин і 

відповідностей всередині підмножин. У загальному випадку коефіцієнт К 

формується з інформаційної невизначеності і зменшення цієї невизначеності 

може здійснюватися прив'язкою К до конкретної підмножини, для якої 

характерна сталість відносин і відповідностей. 

Земельні ділянки в населених пунктах оцінюються за їх функціональним 

призначенням з урахуванням насиченості будівництва, ексклюзивності місця 

розташування, екологічної ситуації, соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури та інших споживчих властивостей [8; 119]. 

На цьому етапі оцінювання використовується теорія переваг [329]. 

Відповідно до цієї теорії, бажано мати різноманітні приватні й загальні оцінки 

для контролю та підвищення надійності оціночного результату. Для початку 

необхідно створити простір параметрів, які можуть бути оцінені або виміряні 

емпірично та являють собою характеристику одного показника. Тобто вони 

утворюють єдине відношення до сукупності параметрів оцінки земельної 

ділянки. 

Окремих оцінюваних ознак, які впливають на оцінку земель, є досить 

багато, тому зручно їх об'єднувати (створювати кластери, патерни тощо) для 

того, щоб мати можливість поряд з оцінками кожного чинника отримувати 

узагальнену оцінку за групами. Групування доцільно проводити на основі 

кластеризації, тобто виділення однорідних множин. Процес кластеризації 
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доцільно проводити на основі принципу відповідності. Відповідність можна 

вибирати на основі містобудівних чинників, за такими групами: інженерно-

технічна, соціальної інфраструктури, транспортного забезпечення, екологічна, 

територіальної зони. 

Окремі показники, що входять до групи, мають реальні просторові 

параметри, за якими оцінювач визначає переваги земельної ділянки. Групи і 

окремі показники утворюють базис для створення системи переваг. За 

сукупностями параметрів простору, територія міста розподіляється на 

оціночні зони. Також виділяються підзони, які мають підвищену цінність. Як 

правило, використовують методи бальної оцінки.  

Вона побудована як структурована система моделей, що дає можливість 

переходити від параметрів до комплексних оцінок. Така ланка оцінки повинна 

бути правильно логічно вибудована. Отже, в основі системи оцінок і 

верифікації їх оцінювання повинна бути покладена логічна модель [119]. 

Варто зазначити, що вирішення завдання оцінки вартості земельних 

ділянок пов'язане з дослідженням сукупності чинників і усунення 

інформаційної невизначеності та  з побудовою і застосуванням інформаційних 

моделей.  

Відповідно до результатів дослідження ми взяли за основу досвід 

світових авторів [292] щодо розробки інноваційної моделі масової оцінки 

земель (Innovative Land Valuation Model - ILVM), яку удосконалили в процесі 

застосування. Просторове планування передмість є більш розвиненим 

порівняно з високоурбанізованими міськими територіями, саме тому ціни на 

земельні ділянки динамічно зростають та ускладнюють роботу оцінювачів зі 

своєчасного оновлення показників їх цінності. Недоступність надійних 

джерел щодо ринкових цін змушує оцінювачів використовувати альтернативні 

варіанти оцінки та своє суб'єктивне судження. Цілісний і об'єктивний спосіб 

застосування питомих ваг геопросторових чинників за допомогою експертних 

консультацій, правової основи та наукового підтвердження дає якісніші 

результати, ніж метод, що ґрунтується на регресії, не враховує чинники оцінки 
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(тобто фізичних, соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів). 

Метод аналітичної ієрархії (AHP ‒ analytic hierarchy process) дає змогу 

визначити чинники, які слід включити до моделі, що й забезпечує її валідний 

результат. Інноваційна модель оцінки земель ILVM є інклюзивним підходом, 

у якому фахівці беруть участь у відборі та зважуванні оціночних чинників за 

допомогою AHP. 

А втім, визначення точної та досконалої оціночної моделі залишається 

складним процесом через перманентну зміну чинників [238; 286] та її 

суб’єктивне сприйняття оцінювачами. Саме тому цінність найчастіше 

сприймається як непослідовна та упереджена величина. Для експертної 

(індивідуальної) оцінки земель така ситуація не є великою проблемою. Але для 

масової оцінки для цілей оподаткування, експропріації, управління 

земельними ресурсами та інших подібних цілей такі підходи потребують 

оновлення та високого рівня узгодженості та прозорості. Це передбачає збір 

ринкових показників ціни, які є базовими значеннями, на їх основі 

проводиться емпіричний аналіз та калібрування для отримання чисельної 

моделі оцінки для певної території. Використання автоматизованої моделі 

оцінки (AVM ‒ automatic valuation model) є поширеним уже понад десять років 

у розвинених країнах, і набуває популярності у всьому світі [252; 292]. 

Поширені підходи AVM засновані на регресійному аналізі, починаючи 

від простої до гібридної регресії, такі як багаторазовий регресійний аналіз 

(MRA) [217; 237; 253; 310; 357], метод оцінки на основі двох функцій 

кумулятивного розподілу (VMTCDF ‒ valuation method based on the two 

cumulative distribution functions) Баллестеро 1971 року, просторовий 

байєсівський, географічно зваженої регресії та регресії хребта, та інших. Окрім 

того, декілька досліджень використовували також підхід зі зважуванням 

чинників, такий як аналіз багатокритеріальних рішень (MCDA ‒ factor-

weighting approach like multi-criteria decision analysis) [245; 249; 268; 306]. 

Підхід, заснований на MCDA, оцінює відносну вартість земель, яка 

найчастіше виражається як індекс (ранг) з еквівалентними якісними 
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характеристиками – його високим або низьким значенням. Індекс Сторі, 

відомий і прийнятий у Каліфорнії метод оцінки сільськогосподарських угідь, 

заснований на характеристиках ґрунтів [157, 346], є прикладом зважування 

чинників. Проте, серед усіх використовуваних методів не було застосовано 

методу інтерполяції. 

Одним із суттєвих обмежень методів регресії та методів AI є те, що вони 

не розуміють чинників оцінювання в реальному світі, оскільки залежать від 

даних. Наприклад, при встановленні взаємозв'язку між величинами вартості 

землі, висотою рельєфу та близькістю розташування до доріг, на основі 

використанням даних території районів, у межах яких розташовані оціночні 

об’єкти, які всі здебільшого розміщені на відносно схожих висотах, то висота 

буде, очевидно, більше впливати, ніж близькість до дороги при використанні 

цієї методики, що не є дійсним на практиці. На противагу цьому, MCDA дає 

змогу вибирати, класифікувати та зважувати чинники на основі думки 

експертів, які часто виконують експертні оціночні роботи, тому результат буде 

більш реалістичний. До того ж, модель є цілісною, коли вона враховує як 

негативний, так і позитивний вплив геопросторових чинників на землю. Ці 

чинники можна врахувати при застосуванні MCDA. 

Ще однією слабкістю попередніх методів є те, що для досягнення 

бажаних результатів вони потребують значної кількості даних про земельні 

ділянки [292]. Фінансові дані, що стосуються транзакцій із землею, найчастіше 

є конфіденційними. Очевидно, коли дані відсутні, оцінювачі змушені 

використовувати альтернативні варіанти, наприклад, дані продажів з іншого 

району, а потім внесення і коригування, що робить оцінку непослідовною. Для 

нинішніх умов України, коли лише починається збирання фінансової 

інформації, це є оптимальним варіантом визначення ринкової вартості 

земельних ділянок.  

У цілому, на підгрунті проаналізованих методів можна визначити три 

основних підходи до побудови масових моделей оцінки земель: регресійні, 

геоінформаційні та нейромережеві (рис. 4.2) 
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Рис. 4.2. Підходи до побудови інформаційних моделей масової оцінки 

земель 

Джерело: розробка авторська 

Отже, у досліджені, було використано удосконалену інноваційну модель 

оцінки земель (ILVM), що використовує підхід MCDA, зокрема, процес 

аналітичної ієрархії (AHP) в географічних інформаційних системах (GIS) і 

генерування оціночної карти земель (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Концептуальна схема геоінформаційного підходу до оцінки 

земель 

Джерело: розробка авторська 
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Геопросторові чинники були визначені та класифіковані на основі 

зібраних даних, новин та відповідних досліджень. Чинники оцінки, що 

бралися до визначення вартості, ‒ це близькість до доріг, шкіл, лікарень, 

промисловості, річок (озер, ставків), узбережжя, типу землекористування, 

схилу, висот. 

Процес аналітичної ієрархії ‒  це найпопулярніший багатокритеріальний 

метод ухвалення рішень, який кількісно вимірює думку експерта у вигляді ваг 

[255; 285; 358]. Процес AHP починається з матриці порівняння, де відносне 

домінування кожного чинника (або підкатегорії) порівнюється відносно 

загальною змінною. Послідовність отриманих ваг перевіряється шляхом 

обчислення коефіцієнта узгодженості [358]. 

Незважаючи на певні критичні зауваження окремих науковців, AHP є 

загальноприйнятим у багатьох наукових галузях та практичних програмах 

[292]. Це зумовлено тим, що AHP: 1) дозволяє експерту одночасно оцінювати 

чинники, які слід враховувати в моделі; 2) порівняно простий у порівнянні з 

іншими методами MCDA; 3) є гнучким для інтеграції з різними методами, 

такими, як: програмування, нечітка логіка тощо; 4) має можливість перевіряти 

послідовність при оцінюванні об’єктів [292]. 

Усі чинники, остаточно відібрані під час опитування або експертним 

шляхом, були класифіковані на групи – офізичні, соціальні, економічні, 

екологічні та правові відповідно до розробленої ієрархічної структури (рис. 

4.4).  
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Рис. 4.4. Геопросторові чинники, які входять до розробки моделі оцінки. 

Джерело: розробка авторська 

Фізичні чинники відносяться до фізичних ознак земель, таких, як: 

висота, схил, вигляд та землекористування. Екологічні чинники описують 

сприятливість земель до небезпек: повені (близькість до водних джерел), 

землетрусу (близькість до зони активних розломів), забруднення повітря 

(близькість до промислових об’єктів) та впливу штормів (близькість до 

берегової лінії). Соціальні чинники ‒  це користь для суспільства, яку земельні 

ділянки можуть принести завдяки своєму розташуванню відносно доріг, 

лікарень, шкіл та водойм (користь для добробуту). Економічні чинники ‒  це 

економічна вигода земель від їх близькості до торговельних центрів, фабрик, 

промисловості, берегової лінії тощо. Юридичні чинники ‒ це правові 

обмеження земель, такі як дозволене використання земель та інші обмеження. 

Берегова лінія віднесена до категорії економічних, оскільки іноді 

підприємства розташовуються вздовж пляжної зони. У кожному чиннику 

генерується растровий шар з роздільною здатністю 2 м пікселя за допомогою 

інструмента евклідової відстані. 

Після того, як чинники визначені та класифіковані, їм присвоюють 

відносні ваги першої ієрархії (тобто фізичної, соціальної, економічної, 

екологічної та правової). Аналогічним чином також обчислюються відносні 

ваги другої ієрархії (підкатегорії) у кожній категорії чинників. В обох 
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процесах AHP використовується для отримання відносних ваг кожної 

категорії чинників та підкатегорій.  

Кожний чинник класифікувався, йому присвоювався бал від 0 до 5, 

причому 5 означає найвищий вплив на вартість земель, а 0 ‒  відсутність 

впливу. Такі класифікації ґрунтуються на рекомендаціях експерта (для 

економічних та соціальних чинників), чинниих законах та стандартах. Модель 

оцінюється за допомогою помилки середньоквадратичного значення (RMSE) і 

порівнюється з MRA.  

Шари растру з усіма чинниками створюються за допомогою інструмента 

Евклідова відстань. Оціночна карта формується за допомогою арифметичних 

операцій для злиття всіх шарів в один. 

Недолік наявного підходу полягає в тому, що він менш об'єктивний, ніж 

метод, що ґрунтується на регресії, але це може бути гарною альтернативою 

оцінки [292], особливо коли є необхідність високого рівня прозорості та 

послідовності. Отже, AHP може бути якісним інструментом для оцінки майна, 

а його результати добре доповнюються наявними безкоштовними публічними 

даними (коефіцієнтами оцінки) для досягнення бажаних результатів. 

Застосування розглянутої технології геопросторових моделей дає змогу 

автоматизувати процес масової оцінки земель і підвищити об'єктивність такої 

оцінки, а отже, використання цієї технології в України є перспективним [94]. 

Геокодування земельних ділянок 

З розвитком технологій геоінформаційних систем (ГІС) стало досить 

просто здійснювати геокодування об'єктів, тобто включати в характеристики 

об'єкта його координати.  

Використання координат дозволяє будувати географічно зважені моделі 

(так звані локальні). При побудові таких моделей дослідник отримує не одну 

глобальну модель, а цілий набір для кожної точки дослідження [43; 222; 353]. 

Застосування геокодування через облік місця розташування об'єктів дає 

змогу виявити: 

1) специфічний вплив ціноутворюючих характеристик; 
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2) сформовані локальні ринки земель та іншого нерухомого майна (на 

основі аналізу неоднорідності даних про аналоги); 

3) тенденції розвитку районів населених пунктів, громад.(рис. 4.5) 

 

Рис. 4.5. Фрагмент геокодування просторових об’єктів у межах міста 

Києва 

Джерело: розробка авторська 

Результатом геокодування є географічні об'єкти з атрибутами, які можна 

використовувати для просторового аналізу. Складність адресного 

геокодування полягає в розробці методів інтерпретації конкретного типу 

вхідних адресних даних, у їх співвідношенні з базовими даними. Донині 

процес геокодування добре досліджений і реалізований в багатьох програмних 

продуктах, які працюють в автономному режимі, а також онлайн-сервісах. З 

останніх найбільш відомими є загальнодоступні сервіси Google.maps, 

OpenStreetMap тощо.  

Іншим завданням у процесі масової оцінки, де застосований метод 

геокодування, є виявлення прилеглих об'єктів нерухомого майна. Підбір 

об'єктів-аналогів здійснюється серед сусідніх земельних ділянок, однорідних 

за якісними ознаками із земельною ділянкою об'єкта оцінки. Водночас 

передбачається, що земельна ділянка є однорідною за якісними ознаками. На 

практиці оцінювач, керуючись власними знаннями й досвідом, визначає 
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поняття сусідньої ділянки шляхом порівняння певної кількості локальних 

показників (наприклад, віддаленість від центральних магістралей, відстань до 

центру тощо), щодо яких дві ділянки є рівноцінними за своїм місцем 

розташування.  

Змістовним є дослідження ринку земель, здійснене  Ш.І. Ібатулліним 

[46-47], він  проаналізував пропозиції, уміщені  на платформі для продажів 

OLX шляхом геокодування всіх транзацій із земельними ділянками (рис. 4.6.) 

 

Рис. 4.6. Геокодування об’єктів транзакцій із продажу земельних 

ділянок 

Джерело: [46] 

Підсумовуючи, зазначимо, що геокодування може бути ефективною 

технікою при масовій оцінці земель, воно дає змогу шляхом врахування 

розташування об'єктів визначити вплив латентних показників, виявляти 

ціноутворюючі параметри і, як наслідок, специфічні локації в просторовому 

сенсі, а також виявити тренди розвитку окремих районів населених пунктів та 

громад. 

На нашу думку, окремим перспективним напрямом геокодування 

оціночних об’єктів, які не мають адрес, може бути використання Плюс-кодів 
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Google (plus codes). Плюс-код ‒  подібний до адреси вулиці, місць та об’єктів, 

у яких її немає. Плюс-коди надають адреси абсолютно всім довколишнім 

об’єктам. Адреса Плюс-коду виглядає як звичайна адреса, але з коротким 

кодом, де будуть назва вулиці та номер (наприклад, будинок на вулиці 

Метрологічна міста Києва матиме такий Плюс-код - 8FRH+78 Київ, Україна). 

Ці адреси існують для будь-якого місця, навіть для місць, де немає доріг. 

Плюс-коди працюють у місцях, які не були нанесені на карту, у них не 

використовують коди країн. Місця та об’єкти, які знаходяться близько один до 

одного, мають схожі плюсові коди. Символ «+» у кодах допомагає визначити 

їх для комп’ютерів, забезпечуючи пошук Google та Google Maps їх 

розпізнавання.  

4.2. Моделювання ринкової вартості земель з урахуванням 

результатів їх масової оцінки 

 

Провівши глибокий аналіз останніх змін методик грошової оцінки 

земель в Україні, ми констатували відсутність системних перетворень, 

натомість виявили, що змінювалися лише деякі коефіцієнти з метою 

зменшення фіскального навантаження на окремі групи функціонального 

призначення земель. Тобто в кінцевому результаті діють фактично старі 

методичні підходи, які є застарілими, не відображають об’єктивно реальних 

показників оцінки. У цих умовах значної актуальності набувають сучасні 

методи моделювання саме ринкової (реальної) вартості земель з урахуванням 

результатів їх масової оцінки, а не нормативної. 

Проведення земельної реформи в Україні спричинить те, що земельні 

ресурси стануть безпосереднім об'єктом товарно-грошових відносин. У зв'язку 

з цим виникає необхідність адекватного визначення їх вартості. 

При виборі підходів до оцінки й методів слід керуватися такими 

правилами: 



 296 

• розрахунки в межах обраних підходу і методу повинні ґрунтуватися на 

ринковій інформації; 

•  обрані підхід і метод повинні передбачати врахування особливостей 

конкретного об'єкта оцінки; 

•  необхідно використовувати прості розрахункові моделі, методологія 

яких зрозуміла максимально широкому колу користувачів звіту, легко 

перевіряється. 

Водночас, державне нормативно-правове забезпечення у сфері 

економіки спрямоване на регулювання процесів, пов'язаних із формуванням 

сприятливих умов ведення бізнесу, ідентифікації всіх земельних об'єктів та 

іншого нерухомого майна зі збереженням балансу інтересів всіх суб’єктів 

ринкових відносин. Розвиток ринку нерухомого майна в межах будь-якої 

окремо взятої території залежить від впливу різних чинників, але також у 

значній мірі від наявності ефективної нормативно-правової бази, яка регулює 

процес його формування. 

Ринок земель не може бути стихійним, транзакції із земельними 

ділянками підлягають обов'язковому обліку в державних органах реєстрації 

прав, але вартість об'єкта нерухомого майна не є обов'язковим атрибутом такої 

реєстрації. Відомості про вартість земель відображаються в договорах купівлі-

продажу таких об'єктів і часто можуть бути заниженими від реальної ринкової 

вартості об'єкта залученого до угоди. Також відомості про цей об'єкт можуть 

бути відображені в оголошенні про об'єкт нерухомості, у якому вартість такого 

об'єкта може бути завищена від реальної ринкової вартості [83; 212]. Але 

суб’єктам земельних відносин (державі, землевласникам та 

землекористувачам, бізнесу) необхідно мати дані як щодо вартості земельних 

ділянок, так і інших об'єктів нерухомого майна, передусім для цілей 

оподаткування. Формування та ведення геопросторової бази даних щодо 

об'єктів нерухомості з відображенням достовірної інформації, яка відповідає 

реальній ринковій ситуації, щодо вартості цих об'єктів, має бути одним із 

пріоритетних напрямків державної політики у сфері формування 



 297 

повноцінного ринку земель та іншого нерухомого майна із залученням до 

господарського обігу нових об'єктів [220]. 

Ринкову вартість об'єктів нерухомого майна на окремо взятій території 

за певний період практично неможливо визначити для кожного окремого 

об'єкта розташованого в межах даної території, через фактичну відсутність 

одночасного обігу об'єктів на ринку земель і, як наслідок, визначення 

індивідуальної вартості окремо взятої земельної ділянки теж є неможливим. 

Проте, у зв'язку з тим, що для цілей управління земельними ресурсами 

необхідне використання відомостей щодо вартості всіх об'єктів нерухомого 

майна, розташованих у межах території України або окремих її регіонах, 

обмежених кордонами та межами суб'єктів або населених пунктів, то найбільш 

ефективним і найменш витратним може бути проведення масової оцінки 

земель. Результатом проведення масової оцінки буде визначення вартості 

окремо взятого земельного об'єкта та іншого нерухомого майна, відомості про 

який внесені до державного земельного кадастру, у межах однієї оціночної 

території (наприклад, кадастрового кварталу) на певну фіксовану дату. 

Особливої уваги потребують чинники, які суттєво впливають на 

формування ринкової вартості земель. Тому в нашому дослідженні розглянуто 

закономірності впливу чинників на вартість земель, їх детальний аналіз дав 

змогу дійти висновку про доцільність подальшого використання зазначених 

чинників у моделях масової оцінки. З цією метою сформований базовий 

перелік чинників (табл. 4.1), що можуть впливати на формування ринкової 

вартості земель, вони повинні братися до уваги при розрахунках 

геопросторових моделей. Нами була визначена послідовність 

взаємозалежності цих чинників. Тому, для побудови статистичної моделі 

масової оцінки, необхідно визначити перелік чинників, що підвищують або 

знижують вартість земель. Залежно від призначення чинники можуть бути 

класифіковані на групи. (табл. 4.1) 
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Таблиця 4.1 

Перелік чинників які можуть впливати на ринкову вартість земель 

Чинники, які підвищують 

вартість земель 

Чинники, які знижують 

вартість земель 

Містобудівні чинники впливу на вартість 

• Місцезнаходження історичного 

центру 

• Місцезнаходження зон рекреації 

(ліси, парки, сквери, зелені зони, 

бульвари, пляжі) 

• Місцезнаходження найбільш 

престижних зон, вулиць 

• Місцезнаходження гаражних 

кооперативів, автостоянок 

• Місцезнаходження водних об'єктів 

(річки, озера, ставки) 

• Місцезнаходження 

адміністративних і ділових центрів 

• Місцезнаходження зон, 

несприятливих для будівництва 

(зони підтоплення, карстові 

явища, просідання ґрунтів, 

заболоченість) 

• Місцезнаходження виробничих 

малопривабливих об'єктів 

Санітарно-екологічні чинники впливу на вартість 

 • Місцезнаходження зон 

забруднення повітря 

• Місцезнаходження санітарно-

захисних зон від об'єктів, що є 

джерелами забруднення 

повітря 

• Рівень забруднення повітря і 

води 

• Джерела наявної чи 

потенційної екологічної 

небезпеки, осередки можливих 

катастроф (АЕС, склади 

токсичних і / або 

вибухонебезпечних речовин, 

заводи кольорової металургії, 

хімічні та ін. підприємства з 

небезпечним циклом) 

Соціальні чинники впливу на вартість 

• Місцезнаходження культурних 

центрів 

• Характеристики та кількість 

об'єктів культури (клуби, 

кінотеатри) 

• Малопривабливі соціальні 

об'єкти (об’єкти Державної 

пенітенціарної служби, 

психіатрична лікарня) 
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• Місцезнаходження та 

характеристики середніх 

загальноосвітніх шкіл 

• Місцезнаходження та 

характеристики дитячих садів 

• Місцезнаходження та 

характеристики ВНЗ 

• Місцезнаходження та 

характеристики спортивних 

об’єктів (палаци спорту, стадіони) 

• Місцезнаходження та 

характеристики поліклінік  

• Місцезнаходження та 

характеристики лікарень 

• Кількість лікарень і поліклінік 

Житлово-комунальні чинники впливу на вартість 

• Комунальна інфраструктура 

• (водопостачання, газопостачання, 

каналізація, електропостачання, 

теплопостачання) 

• Місцезнаходження залізничних 

вокзалів 

• Місцезнаходження залізничних 

станцій 

• Місцезнаходження зупинок 

громадського транспорту 

• Місцезнаходження залізниці 

• Місцезнаходження 

транспортних магістралей 

• Місцезнаходження ліній 

електропередач високої 

напруги 

• Місцезнаходження об’єктів 

підвишеного шуму (шумового 

забруднення) 

Економічні чинники впливу на вартість 

• Місцезнаходження та 

характеристики готелів 

• Місцезнаходження та 

характеристики об'єктів рекреації 

(санаторії тощо) 

• Місцезнаходження та 

характеристики продуктових 

магазинів 

• Місцезнаходження та 

характеристики об'єктів 

громадського харчування 

(кав’ярні, їдальні) 

• Місцезнаходження та 

характеристики об'єктів торгівлі 

(торговельний центр, ринок, 

супермаркет) 

• Місцезнаходження 

промислових центрів 

• Місцезнаходження та 

характеристики об'єктів 

промисловості (заводи, 

фабрики) 
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Статистичні чинники вартості 

• Чисельність населення • Рівень безробіття 

• Рівень добробуту 

Джерело: розробка авторська на основі даних [44] 

Наведені чинники істотно впливають на формування ринкової вартості 

земель та інших об’єктів нерухомого майна, а отже, необхідно враховувати їх 

значення при проведенні масової оцінки. Майже всі зазначені об’єкти є 

полігональними або лінійними, а тому для ефективного сприйняття, їх 

необхідно наносити на карту оптимального масштабу у вигляді векторних 

шарів, ураховуючи специфіку території населеного пункту. 

Під впливом урбанізації територій в окремі часові періоди може 

змінюватися рівень впливу чинників вартості, переінакшуватиметься їх 

перелік (якісь чинники додаватимуться, інші взагалі зникатимуть), що 

позначатиметься на формуванні вартості об'єктів нерухомого майна [305]. 

Оскільки ринкова вартість встановлюється в момент укладання угоди, тобто в 

певний період часу, а ринкові умови змінюються, то, відповідно, ринкова 

вартість для іншого періоду часу того самого об'єкта також змінюється. 

Математичну модель розрахунку ринкової вартості земельної ділянки 

подаємо  формулою: 

                          )......(MV 1 fnftrd KKVS +++=                                        (4.4), 

де dS  ‒  площа земельної ділянки, га; 

trV  ‒  середня вартість одного м2 об'єктів нерухомості - аналогів, для 

яких існує інформація щодо транзакцій із земельними ділянками, грн; 

 
fnf KK ...1

   ‒  коефіцієнти чинників впливу на вартість земельної ділянки. 

Ринкова вартість однієї земельної ділянки, виражена в грошовому 

еквіваленті, не може відповідати аналогічній земельній ділянці, хоча б у силу 

того, що в цих об'єктів не може бути ідентичного місця розташування. Але при 

визначенні оцінки за допомогою масових методів, ринкова вартість 1 м2 

земельної ділянки буде однакова для всіх земельних ділянок з певним видом 
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дозволеного використання в межах однієї оціночної зони обмеженої межами 

кадастрового кварталу. 

Як свідчить іноземний досвід [112-113] проведення масової оцінки, 

необхідно враховувати закономірність: частка ділянок з відомою ринковою 

вартістю, менша від загальної кількості земельних ділянок, розташованих в 

оціночної зоні, а тому чим більше даних щодо ринкової вартості вихідних 

об'єктів буде враховано, тим точнішим є результат масової оцінки. Саме ці 

оціночні об’єкти повинні братися за основу при визначенні ринкової вартості 

земельних ділянок. 

Якщо не брати до уваги коефіцієнти чинників впливу, то всі об'єкти 

нерухомого майна матимуть однакову вартість, хоча реальна  ринкова вартість 

таких об'єктів буде різною. Отже, при проведенні масової оцінки всі об'єкти, 

внесені до оціночного переліку, набудуть вартості, наближеної до ринкової 

вартості об'єктів з аналогічним дозволеним використанням. У зв'язку з тим, що 

ринкова вартість об'єкта нерухомого майна не є постійною величиною, і має 

властивості змінюватися під впливом чинників вартості, то певна ринкова 

вартість буде відповідати реальній ринковій ситуації тільки на момент їх 

масової оцінки. 

Завданням класифікації на етапі підготовки переліку об'єктів оцінки є 

диференціація земельних ділянок за їх цільовим призначенням. Відповідно 

класифікація проводиться на основі цільового призначення земельної ділянки, 

зазначеного в її правовстановлювальному документі.  

Вибір чинників вартості 

При виборі чинників вартості мають враховуватися різні групи ознак: 

фізичні характеристики земельної ділянки: місцезнаходження, оточення 

земельної ділянки, території населеного пункту, у якому розташована 

земельна ділянка (інженерна інфраструктура, екологія, містобудівна 

інформація тощо). Кожна група ознак складається з різних властивостей, 

наприклад, ознакою місця розташування є «відстань від земельної ділянки до 

центру населеного пункту» і «відстань від населеного пункту до центру 
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об'єкта», а характеристиками оточення – «відстань до зупинки громадського 

транспорту» тощо. На вартість земельних ділянок впливають різні чинники 

кожної групи. Отже, для кожного цільового призначення з кожної групи 

чинників вибираються ті чинники вартості, які суттєво впливають на неї. Так, 

для земельних ділянок під промисловістю не вибираються чинники екології 

або соціальної інфраструктури. Для земельних ділянок під житловою 

забудовою перелік чинників, як правило, максимальний, так як для житла 

безліч чинників є суттєвими [333]. Технологія оцінки земельних ділянок 

населених пунктів передбачає визначення єдиного показника ринкової 

вартості для кожної групи видів цільового призначення земель населених 

пунктів, і в цьому випадку чинники вартості, які диференціюють вартість 

всередині населеного пункту, не відбираються.  

Значення чинників вартості для об'єктів оцінки 

Вся інформація щодо значень чинники вартості поділяється на два види: 

семантична і просторова. Як правило, семантична інформація 

використовується для опису загальної для земельних ділянок території. 

Наприклад, чинник «чисельність населення» має одне значення для всіх 

земельних ділянок, що перебувають у одному населеному пункті. Значення 

такого чинника заповнюються в семантичному вигляді. Просторова 

інформація використовується для визначення індивідуальних характеристик 

кожної земельної ділянки [33]. Прикладом можуть бути чинники «відстань від 

центру міста» або «відстань до залізничної станції». 

При роботі з просторовими чинниками вартості необхідно 

дотримуватися певних умов: 1) наявність просторових шарів об'єктів, 

відповідних просторовим чинникам вартості; 2) наявність графічного 

відображення для земельної ділянки (об'єкта оцінки) на просторовому шарі 

земельних ділянок; 3) наявність просторового шару кадастрового зонування 

населеного пункту. 

У технології оцінки земельних ділянок населених пунктів, як правило, 

передбачається створення шарів з об'єктами, необхідними для розрахунку 
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значень просторових чинників вартості. Проте проблема розрахунку значень 

полягає в тому, що нині в Україні далеко не всі земельні ділянки внесені в 

Національну кадастрову систему, а отже, не мають просторового 

відображення. 

При відсутності сформованої інформації  про земельну ділянку робиться 

припущення про місце розташування земельної ділянки з урахуванням даних 

про кадастровий квартал, у якому вона розташована, і вулиці, зазначеної в її 

місцезнаходженні. У деяких випадках неактуальний стан шару кадастрового 

поділу зумовлює те, що частина земельних ділянок видаляється з переліку 

об'єктів оцінки через неможливість встановлення значення чинників вартості. 

Групування земельних ділянок 

Групування земельних ділянок проводиться з метою врахування 

механізмів ціноутворення для різних земельних ділянок в складі одного виду 

основного цільового призначення. При цьому, оцінювачем обираються 

чинники вартості, які характеризують різні групи. Після цього встановлюють 

значення або діапазони значень цих чинників, описуючи тим самим межі 

кожної групи. У більшості випадків на практиці групування застосовуються 

для поділу територій за рівнем ринкової вартості. 

На вартість масивів земель, розташованих уздовж великих річок, може 

суттєво впливати чинник «близькість до водного об'єкта». Такі території 

можуть відноситися до окремої групи. Однак у багатьох випадках групування 

не застосовується, наприклад, усі земельні ділянки одного цільового 

призначення земель розглядаються як одна група. Варто зазначити, що 

застосування групування може зумовлювати так званий «прикордонний 

ефект»: схожі за характеристиками оціночні об'єкти, що потрапили до різних 

груп, можуть мати різні вартості. У таких випадках вибирається один з із 

варіантів дій: зміна параметрів групування (зміна меж груп, об’єднання двох 

груп в одну, відмова від використання групування); зміна параметрів 

моделювання (уточнення переліку чинників вартості, уточнення ринкової 
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інформації, уточнення виду моделі тощо). Якщо відмінності у вартості не 

значні, то отриманий результат можна прийняти. 

Збір достовірної ринкової інформації 

В даних умовах найбільш надійним джерелом ринкової інформації є дані 

Фонду державного майна України. Безумовно вони є найбільш легітимними, 

проте не завжди достовірні. Причиною цього іноді є приховування інформації 

про реальну ціну транзакцій з метою мінімізації податкових платежів. Для 

виключення можливості використання подібної інформації необхідно 

проводити аналіз транзакцій з урахуванням аналітичних оглядів ринків земель 

та іншого нерухомого майна, а також даних щодо цін пропозицій на об'єкти 

нерухомості. В Україні тільки почав формуватись механізм формування даних 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для цілей оцінки. 

Також до ринкової інформації можна додавати відомості про транзакції, 

проведені за ціною, яка визначається нормативною оцінкою. Наприклад, 

ставка оренди земельних ділянок комунальної власності. Така орендна плата 

не може бути достовірною ринковою інформацією. Вимоги до обсягу ринкової 

інформації зростають при використанні групування земельних ділянок. Чим 

більше створюється груп, тим більший обсяг ринкової інформації, необхідний 

для побудови якісних моделей у кожній групі. Універсальним, але водночас 

найбільш витратним способом збору ринкової інформації є так зване 

«дооцінювання»: з метою забезпечення повноти ринкової інформації 

проводиться експертна оцінка ринкової вартості земельних ділянок. 

Значення чинників вартості для об'єктів-аналогів 

Значення чинників вартості для об'єктів-аналогів визначаються так само, 

як і для об'єктів оцінки. Дещо відрізняється робота з просторовими чинниками 

вартості: створення векторного шару об'єктів-аналогів здійснюється в 

напівавтоматичному режимі.  

Визначення чинників вартості для побудови моделей 

Для побудови моделей чинники вартості відбираються оцінювачем на 

основі аналізу ринку земель та іншого нерухомого майна. Також аналізуються 
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взаємовплив і взаємозамінність чинників. Наприклад, якщо адміністративний 

та культурний центри населеного пункту знаходяться поруч, при цьому 

значущість обох чинників буде великою, у моделі слід використовувати лише 

один із них. Також у будь-якому випадку фінальний склад чинників вартості 

для побудови моделі визначається оцінювачем. У зв'язку з цим технологія 

оцінки земельних ділянок населених пунктів в цій частині потребує 

доопрацювання. Необхідно передбачити аналіз мультиколінеарності чинників 

вартості для більш обґрунтованого вибору чинників вартості для побудови 

моделі. 

Калібрування математичних моделей 

Модель розрахунку розуміється як математична формула, що 

відображає зв'язок між залежною змінною (вартістю) і значеннями 

відповідних чинників вартості. Для кожної групи будується своя модель 

розрахунку. Для цілей масової оцінки використовуються такі типи 

регресійних моделей: лінійна (адитивна); мультиплікативна з фіктивними 

змінними; мультиплікативна статична (без виділення довічних чинників); 

експоненціальна. 

Для калібрування кожної моделі використовується метод найменших 

квадратів. Однією з проблем при побудові регресійних моделей є векторизація 

якісних шкал. Чинники вартості містять у своєму складі як кількісні, так і 

якісні дані. Для цілей побудови моделей необхідно перетворити всі якісні 

змінні з числовими значеннями. Традиційний спосіб векторизації подібних 

характеристик передбачає введення додаткових змінних. При більшому числі 

різних варіантів значень якісного чинника вартості суттєво зростає 

розмірність. У зв'язку з цим можна використовувати альтернативний підхід, 

названий процесом формування нелінійних числових шкал. Його сутність 

полягає в тому, що для кожного з n значень будь-якого якісного чинника 

вартості F знаходиться медіанне значення змінної (вартості). Після цього 

серед n отриманих медіанних значень знаходиться їх медіанне значення в 

якості найбільш типового значення залежної змінної при типовому значенні 
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чинника вартості. Далі медіанне значення поділяються на отримане типове 

значення. Отримане таким чином відношення є числовим значенням 

відповідного якісного значення чинника вартості. Використання медіанних 

значень замість більш звичних арифметичних середніх зумовлено великою 

чутливістю арифметичного середнього до «викидів» у значеннях вартості. Для 

цілей перевірки якості побудованих моделей вся вихідна ринкова інформація 

ділиться на 2 рівні частини – навчальну і контрольну вибірки. Для 

калібрування моделі використовується навчальна вибірка. Побудована модель 

перевіряється на об'єктах контрольної вибірки. Критерії якості 

розраховуються як для навчальної вибірки, так і для контрольної. За 

відповідності критеріїв якості допустимих діапазонів модель вважається 

якісною і придатною для подальшого використання. Якщо побудовано 

декілька якісних моделей, то з них вибирається модель з найкращими 

критеріями якості. Найбільш адекватною, якісною і предметно 

інтерпретованою моделлю, як правило, є мультиплікативна або 

експоненціальна. Для більшої достовірності результату модель повинна 

містити якомога більше число чинників вартості. Однак на практиці це 

зумовлює появу значної кількості проблем. По-перше, недостатня значущість 

певних чинників через значний вплив на вартість інших. Включення таких 

чинників у модель може лише підвищити помилку оцінки. По-друге, 

необхідність значного обсягу ринкової інформації, що залежить від кількості 

чинників вартості.  

Розрахунок вартості 

Побудована якісна модель використовується для визначення ринкової 

вартості об'єктів оцінки підстановкою у формулу значень чинників вартості. 

При цьому для перетворення вихідних значень чинників вартості 

використовуються ті ж параметри, що й для перетворення значень контрольної 

і навчальної вибірок об'єктів ринкової інформації. Отримані результати 

вартості аналізуються на адекватність, логічність і трактованість. Наприклад, 
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у центрі населеного пункту, як правило, вартість земельних ділянок набагато 

вища, ніж на його околицях. 

Програмне забезпечення 

Розроблене програмне забезпечення має бути призначене для 

використання оцінювачем при визначенні ринкової вартості. Уся вихідна 

інформація, необхідна для визначення вартості, заноситься в базу даних 

відповідного програмного забезпечення. Робота починається із завантаження 

переліку об'єктів оцінки, а закінчується вивантаженням з бази даних усіх 

звітних форм з результатами визначення вартості. Також з бази даних мають 

вивантажуються файли обміну даними формату xml, які потім 

завантажуються, в оптимальному варіанті в Національну кадастрову систему. 

Отже, у державний земельний кадастр мають потрапляти дані безпосередньо 

з програмного забезпечення, виключаючи можливість ручного виправлення 

результатів перед завантаженням.  

Організація робіт 

Для практичної реалізації всієї технології визначення ринкової вартості 

потрібні різні фахівці. Збір даних щодо значень чинників вартості, збір 

ринкової інформації, робота з базами даних, робота з картами, моделювання. 

Оптимальною схемою організації робіт може бути взаємодія різних 

організацій, що виконують такі функції: 

• регіональний оператор, 

• регіональний виконавець, 

• спеціаліст із моделювання, 

• ринковий оцінювач, 

• системний інтегратор. 

Регіональний оператор відповідає за збір вихідної інформації, створення 

картографічного матеріалу, розрахунок значення чинників вартості. 

Регіональні виконавці можуть виконувати окремі види таких робіт і 

передавати результати регіональному операторові. Основним результатом 

робіт регіонального оператора є формування бази даних, готової для побудови 
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моделей розрахунку вартості. На етапі збору якісної і достовірної вихідної 

інформації необхідний ще один учасник процесу – органи влади всіх рівнів. 

Без їх сприяння доступ до вихідної інформації, що знаходиться в різних 

організаціях, може бути ускладнений, а в певних випадках і неможливий. 

Спеціаліст з моделювання на основі переданої йому бази даних проводить 

аналіз ринкової інформації і здійснює побудову моделей розрахунку ринкової 

вартості. Ринковий оцінювач здійснює експертну оцінку ринкової вартості 

земельних ділянок, а також разом з регіональним оператором бере участь в 

зборі ринкової інформації. Системний інтегратор, який відповідає за 

реалізацію проекту в цілому, координує взаємодію всіх учасників процесу, 

здійснює методичний, технологічний супровід, виробляє безпосередній 

розрахунок вартості і формує підсумкові звіти. Зазначимо, що при наявності 

спеціалістів з різних галузей одна організація може одночасно виконувати 

кілька ролей.  

Результати моделювання 

Для апробації гібридної оціночної моделі масової оцінки земель було 

використано проектні території трьох об’єднаних територіальних громад та 

три населені пункти різного статусу. На першому етапі апробації були 

побудовані геопросторові моделі в межах Межівської територіальної громади 

Дніпропетровської області шляхом оцінки ваг чинників (рис. 4.7) 

 
F1 – Близькість до центру 

(вага – 0,33) 

 
F2 – Близькість до 

залізничної станції  

(вага –  0,31) 

 
F5 – Забезпеченість 

закладами соціальної 

інфраструктури 

 (вага– 0,13) 
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F3 – Екологічний стан 

середовища (повітря, 

ґрунти)  

(вага –  0,10) 

 
F4 – Забезпеченість 

інженерною і транспортною 

інфраструктурою  

 (вага – 0,17) 

Рис. 4.7. Чинники впливу на вартість земельної ділянки 

(ціноутворюючі чинники) 

Джерело: розробка авторська 

Як засвідчує аналіз рис 4.7, кожен чинник має своє вагове значення та 

свій просторовий вплив на певні території громади. 

Як уже зазначалося, у процесі масової оцінки земель проводиться 

оціночне зонування території. Оціночною зоною визнається частина земель, 

однорідних за цільовим призначенням, видом функціонального використання 

і близьких за значенням ринкової вартості земельних ділянок [136]. Залежно 

від територіальної величини оціночних зон їх межі поєднуються з межами 

земельних ділянок з урахуванням ситуації, забудови, розміщення лінійних 

об'єктів (вулиць, доріг, річок, шляхопроводів, залізниць тощо), а також 

межами кадастрових зон або кадастрових кварталів. За результатами 

оціночного зонування складається картосхема оціночних зон і встановлюється 

ринкова вартість одиниці площі в межах цих зон. 

Важливим недоліком є те, що сучасні світові методики оцінки слабко 

враховують вплив географічних, кліматичних і демографічних чинників. 

Нехтування ними при оцінці земель зумовлює необґрунтоване завищення ціни 

таких ділянок. 
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Похибки в результатах масової оцінки земель багато в чому зумовлені 

масовим підходом. Земельні ділянки об'єднуються в оціночні зони, вартість 

яких усереднено переноситься на кожен індивідуальний випадок. Ознаки, на 

підставі яких групуються ділянки, називаються чинниками кластеризації.  

На основі загально прийнятих підходів та гібридної інноваційної моделі 

було зроблене оціночне зонування земель території Межівської 

територіальної громади для цілей масової оцінки (рис. 4.8)  

 

Рис. 4.8. Зонування території Межівської об’єднаної територіальної 

громади для цілей масової оцінки засобами геоінформаційного моделювання 

Джерело: розробка авторська 



 311 

На основі зонуваня земель отримані основні параметри гібридної 

оціночної моделі масової оцінки території Межівської об’єднаної 

територіальної громади представлені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Параметри оціночної моделі масової оцінки земель території 

Межівської об’єднаної територіальної громади 

№ 

зони 

Чинник 

(F1) 

Чинник 

(F2) 

Чинник 

(F3) 

Чинник 

(F4) 

Чинник 

(F5) 

Площа, 

га 

Ринкова ціна, 

грн/кв. м 

59 1 1 5 3 3 641,92 1,70 

58 2 2 4 3 2 780,49 1,80 

5 4 4 4 5 4 297,60 10,60 

1 5 5 4 5 5 126,61 11,10 

4 4 4 4 3 3 257,22 8,20 

3 4 4 4 4 4 212,18 9,40 

2 4 4 4 5 5 79,43 6,70 

6 3 3 3 4 5 659,03 9,80 

35 2 2 3 2 2 98,60 1,60 

78 0 0 0 0 0 939,73 5,20 

39 2 2 3 2 2 863,86 1,80 

38 2 2 3 2 2 676,64 1,70 

37 2 2 3 2 2 572,53 1,80 

32 2 2 3 2 2 389,58 1,60 

33 2 2 3 2 2 778,90 1,70 

36 2 2 3 2 2 886,52 1,80 

40 2 2 3 2 2 998,17 1,60 

31 2 2 3 2 2 722,66 1,80 

34 2 2 3 2 2 1007,06 1,70 

42 2 2 3 2 2 413,21 1,80 

41 2 2 3 2 2 850,92 1,60 

35 2 2 3 2 2 1047,06 1,80 

44 2 2 3 4 2 1087,33 1,70 

43 2 2 3 4 2 963,70 1,90 

47 2 2 3 4 2 932,36 1,80 

48 2 2 3 4 2 806,42 1,60 

49 2 2 3 4 2 906,35 1,70 

52 2 2 3 4 2 815,76 1,80 

50 2 2 3 4 2 709,14 1,90 

51 2 2 3 4 2 880,52 1,70 

54 1 1 2 3 2 723,42 1,70 

53 1 1 2 3 2 825,80 1,80 

18 2 2 4 2 1 870,59 1,80 

19 2 2 4 2 1 881,36 1,90 

21 2 2 4 2 1 782,04 1,70 

20 2 2 4 2 1 932,78 1,60 

23 2 2 4 2 1 956,42 1,70 

22 2 2 4 2 1 944,27 1,70 

24 2 2 4 2 1 921,06 1,80 

60 1 1 4 2 1 1097,23 1,70 

61 1 1 4 2 1 755,21 1,80 

62 1 1 4 2 1 828,68 1,70 
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Продовження табл. 4.2 
66 1 1 4 2 1 892,62 1,60 

65 1 1 4 2 1 622,55 1,60 

63 1 1 4 2 1 797,87 1,70 

64 1 1 4 2 1 955,69 1,70 

30 2 2 4 1 1 854,52 1,60 

29 2 2 4 1 1 939,79 1,80 

28 2 2 4 1 1 1010,63 1,70 

25 2 2 4 1 1 882,42 1,80 

27 2 2 4 1 1 990,24 1,70 

26 2 2 4 1 1 1013,61 1,60 

72 1 1 5 1 1 981,09 1,70 

71 1 1 5 1 1 859,61 1,60 

70 1 1 5 1 1 981,94 1,60 

67 1 1 5 1 1 965,15 1,60 

69 1 1 5 1 1 648,12 1,70 

68 1 1 5 1 1 727,12 1,80 

75 1 1 3 1 1 931,12 1,60 

73 1 1 3 1 1 1030,55 1,60 

77 1 1 3 1 1 963,38 1,00 

76 1 1 3 1 1 685,72 1,80 

74 1 1 3 1 1 971,02 1,70 

17 3 3 3 3 2 983,87 2,10 

16 3 3 3 3 2 913,16 2,00 

13 3 3 3 3 2 947,52 2,10 

15 3 3 3 3 2 809,11 2,20 

14 3 3 3 3 2 632,78 1,90 

9 3 3 4 3 2 973,25 5,40 

11 3 3 4 3 2 763,11 5,30 

10 3 3 4 3 2 927,19 6,10 

12 3 3 4 3 2 1010,24 5,20 

55 2 2 4 2 1 913,62 1,80 

56 2 2 4 2 1 923,61 1,70 

57 2 2 4 2 1 958,71 1,70 

8 3 3 5 2 2 568,66 2,40 

7 3 3 5 2 2 670,64 2,30 

45 2 2 3 4 2 819,08 2,20 

46 2 2 3 4 2 566,22 2,30 

79 0 0 0 0 0 41,87 5,10 

Джерело: розраховано автором 

За отриманими модельними даними таблиці 4.2 щодо параметрів 

оціночної моделі масової оцінки земель території Межівської об’єднаної 

територіальної громади визначено, що показники ринкової вартості земельних 

ділянок варіюють від 1 до 11,1 грн за метр квадратний.  

Наступним етапом було проведення оцінки ціноутворюючих чинників 

та формування геопросторових моделей з їх урахуванням на території 

Паланської об’єднаної територіальної громади Черкаської області (рис. 4.9). 
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F1 – Близькість до центру 

(вага – 0,33) 

 
F2 – Близькість до виїзду 

(вага – 0,31) 

 
F5 – Пріоритетність 

земель 

 (вага – 0,13) 

 
F3 – Екологічний стан 

середовища (повітря, ґрунти) 

(вага – 0,10) 

 
F4 – Забезпеченість 

інженерною і транспортною 

інфраструктурою 

  (вага – 0,17) 

Рис. 4.9. Чинники впливу на вартість земельної ділянки 

(ціноутворюючі чинники) Паланської об’єднаної територіальної громади 

Джерело: розробка авторська 

На основі цих чинників та показників ринкової вартості було зроблене 

оціночне зонування земель та сформована оціночна карта території 

Паланської об’єднаної територіальної громади для цілей масової оцінки (рис. 

4.10)  
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Рис. 4.10. Оціночне зонування та показники ринкової вартості в межах 

території Паланської об’єднаної територіальної громади 

Джерело: розробка авторська 

На цьому підґрунті систематизовані основні параметри отриманої 

оціночної моделі масової оцінки земель території Паланської об’єднаної 

територіальної громади (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Параметри оціночної моделі масової оцінки земель території 

Паланської об’єднаної територіальної громади 

№ 

зони 
Чинник 

(F1) 
Чинник 

(F2) 
Чинник 

(F3) 
Чинник 

(F4) 
Чинник 

(F5) 
Площа, га 

Ринкова 

ціна, 

грн/кв. м 

32 1 1 3 1 3 405,88 12,27 

30 1 1 4 2 4 1013,76 15,46 

29 1 2 4 2 4 737,66 18,16 

28 2 3 4 2 4 1093,48 23,07 

27 2 3 4 1 4 137,19 21,60 

26 2 4 3 3 3 647,85 25,03 

25 2 3 3 3 3 696,23 22,58 

23 3 4 4 5 4 955,91 32,39 

22 3 4 4 4 4 548,71 30,92 

21 3 5 2 5 2 136,59 31,17 

33 0 0 0 0 0 117,95 24,54 

19 4 5 2 5 2 62,35 33,62 

20 4 4 2 3 2 455,09 28,22 

1 5 4 4 5 4 245,39 37,55 

3 4 4 4 3 4 238,71 32,15 

2 5 4 5 3 5 315,15 36,56 

6 3 3 5 3 5 614,16 28,96 

4 4 3 5 3 5 214,89 31,41 

5 4 3 5 4 5 233,72 32,88 

8 3 3 4 3 4 389,71 26,99 

9 3 2 4 4 4 884,29 26,01 

10 3 2 4 2 4 797,38 23,07 

11 2 2 4 4 4 810,22 23,56 

12 2 1 5 2 5 379,26 20,12 

14 2 2 4 3 4 734,33 22,09 

16 1 1 3 2 3 389,99 13,74 

17 1 1 4 2 4 1074,89 15,46 

18 1 1 4 2 4 756,28 15,46 

35 3 4 4 4 4 547,22 16,93 

34 3 4 4 4 4 988,26 16,93 

15 1 1 4 3 4 567,80 16,93 

36 1 1 5 2 5 252,47 17,42 

37 1 1 5 2 5 897,91 17,42 

13 1 1 5 2 5 851,91 17,42 

38 3 3 5 2 5 798,15 27,48 

7 3 3 5 2 5 982,54 27,48 

38 3 3 5 3 5 790,94 28,96 

24 3 3 5 3 5 569,34 28,96 

39 1 1 3 2 3 663,00 13,74 

31 1 1 3 2 3 620,66 13,74 

Джерело: розраховано автором 
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На третьому етапі апробації була проведена оцінка ціноутворюючих 

чинників на території Миколаївської об’єднаної територіальної громади 

Донецької області (рис. 4.11.) 

 
F1 – Близькість до центру 

(вага – 0,32) 

 
F2 – Близькість до виїзду м. 

Слов’янськ (вага – 0,29) 

 
F5 – Забезпеченість 

соціальною 

інфраструктурою  

(вага – 0,10) 

 
 

F3 – Екологічний стан 

середовища (повітря, 

ґрунти) (вага –  0,13) 

 
F4 – Забезпеченість 

інженерною і транспортною 

інфраструктурою  (вага – 

0,16) 

Рис. 4.11. Чинники впливу на вартість земельної ділянки 

(ціноутворюючі чинники) в межах території Миколаївської об’єднаної 

територіальної громади 

Джерело: розробка авторська 

На основі отриманих ціноутворюючих чинників була побудована 

гібридна геопросторова модель масової оцінки території Миколаївської 
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об’єднаної територіальної громади, яка відображає оціночне зонування та 

ринкові показники вартості. (рис. 4.12) 

 

Рис. 4.12. Оціночне зонування та показники ринкової вартості в межах 

території Миколаївської об’єднаної територіальної громади 

Джерело: розробка авторська 

Параметри отриманої оціночної моделі масової оцінки території 

Миколаївської об’єднаної територіальної громади представлені в табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Параметри оціночної моделі масової оцінки земель території 

Миколаївської об’єднаної територіальної громади 

№ 

зони 
Чинник 

(F1) 
Чинник 

(F2) 
Чинник 

(F3) 
Чинник 

(F4) 
Чинник 

(F5) 
Площа, 

га 
Ринкова ціна, 

грн/кв. м 

32 1 1 3 1 3 405,88 12,27 

30 1 1 4 2 4 1013,76 15,46 

29 1 2 4 2 4 737,66 18,16 

28 2 3 4 2 4 1093,48 23,07 

27 2 3 4 1 4 137,19 21,60 

26 2 4 3 3 3 647,85 25,03 

25 2 3 3 3 3 696,23 22,58 

23 3 4 4 5 4 955,91 32,39 

22 3 4 4 4 4 548,71 30,92 

21 3 5 2 5 2 136,59 31,17 

33 0 0 0 0 0 117,95 24,54 

19 4 5 2 5 2 62,35 33,62 

20 4 4 2 3 2 455,09 28,22 

1 5 4 4 5 4 245,39 37,55 

3 4 4 4 3 4 238,71 32,15 

2 5 4 5 3 5 315,15 36,56 

6 3 3 5 3 5 614,16 28,96 

4 4 3 5 3 5 214,89 31,41 

5 4 3 5 4 5 233,72 32,88 

8 3 3 4 3 4 389,71 26,99 

9 3 2 4 4 4 884,29 26,01 

10 3 2 4 2 4 797,38 23,07 

11 2 2 4 4 4 810,22 23,56 

12 2 1 5 2 5 379,26 20,12 

14 2 2 4 3 4 734,33 22,09 

16 1 1 3 2 3 389,99 13,74 

17 1 1 4 2 4 1074,89 15,46 

18 1 1 4 2 4 756,28 15,46 

35 3 4 4 4 4 547,22 16,93 

34 3 4 4 4 4 988,26 16,93 

15 1 1 4 3 4 567,80 16,93 

36 1 1 5 2 5 252,47 17,42 

37 1 1 5 2 5 897,91 17,42 

13 1 1 5 2 5 851,91 17,42 

38 3 3 5 2 5 798,15 27,48 

7 3 3 5 2 5 982,54 27,48 

38 3 3 5 3 5 790,94 28,96 

24 3 3 5 3 5 569,34 28,96 

39 1 1 3 2 3 663,00 13,74 

31 1 1 3 2 3 620,66 13,74 

Джерело: розраховано автором 
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Для проведення апробації масової оцінки земель у межах населених 

пунктів було взято місто Чорноморськ Одеської області, місто Козелець 

Чернігівської області та місто Синельникове Дніпропетровської області. 

Для оцінки території міст були сформовані попарні моделі з 

нормативною оціночною вартістю та ринковою для порівняння 

пропонованого підходу масової оцінки земель. 

Для міста Чорноморськ у результаті моделювання були отримані такі 

результати (табл. 4.5-4.6.) 

Таблиця 4.5 

Порівняльна характеристика нормативної і ринкової баз вартості на 

прикладі міста Чорноморськ 

Нормативна вартість земельних 

ділянок в межах м. Чорноморськ 

Ринкова вартість земельних ділянок 

в межах м. Чорноморськ 
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Валові податкові надходження за 

нормативною грошовою оцінкою земель 

Валові податкові надходження за масовою 

оцінкою земель 

 
 

Співвідношення між нормативною і масовою оцінкою земель 

 

Джерело: розробка авторська 
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Таблиця 4.6 

Параметри порівняння нормативної і ринкової баз вартості  

на прикладі міста Чорноморськ 

№ зони 

Ринкова 

вартість  

грн/кв.м 

Нормативна 

вартість 

грн/кв.м 

Податки за 

масовою 

оцінкою, грн 

Податки за 

нормативною 

оцінкою, грн 

Співвідношення  

(+/-) бюджетних 

надходжень, грн 

1 2271,89 1074,88 19828591,12 9381339,88 10447251,24 

2 1948,70 1056,81 22530970,18 12218959,25 10312010,93 

3 1248,95 876,16 37007334,27 25961432,61 11045901,66 

4 1220,88 862,61 8474194,03 5987430,80 2486763,23 

5 1441,76 930,36 5370265,88 3465400,40 1904865,48 

6 1897,23 1025,20 6494865,35 3509616,99 2985248,36 

7 991,06 817,45 2594323,16 2139862,75 454460,40 

8 1512,61 957,46 5540636,64 3507128,13 2033508,51 

9 1452,66 939,39 8426431,14 5449098,02 2977333,13 

10 827,58 749,71 4372311,73 3960868,53 411443,20 

11 323,44 560,02 751877,10 1301852,03 -549974,93 

12 837,29 749,71 5179982,07 4638122,18 541859,88 

13 917,26 767,77 3111517,67 2604414,47 507103,20 

14 1855,22 1029,72 4024762,10 2233896,92 1790865,18 

15 343,50 623,25 4017331,71 7289060,52 -3271728,81 

16 247,87 519,37 262878,07 550812,78 -287934,71 

17 263,47 523,89 1500268,93 2983140,92 -1482872,00 

18 329,10 564,54 247494,12 424552,23 -177058,10 

19 320,40 555,50 1769459,09 3067891,38 -1298432,29 

20 209,87 456,15 261089,82 567460,26 -306370,44 

21 320,21 555,50 1217106,25 2111473,16 -894366,91 

22 95,63 392,92 1241829,56 5102505,69 -3860676,13 

23 354,79 645,83 3169827,94 5770146,13 -2600318,18 

24 184,64 410,98 368189,96 819531,45 -451341,49 

25 194,88 438,08 384562,48 864465,11 -479902,63 

26 189,37 406,47 1924524,01 4130765,75 -2206241,74 

27 187,83 410,98 2463583,12 5390352,76 -2926769,64 

28 229,27 537,44 1932303,47 4529519,81 -2597216,34 

29 192,89 433,56 1741305,10 3914025,74 -2172720,64 

30 244,64 501,31 3778484,25 7742635,39 -3964151,14 

31 206,42 451,63 10167369,93 22245801,11 -12078431,18 

32 206,42 451,63 1840207,31 4026300,42 -2186093,11 

Джерело: розраховано автором 

За отриманими результатами порівняння оціночних моделей 

встановлено, що за рахунок впровадження масової оцінки земель бюджет 

додатково може отримати до 4,106 млн. грн. додаткових податкових 

надходжень від сплати земельного податку. 
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За результатами моделювання оціночних показників у межах території 

міста Козелець було отримано такі результати (табл. 4.7.-4.8.) 

Таблиця 4.7 

Порівняльна характеристика нормативної і ринкової баз вартості на 

прикладі міста Козелець 

Нормативна вартість 1 м2 земельних 

ділянок в межах м. Козелець 

Ринкова вартість 1 м2 земельних 

ділянок в межах м. Козелець 

  

Валові податкові надходження за 

нормативною грошовою оцінкою 

земель 

Валові податкові надходження за 

масовою оцінкою земель 

  

Співвідношення між нормативною і масовою оцінкою земель 
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Джерело: розроблено автором 

Таблиця 4.8 

Параметри порівняння нормативної і ринкової баз вартості на прикладі 

міста Козелець 

№ зони 
Ринкова 

вартість  

грн/кв.м 

Нормативна 

вартість 

грн/кв.м 

Податки за 

масовою 

оцінкою, грн 

Податки за 

нормативною 

оцінкою, грн 

Співвідношення  

(+/-) бюджетних 

надходжень, грн 

16 38,23 35,76 51074,63 54602,44 3527,81 

13 47,16 55,31 37601,62 32061,67 -5539,95 

47 52,15 60,08 100217,21 86994,10 -13223,10 

7 37,16 42,44 171178,64 149899,10 -21279,54 

1 39,67 35,76 188613,04 209236,00 20622,96 

6 43,64 35,76 116510,06 142183,98 25673,92 

18 39,79 35,76 88480,84 98452,26 9971,41 

19 36,49 39,10 62142,01 57997,47 -4144,54 

20 38,46 41,48 116921,25 108404,48 -8516,77 

17 47,94 39,10 164330,09 201495,34 37165,26 

15 49,90 56,26 167612,23 148657,90 -18954,33 
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Продовження табл. 4.8 
14 53,24 58,17 150215,04 137485,03 -12730,02 

23 74,97 69,61 135513,41 145942,13 10428,72 

12 77,45 71,52 133369,66 144427,85 11058,19 

10 48,24 49,11 48329,40 47472,84 -856,56 

11 66,46 63,89 56349,11 58614,67 2265,56 

27 49,64 52,92 91380,92 85709,32 -5671,60 

21 48,21 52,92 203496,27 185367,83 -18128,44 

46 38,64 35,76 57350,16 61968,97 4618,81 

45 49,76 35,76 150746,85 209764,07 59017,22 

32 66,48 63,89 191289,57 199040,41 7750,84 

44 42,13 44,82 168143,28 158054,50 -10088,78 

42 49,16 51,02 194367,56 187290,45 -7077,11 

41 48,97 48,63 102175,66 102882,41 706,75 

33 65,84 61,98 163534,22 173707,62 10173,40 

49 38,46 35,76 85256,33 91693,47 6437,14 

22 69,13 65,32 119071,83 126013,99 6942,16 

24 48,46 55,79 172972,14 150257,95 -22714,19 

37 49,46 53,88 73357,80 67341,96 -6015,85 

2 39,46 35,76 265577,13 293055,74 27478,62 

38 39,43 35,76 237044,94 261372,54 24327,60 

43 43,46 35,76 115490,48 140358,40 24867,92 

40 48,56 53,88 130230,75 117375,52 -12855,23 

30 65,64 63,41 46389,53 48017,63 1628,09 

31 62,46 58,17 53019,56 56930,12 3910,55 

39 38,66 40,05 86367,52 83367,49 -3000,02 

29 78,46 71,52 130231,46 142868,57 12637,11 

9 37,49 41,96 179858,76 160704,53 -19154,23 

5 38,13 35,76 37445,29 39926,98 2481,69 

48 39,16 35,76 64251,03 70359,91 6108,88 

4 38,46 35,76 51390,35 55270,49 3880,14 

3 39,31 35,76 169633,75 186473,79 16840,04 

36 47,49 52,92 111627,25 100164,35 -11462,90 

28 78,12 71,52 105753,07 115512,16 9759,09 

35 46,40 52,92 68865,83 60375,75 -8490,08 

34 78,16 71,52 165399,25 180755,11 15355,86 

26 39,46 43,39 59988,32 54556,45 -5431,87 

8 41,16 44,34 103271,78 95860,09 -7411,69 

25 39,46 42,91 53309,99 49021,54 -4288,45 

Джерело: розраховано автором 

Аналіз отриманих результатів порівняння оціночних моделей дав 

підстави для висновку: за рахунок упровадження масової оцінки земель 

бюджет міста Козелець додатково може отримати до 138,6 тис. грн додаткових 

податкових надходжень від сплати земельного податку. 
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Третім населеним пунктом, на якому апробовувалася оціночна модель, 

‒  було місто Синельникове. Результати порівняння двох оціночних моделей 

представлені в табл. 4.9-4.10. 

Таблиця 4.9 

Порівняльна характеристика нормативної та ринкової баз вартості на 

прикладі міста Синельникове 

Нормативна вартість 1 м2 земельних 

ділянок в межах м. Синельникове 

Ринкова вартість 1 м2 земельних  

ділянок в межах м. Синельникове 

  

Валові податкові надходження за 

нормативною грошовою оцінкою 

земель 

Валові податкові надходження за 

масовою оцінкою земель 

  

Співвідношення між нормативною і масовою оцінкою земель 
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Джерело: розроблено автором 

Таблиця 4.10 

Параметри порівняння нормативної і ринкової баз вартості на прикладі 

міста Синельникове 

№ зони 
Ринкова 

вартість  

грн/кв.м 

Нормативна 

вартість 

грн/кв.м 

Податки за 

масовою 

оцінкою, грн 

Податки за 

нормативною 

оцінкою, грн 

Співвідношення  

(+/-) бюджетних 

надходжень, грн 

45 78,10 25,16 13269697,64 4274940,59 -8994757,05 

44 67,51 20,34 8810014,62 2654408,95 -6155605,67 

35 112,51 127,50 28986387,05 32847005,04 3860617,99 

28 148,25 168,00 12669438,25 14356846,25 1687408,00 

29 181,35 205,50 28677706,91 32497212,64 3819505,73 

36 146,93 166,50 17679238,68 20033888,36 2354649,68 

34 191,94 217,50 26778119,38 30344624,22 3566504,83 

33 210,47 238,50 15148092,77 17165626,02 2017533,24 

47 88,69 42,46 1775274,16 849925,87 -925348,29 

46 181,35 205,50 16147124,43 18297715,98 2150591,55 

48 191,94 217,50 29007411,39 32870829,56 3863418,17 

49 195,91 300,46 19016365,42 29165061,26 10148695,84 

50 161,49 183,00 14770303,96 16737520,54 1967216,58 

51 129,72 147,00 6713876,01 7608078,88 894202,87 

52 111,19 126,00 3676895,81 4166611,55 489715,74 

25 115,16 130,50 8273292,30 9375189,59 1101897,28 

23 131,05 148,50 11277491,28 12779509,64 1502018,37 

19 70,16 20,34 9876235,92 2863366,67 -7012869,24 

20 152,23 172,50 13733733,65 15562892,25 1829158,60 
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Продовження табл. 4.10 
9 177,38 201,00 18015507,54 20414943,96 2399436,41 

10 168,11 190,50 29624533,82 33570144,84 3945611,02 

7 195,91 222,00 28741313,80 32569291,16 3827977,35 

3 210,47 238,50 25151250,49 28501077,09 3349826,59 

5 205,17 232,50 19092631,83 21635527,50 2542895,67 

24 148,25 168,00 17132945,90 19414836,33 2281890,43 

1 264,74 365,00 16738420,48 23077447,58 6339027,11 

2 256,80 378,00 28493599,34 41941872,36 13448273,02 

14 219,73 270,00 24279975,53 29834196,92 5554221,39 

4 247,53 280,50 34696427,88 39317550,66 4621122,79 

21 165,46 187,50 14498372,27 16429371,01 1930998,74 

22 190,61 216,00 11598036,16 13142747,03 1544710,87 

16 210,47 238,50 21728108,52 24622016,16 2893907,63 

15 235,62 267,00 36291659,28 41125246,59 4833587,32 

38 105,90 120,00 22084163,36 25025492,97 2941329,61 

37 88,69 45,46 18022707,98 9238152,04 -8784555,93 

26 127,08 144,00 25026556,34 28359775,26 3333218,92 

53 132,37 150,00 79671464,49 90282689,99 10611225,50 

27 117,81 133,50 12628760,00 14310750,17 1681990,17 

31 206,50 234,00 22240037,58 25202127,65 2962090,07 

32 182,67 207,00 23567293,27 26706156,92 3138863,64 

40 111,19 126,00 19630715,90 22245277,51 2614561,62 

30 162,82 184,50 23859104,92 27036834,17 3177729,24 

42 86,04 35,46 21440840,01 8836445,47 -12604394,54 

43 87,36 40,64 11465460,42 5333492,57 -6131967,85 

41 96,63 60,46 9777732,96 6117780,43 -3659952,53 

39 90,01 50,46 7401418,97 4149194,12 -3252224,85 

8 207,82 302,10 27820563,62 40441516,08 12620952,46 

11 113,84 129,00 28775990,24 32608586,05 3832595,81 

13 250,18 283,50 43571122,04 49374241,19 5803119,15 

6 211,79 240,00 21840699,71 24749603,05 2908903,35 

17 195,91 222,00 20541991,02 23277922,89 2735931,87 

18 116,49 132,00 19715728,55 22341612,77 2625884,22 

12 145,61 165,00 23879619,48 27060081,00 3180461,52 

     107413802,00 

Джерело: розраховано автором 

На підґрунті отриманих результатів порівняння оціночних моделей 

встановлено, що за рахунок впровадження масової оцінки земель бюджет 

міста Синельникове додатково може отримати до 107,4 млн грн додаткових 

податкових надходжень від сплати земельного податку. 
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Отже, отримані результати підтверджують ефективність методики 

масової оцінки земель у межах населених пунктів, проте в кожному окремому 

випадку, залежно від специфіки міст, вона має різний рівень. 

Формування вартості земель наближеної до реальної ринкової вартості, 

ймовірно, має вплинути на формування ринку земель, оскільки об'єкти 

нерухомого майна після проведених робіт з оцінки набули вартості й можуть 

брати участь у вільному обігу. 

Отже, моделювання ринкової вартості при проведенні масової оцінки 

земель залежить від сформованих у конкретний момент цін на ринку земель та 

іншого нерухомого майна і зовнішніх чинників, що впливають на формування 

ринкової вартості. 

Кінцева мета масової оцінки земель для фіскальних цілей – визначення 

податкової вартості об’єкта на основі її ринкової вартості. Це означає, що за 

відсутності помилок вимірювання податкову вартість можна прирівняти до 

ринкової, однак на практиці ринкову вартість можна визначити лише з 

деякими похибками. 

Наслідки похибок у бік зменшення і в бік збільшення вартості різняться. 

Унаслідок недооцінювання ринкової вартості знижується податкова база, а в 

разі переоцінки незадоволеним лишаються мешканці населених пунктів, що 

може спричиняти оскарження, суди, апеляції тощо. Тому, на нашу думку, 

необхідно зменшувати показник оціночної вартості щодо ринкової, множачи 

останню на відповідний понижувальний коефіцієнт, який може дорівнювати 

точності виконаної оцінки. 

 

4.3. Використання нейромережевих технологій для проведення 

масової оцінки земель 

 

Невизначеність у платності користування територіями зумовлює 

збільшення фінансових ризиків, суттєве обмеження інвестиційних процесів, 
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проблеми формування бюджетів усіх рівнів. При цьому ускладнюється 

відтворення інфраструктури населених пунктів і, як наслідок, не в повній мірі 

забезпечується раціональне використання земель [153]. У цих умовах 

особливої значущості набувають нейромережеві технологій, які можуть 

забезпечити визначення точної вартість об’єктів нерухомості в умовах 

нестабільних важкопрогнозованих ринкових умов. Поширеними стають такі 

методи, як: метод штучного інтелекту (AI ‒ artificial intelligence), як штучні 

нейронні мережі [117; 215-216; 265; 281; 352; 355-356], генетичні алгоритми 

[278; 307], міркування на основі випадків [228] та «випадкового лісу» (random 

forest). 

Теоретичні розробки та практичне використання нейронних мереж для 

оцінки земель та іншого нерухомого майна розпочалися в 90-х роках минулого 

століття. Головна ідея нейронної мережі полягає в моделюванні (повторенні) 

поведінки різних процесів на основі статистичної інформації [93]. 

Застосування нейронних мереж побудови прогнозних моделей зумовлено 

їхніми властивостями відтворювати надзвичайно складні залежності 

нелінійним моделюванням. Сама нейронна мережа є набором спеціальних 

математичних функцій з безліччю параметрів, які налаштовуються в процесі 

навчання на минулих даних. Потім навчена нейронна мережа обробляє вихідні 

реальні дані і видає свій прогноз майбутньої поведінки досліджуваної системи. 

Сутність нейронної мережі полягає в прагненні повторювання наявних 

процесів. За своєю структурою нейронна мережа аналогічна мозку людини і 

побудована за принципом організації та функціонування біологічних нервових 

клітин живого організму. 

Теоретична перевага використання нейронної мережі як інструменту 

прогнозування полягає в тому, що вона не потребує завчасного встановлення 

відношень між величинами, оскільки метод передбачає вивчення наявних 

взаємозв'язків на готових моделях [65-66]. Для нейронних мереж також 

характерною перевагою є те, що вони можуть працювати з неповними даними. 
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Нейрон складається з ядра, дендритів, через які інформація надходить у 

клітину, і аксона, що передає сигнали в інші клітини. Найпростіший нейрон 

має близько 10 тис. дендритів, що приймають електрохімічні сигнали від 

інших клітин. Певні складні сигнали цих клітин викликають збудження 

нейрона, після чого сигнал передається іншим клітинам, які також мають свою 

систему зв'язків. Саме така нескладна модель стала основою перших 

нейронних мереж (рис. 4.13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13 - Схема нейронної мережі 

Джерело: розроблено автором на основі даних [118; 251] 

Проблеми застосування нейромережевого апарату в системах масової 

оцінки земель досліджувалися в численних працях, в основному зарубіжних 

науковців [118; 251, 260]. Одним із перших запропонував нейромережеву 

технологію для оцінки земель та нерухомості і почав активно застосовувати її 

в практичній роботі Річард Борст [240]. Він доводив ефективність мережі 
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зворотного поширення для масової оцінки нерухомості регіонів Нью-Йорка, 

при цьому ця нейронна мережа використовувалася як найкращий відомий 

апроксиматор для порівняльного аналізу продажів [240]. 

Метою його дослідження була побудова системи, яка за наданим 

вхідним вектором значень, який описує оцінюваний об'єкт нерухомості, могла 

видати у результаті найбільш ймовірну ціну цього об'єкта. Аналогічну 

технологію використання нейронних мереж для оцінки методом 

порівняльного аналізу продажів використовували До і Грудницький (Q. Do, 

G. Grudnitski, 1992) [260]. У своїх дослідженнях вони аналізували дані, надані 

спільнотою рієлтерів міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США).  

Дослідження впливу різних властивостей нерухомого майна на її ціну 

проводилися ще в 70-х роках минулого століття (Е.М. Sabella, 1974; 

Е.М. Sabella, 1975). Для цього багатьма дослідниками й оцінювачами-

практиками використовувався, як уже зазначалося в дослідженні, регресійний 

аналіз (J. Mark, 1988). Однак зрозуміло, що лінійні математичні моделі досить 

часто працюють неточно і не якісно узгоджуються з дійсним станом справ на 

ринку нерухомого майна. Причиною є нелінійний вплив характеристик 

нерухомоого майна на їх ціну, а також ефекти взаємного впливу групи 

чинників. Більш виважену оцінку використанню нейронних мереж зворотного 

поширення для оцінки методом порівняльного аналізу продажів дали Ворсала, 

Ленк та Сілва у своїй роботі «Дослідження нейронних мереж і їх додатків для 

оцінки нерухомості» (Е. Worzala, М. Lenk, А. Silva, 1995). Головною їхньою 

метою було порівняння передбачуваної здатності регресійної моделі і двох 

нейромережевих моделей в контексті оцінки земель та житлової нерухомості 

[260]. Висновки зроблені ними закликали до раціонального ставлення до 

нейромережевих технологій, при їх використанні окільки: 

1) нейронні мережі складні у використанні, потребують підбору 

оптимальних значень кількості внутрішніх шарів нейронної мережі і кількості 

нейронів у них емпіричним шляхом;  
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2) результати можуть значно відрізнятися при використанні різних 

програмних продуктів;  

3) нейронні мережі передбачають витрати значних обчислювальних і 

часових ресурсів.  

Проте всі критичні зауваження щодо застосування нейромережевих 

технологій були актуальні для першої половини 90-х років XX століття. Нині 

суттєво змінилися майже всі складові. По-перше, обчислювальна потужність 

технологій значно зросла, по-друге, були розроблені оптимізовані алгоритми 

навчання нейронних мереж, по-третє, значущою для швидкості обчислень за 

допомогою нейронних мереж є ефективність програмних реалізацій 

алгоритмів навчання. І в цьому компоненті нейровирахування за останнє 

десятиліття було досягнуто суттєвого прогресу. 

У роботі Петера Россіні «Поліпшення результатів застосування 

штучних нейронних мереж для оцінки житлової нерухомості» (Р. А. Rossini, 

1998) була доведена висока ефективність нейромережевих алгоритмів для 

вирішення оціночних завдань. У своїх дослідженнях Россіні [328] 

використовував базу даних продажів нерухомості. Інструментом для 

розрахунку був обраний нейромережевий програмний пакет Neuralyst for 

Excel.  

Нині існує значна кількість наукових напрацювань щодо економіко-

статистичних моделей на основі нейромереж та методів масового оцінювання 

земель. Зокрема у його статті [328] були висвітлені результати дослідження 

країни, у яких нещодавно були введені масові оцінки, і зміни, які вони 

зумовили в їхніх податкових системах. Був зроблений висновок про те, що 

країнам, які вводять масову оцінку, потрібно ґрунтовно поліпшити 

інституційні основи оцінки. У своїй науковій праці зазначає, що сучасні 

системи масової оцінки дають змогу робити щорічні точні оцінки 

різноманітних об’єктів нерухомого майна. Автор доводить хибність і 

застарілість думок, про те, що масова оцінка непомірно трудомістка, 

часозатратна, дорога. Багато країн Центральної і Південно-Східної Європи, які 
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були частиною колишнього радянського блоку, досі зберігають стару систему 

оподаткування. Наприклад, податкова реформа, яка реалізується в Молдові 

([246], має докорінно змінити стару податкову систему на основі створення 

правового кадастру та прийняття ринкових методів масової оцінки з 

використанням нейромереж. У своїх напрацюваннях [234; 247] дійшли 

висновку, що використання традиційного методу багатофакторного 

регресійного аналізу зумовлює значну похибку при проведенні масової оцінки 

нерухомого майна, тому в більшості випадків є ненадійним. Натомість 

геостатистичний метод кригінгу [233] прагне вести новий тип передбачення з 

використанням інформації, яка притаманна географічному розподілу ціни або 

її відношення до власності, і в поєднанні з нейромережевими технологіями є 

ефективним сучасним інструментом оцінки земель.  

Таким чином, як метод розрахунку ринкової вартості можна також 

використовувати метод штучних нейронних мереж (далі ШНМ) [311]. Крім 

більш високої точності, він забезпечує більш низьку трудомісткість процесу 

обробки даних, здатність до навчання, узагальнення й адаптивність до змін 

вихідних умов. За своєю структурою штучний нейрон, має такий вигляд (рис. 

4.15). 

 

X i ‒ множники (синапси); S ‒ суматори; F ‒ нелінійний перетворювач;  

W i ‒ вагові коефіцієнти синапсу ( i = 1 ... N ); S ‒ результат підсумовування 

кружками позначений вхідний шар нейронів від 1 до N 

Рис. 4.15. Структура штучного нейрона 

Джерело: [51] 
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У цілому штучний нейрон реалізує скалярну функцію векторного 

аргументу: 

𝑆 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑛
𝑖=1      (4.5) 

y = f ( S ), 

де S ‒ результат підсумовування (sum); 

n ‒ кількість входів нейрона; 

wi ‒ вагові коефіцієнти (weights) синапсу, i = 1 ... n ; 

xi ‒ компонент вхідного вектора (вхідний сигнал), i = 1 ... n ; 

b ‒ значення зміщення (bias); 

у ‒ вихідний сигнал нейрона; 

f ‒ нелінійне перетворення (функція активації). 

Синапси здійснюють зв'язок між нейронами, множать вхідний сигнал на 

число, яке характеризує силу зв'язку (вага синапсу). Суматор виконує 

додавання сигналів, які надходять по синапсичних зв'язкам від інших 

нейронів, і зовнішніх вхідних сигналів [51]. 

Нелінійний перетворювач реалізує нелінійну функцію одного аргументу 

‒ виходу суматора. Ця функція називається функцією активації , або функцією 

передачі нейрона. У практиці створення й застосування ШНМ 

використовується значна кількість різноманітних функцій активації.  

Для отримання необхідних перетворювальних характеристик нейронна 

мережа повинна бути налаштована. Процедура налаштування полягає в 

підборі значень ваг синапсів для заданої топології мережі. Така установка 

називається процедурою навчання, або тренуванням ШНМ. Технічно 

навчання полягає в знаходженні вагових коефіцієнтів зв'язків між нейронами. 

Найбільш поширений метод навчання в теорії ШНМ ‒ ітераційне 

підлаштування матриці ваг, яке послідовно зменшує помилку у вихідних 

векторах (Ф. Розенблатт). Такий метод називається методом зворотного 

поширення помилки (error backpropagation) і є алгоритмом градієнтного 

спуску, що мінімізує сумарну квадратичну помилку.  
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Ще одним параметром, що впливає на процес навчання нейронної 

мережі, а саме його зупинку, є помилка відхилення нормованого програмного 

значення від нормованого фактично виміряного (експертного) значення.  

Крім зазначених параметрів, на результат навчання нейронної мережі 

має вплив обсяг навчальної та тестової вибірок, а також структура розподілу 

осередків навчальної вибірки. З цієї причини постало питання щодо 

оптимального співвідношення: 

𝑏 = 𝑄навч(або 𝑄тест)/𝑄заг   (4.6) 

, де Qнавч ‒ кількість навчальних прикладів (кількість земельних 

ділянок, для яких значення ринкової вартості відомі і приймалися для 

навчання мережі); 

Qтест ‒ кількість тестових прикладів (кількість земельних ділянок, для 

яких значення ринкової вартості відомі і приймалися для тестування 

отриманої ШНМ); 

Qзаг ‒ загальний обсяг вибірки. 

Отже, для отримання працездатної й ефективної ШНМ необхідно 

встановити оптимальне поєднання і визначити оптимальні значення таких 

характеристик: вид функції активації; значення коефіцієнта посилення α ; 

використовуваний метод навчання; величина помилки відхилення 

нормованого програмного значення від нормованого фактично виміряного 

(експертного) значення; обсяг навчальної та тестової вибірок та структура 

розподілу точок навчальної вибірки. 

Для вирішення поставленого завдання потрібно перебрати всі можливі 

значення цих параметрів з визначенням значень ринкової вартості земель і 

порівняти їх зі значеннями ринкової вартості в тестовій вибірці. Оптимальним 

співвідношенням показників потрібно вважати те, для якого буде притаманна 

мінімальна різниця величини ринкової вартості, розрахованої програмно, та 

величини ринкової вартості. 

Однак, як правило, такий підхід не є ефективним, тому що значна 

кількість показників для порівняння не дає змоги дати відповідь на питання, 
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який варіант поєднань параметрів ШНМ є оптимальним. Доцільніше ввести 

інтегрований показник якості ШНМ за аналогією показника, який 

характеризує якість роботи багатовимірного класифікатора [313]. Отже, на 

основі повного набору вихідних даних виконується навчання ШНМ для всіх 

можливих поєднань варіантів, визначених чинників. З отриманих результатів 

за інтегрованим показником найбільшої площі вибирається оптимальний 

варіант поєднань. 

У підсумку зазначимо: метод ШНМ забезпечує більш високий ступінь 

збігу розрахованих значень і значень, отриманих від оціночних організацій, 

отже, забезпечується вища точність побудови апроксимаційної моделі [314]. 

Машинне навчання (machine learning) 

Це комплексне застосування статистики для пошуку закономірностей 

даних і створення на їх основі потрібних прогнозів. Навчання за допомогою 

штучних нейронних мереж є одним з алгоритмів машинного навчання. До 

останнього часу, з огляду на те, що базові нейронні мережі вимагали дуже 

потужних обчислень, цей підхід широко не застосовувався. Однак в середині 

2000-х рр. у результаті зростання технологічних ресурсів з’явилася 

можливість реалізовувати на практиці принципи багатошарового навчання. 

Термін набув популярності після публікації Д. Хинтона і Р. Салахутдінова, у 

якій було доведено, що можна ефективно «переднавчати» багатошарову 

нейронну мережу, якщо навчати кожен шар окремо, а потім «довчити» за 

допомогою методу зворотного розподілу помилки [222]. 

Завдання моделювання ринку земель та іншого нерухомого майна 

можна сформулювати як економічну інтерпретацію впливу всіх наявних 

чинників на об'єкт нерухомості в конкретний момент часу [323, 331]. 

Відсутність єдиних стандартів, відомча роз'єднаність інформаційних систем з 

різних видів нерухомого майна; недостатня повнота й актуальність баз даних, 

а також інші негативні чинники створюють певні перешкоди для проведення 

масової оцінки земель. При цьому, використання сучасних нейромережевих 

алгоритмів в поєднанні з принципом послідовних наближень для отримання і 
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поступового звуження інтервальних оцінок різних видів вартості земель в 

окремих кадастрових кварталах є [331], дієвим способом вирішення цих 

проблем.  

Пропонується використання алгоритму розрахунків [59], у якому, для 

проведення поквартальної масової оцінки земель, створення та розширення 

мережі еталонних кадастрових кварталів, територіальної апроксимації 

результатів оцінки та визначення основних параметрів територіально-

економічних зон можна виокремити такі функціональні блоки (табл. 4.11): 

Таблиця 4.11 

Призначення функціональних блоків для нейромережевого 

моделювання масової оцінки земель 

Номер 

функціонального 

блоку 

Функціональне призначення 

1 

Попередній відбір кадастрових кварталів за 

містобудівними чинниками, призначенням і 

функціональними характеристиками основних об'єктів. 

Аналіз репрезентативності вибірки кадастрових 

кварталів 

2 

Збір і верифікація вихідних даних (за кількісними, 

якісними і вартісними характеристиками об'єктів 

нерухомості в кадастрових кварталах) для проведення 

масової оцінки 

3 

Оцінка вартості земель, зокрема й системи поліпшень 

земель, у кожному кадастровому кварталі населених 

пунктів за: 

• поточною або залишковою вартістю поліпшень 

земель; 

• відновною вартістю системи поліпшень земель; 

• методикою співвідношення системи поліпшень 

земель і об'єктів нерухомого майна в цілому; 

• поточною вартістю доходів від усіх об'єктів 

нерухомого майна в конкретному кварталі; 

• ринковими цінами земельних ділянок, аналогічними 

розташованим у кадастровому кварталі; 

• методиками, які використовуються для оцінки 

вільних земельних ділянок, заявлених на земельних 

аукціонах 
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Продовження табл. 4.11 

4 

Зведений аналіз результатів оцінки по кожному 

кадастровому кварталу, визначення інтервальної оцінки 

різних видів вартості земель у всіх оцінюваних 

кварталах 

5 

Просторова апроксимація результатів поквартальної 

оцінки з використанням додаткової інформації про 

взаємозв'язок характеристик різних кадастрових 

кварталів і визначенням просторових профілів різних 

видів вартості земель 

6 

Порівняльний аналіз результатів просторової 

апроксимації різних видів вартості земель, виявлення 

кореляцій і антикореляцій відповідних просторових 

профілів, верифікація результатів оцінки за різними 

методиками, внесення необхідних уточнень і 

коригувань 

7 

Кластеризація кадастрових кварталів за заданим 

набором параметрів й інтервалів усереднення 

результатів оцінок, підготовка та обґрунтування 

варіантів територіально-економічного зонування 

8 
Виявлення особливостей просторових профілів 

результатів оцінки, розширення мережі «еталонних» 

кварталів, повторення всієї описаної процедури оцінки 

Джерело: сформовано автором 

Система масової оцінки земель може базуватися як на суцільний оцінці 

всіх кадастрових кварталів, так і на проведенні аналізу вартості земель 

окремих земельних ділянок певного кварталу з подальшим здійсненням 

просторової апроксимації сукупності отриманих оцінок на інші кадастрові 

квартали [189]. 

При цьому повинна враховуватися не тільки географічна близькість 

кварталів, але і близькість земель за: фізичними характеристиками, цільовим 

призначенням, способам використання, взаємозв'язкам певних характеристик. 

При такому підході можна визначити завдання нейромережевого 

моделювання оцінки земель [19] (табл. 4.12): 
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Таблиця 4.12 

Основні завдання нейромережевого моделювання оцінки земель 

Номер 

завдання 
Основний зміст завдання 

1 Оптимальний вибір еталонних кварталів, якщо не проводиться 

суцільна поквартальна оцінка 

2 Отримання достовірної оцінки вартості земель в еталонних 

кварталах 

3 
Проведення апроксимації (екстраполяції) оцінки еталонних 

кадастрових кварталів з урахуванням поширення їх 

характеристик на всю територію оцінюваного об’єкта 

Джерело: сформовано автором 

Перше завдання фрагментації пропонується вирішувати за допомогою 

нейронної мережі адаптивного резонансу. Цей тип самонавчальної мережі 

найбільш придатний для тих випадків, коли заздалегідь невідома кількість 

еталонних кварталів. 

Друге завдання отримання оптимальної оцінки пропонується 

вирішувати гібридно із застосуванням методу лінійної регресії, методу 

найменших квадратів та за допомогою автоасоціативних нейронних мереж. 

Отже, використовуючи для навчання нейронної мережі набір векторів, які 

складаються з оцінок, отриманих за різними методиками, стає можливим 

отримання найбільш достовірного значення вартості земельних ділянок [240].  

Третє завдання просторової апроксимації вирішується за допомогою 

нейронних мереж радіальних базисних функцій. Апроксимуюча здатність цієї 

архітектури нейронних мереж слабша порівняно з мережею зворотного 

поширення [251].  

Окремо слід зазначити, що завдання вибору еталонних кварталів і 

завдання кластеризації оціночної території ефективніше вирішувати за 

допомогою самоорганізованих мереж Кохонена [323], оскільки ця архітектура 

вже містить у собі двовимірну топологію, що дозволяє точніше відображати й 

кластеризувати внутрішню структуру багатовимірного вектора даних, який 

описує той чи інший квартал. Однак самі квартали також взаємопов’язані. 

Отже, нейронна мережа Кохонена здатна автоматично враховувати взаємодії 
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наближених та віддалених кварталів. Для кластеризації за цим методом можна 

вибирати будь-яку кількість тематичних растрових шарів, однак для повного 

уявлення про структуру території в першу кластеризацию необхідно включити 

всі шари. Шляхом виключення окремих шарів або їхніх груп із набору для 

кластеризації можна також отримати чітке уявлення про їх вплив на структуру 

населеного пункту або всієї об’єднаної територіальної громади. 

Ініціалізація нейронної мережі Кохонена може бути проведена 

класичними методами: лінійним і рандомізованим. Однак найбільший 

корисним є метод ініціалізації нейронної мережі значеннями векторів, 

вибраними з вихідного набору растрових шарів в топологічному порядку 

нейронної мережі. У цьому випадку нейронна мережа спочатку прийме 

топологію, близьку до багатовимірної топології структури території за всіма 

введеними в розрахунок чинниками, що дасть змогу скоротити час навчання 

нейронної мережі, а також поліпшити якість кластеризації [323]. 

Кількість вузлів нейронної мережі Кохонена (нейронів) може бути 

розрахована відповідно до очікуваної кількості кластерів. Якщо в розрахунку 

передбачається використовувати чимало чинників, то в цьому випадку розмір 

нейронної мережі Кохонена необхідно збільшувати. Вибір топології 

нейронної мережі (прямокутної або гексагональної) може залежати від форми 

території населеного пункту або території громади. 

Отже, на сучасному етапі нейронні мережі різних архітектур є одним із 

кращих засобів аналізу багатовимірних, топологічно взаємозалежних наборів 

даних, якими є значення (чинники), що характеризують вплив на оцінку 

земельних ділянок. Здатність нейронних мереж знаходити нелінійні 

залежності між вхідними чинниками і вихідним значенням (ціною, іншими 

коефіцієнтами, що використовуються для оцінки) і виділяти з наборів даних 

найбільш важливі компоненти робить нейронні мережі ефективним 

інструментом для розв'язання задачі масової оцінки земель. 



 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

1. Доведено, що визначення вартості земель здійснюється в умовах 

інформаційної невизначеності, яку необхідно зменшити або виключити, 

застосовуючи методи обліку невизначеності і ризики в управлінні. Моделі 

масової оцінки при використанні стандартних інструментів мають більшу 

ймовірність відхилення від істинного значення, ніж вартість визначена 

індивідуальним (експертним) методом, хоча й при витратах значно менших, 

ніж при проведенні індивідуальної оцінки. Моделі масової оцінки доцільно 

розподілити на дві великі групи: непросторові та просторові. 

2. Встановлено, що методика оцінки території на основі системного 

застосування функції геопросторового впливу досить технологічна і легко 

автоматизується шляхом застосування геоінформаційних технологій. Для 

розробки моделі масової оцінки краще застосовувати комплексну гібридну 

модель масової оцінки земель, як ефективний варіант в умовах недоступності 

досить надійних джерел ринкових цін.  

3. Визначено перелік чинників, які можуть впливати на ринкову 

вартість земель. Проведено апробацію моделювання масової оцінки земель на 

території трьох об’єднаних територіальних громад (Миколаївської, 

Паланської, Межівської) та трьох населених пунктів (м. Чорноморськ, м. 

Козелець, м. Синельникове), у результаті застосування масової оцінки 

збільшилась сума податкових надходжень до місцевих бюджетів. 

4. Встановлено, що наслідки похибок у бік зменшення і в бік 

збільшення вартості мають різний вплив. Унаслідок недооцінювання ринкової 

вартості знижується податкова база, а в разі переоцінки незадоволеною 

залишається громадськість населених пунктів, що спричиняє апеляції, суди 

тощо. Тому, необхідно зменшити вартість щодо ринкової вартості, 

помноживши останню на відповідний понижувальний коефіцієнт, який може 

дорівнювати точності виконаної оцінки. 



 342 

5. Доведено, що нейронні мережі різних архітектур є одним із 

кращих засобів аналізу багатовимірних, топологічно взаємозалежних наборів 

даних, якими є значення (чинники), що описують земельні ділянки, особливо 

в межах населених пунктів. Здатність нейронних мереж знаходити сильно 

нелінійні залежності між вхідними чинниками і вихідним значенням (ціною, 

іншими коефіцієнтами, що використовуються для оцінки) і виділяти з наборів 

даних найбільш значущі компоненти робить нейронні мережі незамінним 

інструментом для розв'язання задачі масової оцінки земель. Найкращим 

варіантом для умов України можна вважати саморегулюючі мережі Кохонена. 



РОЗДІЛ 5 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ 

СИСТЕМИ МАСОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Вплив міжнародних стандартів оцінки земель з метою 

оподаткування на розвиток системи оцінювання в Україні 

 

У міру розвитку оціночної діяльності в різних країнах більш очевидною 

стає необхідність визначення загальних принципів і підходів до оцінки, правил 

оформлення відносин між оцінювачем і замовником, оцінювачем й іншими 

суб’єктами оцінки. Оцінка майна є відносно новою сферою діяльності не 

тільки для країн з перехідною економікою, а й для розвинених держав, тому 

перші стандарти професійної діяльності були розроблені лише в 60-70-х роках 

XX століття. 

Для сучасних умов проведення оцінки земель в Україні надзвичайної 

актуальності набувають процеси розвитку та приведення національних 

стандартів до міжнародних норм і правил у контексті європейської інтеграції. 

З розвитком ринку земель (та іншого нерухомого майна) і його 

інфраструктури з'явилася потреба поділу різних видів вартості майна для 

різних цілей, що спричинило необхідність створення відповідної теоретичної, 

правової та нормативної основи оціночної діяльності [138]. 

Одним із напрямків розвитку оціночної діяльності є оцінка земель для 

оподаткування, що відповідає інтересам держави зі створення системи 

справедливого оподаткування нерухомого майна. Багато сучасних 

європейських країн здійснюють реформи системи оподаткування нерухомого 

майна, основною тенденцією яких є перехід на ринкову вартість нерухомості 

як основу визначення суми податку, який підлягає сплаті. 

Світове співтовариство розглядає стандарти як інструмент, що 

забезпечує не тільки технічні, а й соціальні, інформаційні й організаційні 

зв'язки між усіма ланками шляху продукції та послуг від постачальників до 
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споживачів, а також всі етапи створення та надання зазначених послуг. 

Стандартами є «... не тільки правила, тобто опис (процедури) процесів 

діяльності людей, а й сукупність вимог до цих процесів»[338]. 

Визначаючи поняття стандартів, необхідно, на нашу думку, усвідомити, 

що стандарти з правового погляду, є сукупністю добровільного дотримання 

вимог до здійснення будь-якого процесу, тоді як у суспільній свідомості вони 

є обов'язковою інструкцією до виконання будь-яких робіт, виробництва 

продукції або надання послуг [62]. 

У світових країнах підходи до обов'язковості застосування стандартів 

оцінки відрізняються. У деяких із них стандарти оформлені як нормативні акти 

і є обов'язковими для застосування всіма оцінювачами, а в інших –  стандарти 

оцінки розробляються професійними громадськими організаціями і є 

обов'язковими для застосування тільки членами цих організацій.  

Визначають декілька типів стандартів оціночної діяльності (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Класифікація стандартів за критеріями та видами 

Критерії 

класифікації 
Види стандартів 

Сфера 

застосування 
Державні 

Стандарти 

громадських 

організацій 

Стандарти 

підприємств і 

оціночних 

компаній 

Індивідуальні 

професійні 

стандарти 

оцінювачів 

- 

Територіаль-

ний вплив 
Регіональні Національні Європейські Американські Міжнародні 

Зміст 

Поведінкові 

(поведінка, 

дисципліна) 

Визначальні 

(термінологія, 

визначення , 

види вартості) 

Технічні 

(методи і 

техніка 

оцінки) 

Опис 

процесу й 

етапів оцінки 

За видами 

об'єктів 

оцінки 

та інші 

Джерело: сформовано автором на основі даних [274; 289-290;334-335; 339] 

Державні стандарти найчастіше стосуються визначень і процесу оцінки. 

Вони розробляються, в основному, у тих країнах, де правила й підходи до 

ринкової оцінки впроваджувалися швидкими темпами, експортувалися 

проектами технічної допомоги і донині їх ще не до кінця зрозуміли місцеві 

фахівці. Для впровадження єдиної методологічної бази оцінки та 
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рівнозначного розуміння основних категорій і понять оціночної діяльності, є 

необхідною розробка державних стандартів. Аналіз державних стандартів 

країн колишнього СРСР засвідчує, що вони містили лише основні визначення 

теорії оцінки й опис підходів до її проведення. Оскільки їх використовували 

всі фахівці-оцінювачі, то ступінь складності цих документів був низький. 

Питання вибору того чи іншого методу, методики, техніки оцінки були 

прерогативою оцінювача і в стандартах не розглядалися. 

Поведінка оцінювача, етика його взаємин з клієнтами і колегами, 

питання конфіденційності та інші проблеми подібного характеру відносяться 

більше до діяльності професійних організацій оцінювачів. У багатьох 

розвинених країнах державні стандарти оцінки відсутні, але стандарти, що 

розробляються національними громадськими організаціями, є обов'язковими 

для всіх оцінювачів країни (наприклад, стандарти Королівського інституту 

сертифікованих оцінювачів Великобританії – RICS) [343]. Стандарти оцінки, 

що розробляються громадськими організаціями оцінювачів, порівняно із 

державними стандартами, складені на більш високому якісному рівні, 

відрізняються глибоким викладенням основ оціночної діяльності, термінології 

і методів оцінки, містять правила поведінки оцінювачів та алгоритм 

визначення вартості для різних цілей оцінки і категорій її об'єктів. 

Удосконалення оціночної діяльності в країнах трансформаційної 

економіки, неможливе без вивчення провідного світового досвіду у царині 

оцінки, відображеного в міжнародних стандартах, розроблених громадськими 

організаціями оцінювачів різних країн і регіонів [81; 229; 288]. Цей досвід є 

особливо важливим, оскільки розробка національних стандартів у галузі 

оцінки в Україні нині зазнає реформування [147; 178]. 

Враховуючи те, що всі міжнародні стандарти призначені для 

забезпечення єдиного розуміння всіма оцінювачами певних регіонів і країн 

основних понять, підходів і принципів оцінки, головна увага звертається на 

загальні питання. Отже, оцінювачам різних країн надається можливість 

самостійно визначати конкретні методи оцінки, які унікальним чином 
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підходять для визначення ринкової або іншої вартості майна, виходячи з 

особливостей ринку нерухомості і традицій оцінки кожної країни. 

Окремі специфічні напрями оцінки, наприклад податкова оцінка, у 

міжнародних стандартах з’явилися порівняно недавно. Звісно ж, стандарт 

податкової оцінки нерухомого майна вперше з'явився в складі [335] USPAP, 

оскільки США є засновниками масової оцінки в новітній історії. 

У стандарті 6 USPAP «Масова оцінка, розвиток і звітність» 

розглядаються методи масової оцінки рухомого й нерухомого майна. 

Концепція цього стандарту, на нашу думку, є комплексною та логічною. 

Стандарт має загальний характер, він розглядає масову оцінку не тільки 

нерухомого, а й рухомого майна, причому незалежно від мети та напрямів її 

використання. Стандарт орієнтований на важливі аспекти отримання 

достовірних результатів аналізу, формування конкретних позицій і висновків 

щодо масової оцінки майна. Водночас, зміст розглянутого стандарту досить 

детально відображає специфіку процесу масової оцінки, її етапів та 

рекомендації щодо подальшого розвитку. На відміну від Міжнародного 

стандарту оцінки [299], американський є детальним та орієнтованим більше на 

саму техніку виконання масової оцінки. 

У загальній частині стандарту зазначається, що масова оцінка може бути 

виконана за допомогою комп'ютерних методів або без них. Масова оцінка 

вартості нерухомого майна, яка виконується в цілях адвалорного 

оподаткування, відрізняється від масової оцінки для інших цілей, наприклад, 

вимогами щодо подання звіту про оцінку [76]. Етапи масової оцінки 

представлені досить детально, з дотриманням технології виконання 

підготовчих робіт і безпосередньо оцінки, і передбачають таку послідовність 

дій: 

• ідентифікацію об'єктів, що підлягають масової оцінці; 

• визначення розміру ринку, на якому перебувають оцінювані 

об'єкти; 
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• визначення характеристик (попиту і пропозиції), які впливають 

на формування вартості в певному сегменті ринку; 

• розробку структури моделі, яка відображає взаємозв'язок 

характеристик, що впливають на вартість у певному сегменті ринку; 

• калібрування моделі оцінки з метою встановлення впливу кожної 

з характеристик на ринкову вартість об'єкта; 

• застосування висновків, зроблених за структурою моделі, до 

характеристик оцінюваного майна; 

• аналіз результатів масової оцінки. 

Стандарт не є документом, який підлягає обов'язковому застосуванню. 

А оскільки масова оцінка для цілей оподаткування викликає найбільший 

інтерес з боку держави і місцевих органів влади, у кожному штаті США існує 

певне законодавство і нормативні документи, розпорядження яких можуть не 

збігатися з викладеними в стандарті, то в кожному конкретному випадку 

переважають правила оцінки, встановлені місцевими законодавчими актами. 

На відміну від американських стандартів, масова оцінка для цілей 

оподаткування стала предметом Міжнародних стандартів оцінки тільки в 2005 

році. Практичний посібник МР 13 «Масова оцінка для цілей оподаткування» 

без доповнень і змін увійшов пізніше у склад МСО 2007 року. Він служить 

основою для розуміння визнаних у світовій практиці методів масової оцінки 

для цілей оподаткування нерухомості, які базуються на ринковій або інший 

вартості. У стандарті розглядаються політичні, економічні, технічні 

передумови, що базуються на вартості об'єктів, необхідні для впровадження 

системи оподаткування нерухомого майна; етапи процесу масової оцінки; 

сфера застосування цієї оцінки. Основна увага зосереджена на таких 

положеннях: 

1. Процес масової оцінки може бути використаний як методологія 

для оподаткування з оголошенням ціни або для статистичних чи економічних 

досліджень в межах урядових адміністративних програм. Результат такої 
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оцінки сприяє збиранню податків та перерозподілу бюджетного фінансування 

серед різних регіонів країни.  

2. Процес Масової оцінки охоплює:  

- ідентифікацію майна, що підлягає оцінці;  

- визначення ринкового сегменту з погляду стратегій поведінки 

власників майна та потенційних покупців; 

- ідентифікацію характеристик попиту та пропозиції, які впливають 

на формування вартості у визначеному ринковому сегменті;  

- розробку моделі, яка відображає зв’язок між характеристиками, які 

впливають на вартість в ринковому сегменті;  

- калібрування моделі для визначення серед інших атрибутів впливу 

індивідуальних особливостей майна на вартість.  

- застосування висновків, відображених у моделі щодо характеристик 

майна, яке оцінюється; 

- перевірку затвердженої процедури масової оцінки, моделі, вимірювань, 

або інших питань, зокрема й постійних поточних та/або дискретних 

поетапних вимірювань протягом процесу; 

- рецензування та узгодження результатів масової оцінки. 

3. Базою масової оцінки є ринкова вартість. Ця база є предметом будь-

яких модифікацій концепції, що визначається відповідними інструкціями або 

нормативними актами. Якщо ці інструкції або нормативні акти вимагають бази 

оцінки іншої, ніж ринкова вартість, оцінювачі повинні використовувати 

прийнятні оціночні методи для того, щоб відповідати вимогам Стандартів 

Міжнародного комітету зі стандартів оцінки (МКСО).  

4. Масова оцінка може бути виконана за допомогою комп’ютерних 

технологій або без них. Альтернативний варіантом варто знехтувати, оскільки 

комп’ютерні методології роблять процес масової оцінки більш ефективним та 

масштабним. Бази даних та комп’ютерні технології використовуються для 

зберігання й аналізу даних, картографічних цілей та тестування результатів.  
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5. Розвиток систем масової оцінки для цілей оподаткування повинен 

базуватися на визнаних наукових стандартах прикладної статистики.  

6. Незважаючи на те, що пріоритетними є вимоги місцевих нормативних 

актів, відповідність Кодексу професійної діяльності МКСО є обов’язковим для 

суб’єктів, які виконують масову оцінку. Концепція ринкової вартості визнана 

як база оцінки переважною більшістю законодавств країн світу. Вимоги 

Кодексу професійної діяльності МКСО є обов’язковим доповненням до 

місцевих законів. Вимоги Кодексу професійної діяльності застосовуються до: 

безпосередньо процесу масової оцінки, використання комп’ютерних 

технологій і чисельного моделювання в процесі масової оцінки. 

7. Професійна відповідальність оцінювачів у більшості випадків 

передбачається статутом або нормативними актами, які регулюють роботи з 

масової оцінки. Професійним обов’язком оцінювача є: знання, дотримання 

норм законодавства з питань майнового оподаткування із висвітленням ціни, 

а також управління ними.  

8. Різні результати програм масової оцінки мають безпосереднє 

фінансове значення для уряду. У сфері збору податків та перерозподілу 

бюджетних коштів або розподілу благ та грантів будь яке відхилення від 

точної бази оцінки зумовить порушення принципу справедливості. Місцеві 

регуляторні норми передбачають перегляд бази та визначення вартості 

адміністративних процедур збору та отримання оціночних даних, періоди часу 

між масовими оцінками та процедури оскарження оцінок або коефіцієнтів.  

9. Обсяг виконаного завдання охоплює: очікування учасників ринку 

щодо таких само або подібних оціночних послуг; вимоги Стандартів МКСО, 

правил та застосувань до такої або подібної роботи.  

10. Калібрування. Процес аналізу групи майнових об’єктів та ринкових 

даних для визначення специфічних параметрів, що використовуються у 

моделі.  

11. Застосування оцінки значної кількості майнових об’єктів на 

визначену дату за допомогою систематичного та аналогічного застосування 
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оціночних методів та методологій, що ґрунтуються на статистичній обробці та 

аналізі результатів.  

12. Збір даних та систематизація записів. Оцінювачу повинна бути 

доступна стала система збору даних. Запис даних еволюціонував від ручних 

методів до створення складних баз даних, що передбачає масову оцінку із 

використанням комп’ютерних технологій, а також поширеного залучення 

географічних інформаційних систем (ГІС). Дані про майно можуть бути 

кількісні (наприклад, площа землі, відстані, характеристики будівель) та/або 

якісні (оцінка фізичних умов, характеристика ринкової бажаності поліпшень).  

13. Бази даних для оцінки будуються на підґрунті записів про земельні 

ділянки, наприклад, титул власності, документи про перехід права власності 

та інформація про транзакції відповідно до національної, державної або 

місцевої юрисдикції, яка визначає право власності або інтереси щодо земель. 

14. У систему вносяться дані, пов’язані з цілями передбачуваного 

використання масової оцінки, зокрема: місцезнаходження конкретного 

ринкового сегменту, фізичні, юридичні й економічні характеристики 

майнових об’єктів, тривалість ринкової активності та майнові інтереси 

суб’єктів, що позначаються на ринку.  

15. Завдання на оцінку уміщує інформацію про: майнові права, 

визначення вартості, деталі завдання, дату оцінки і дату на яку оцінка набуває 

чинності. Завдання на оцінку дозволено періодично корегувати з метою 

гарантування динаміки та повноти оціночних вартостей.  

16. Якщо масова оцінка проводиться для цілей оподаткування з 

оголошенням ціни, то визначення виду вартості, зазвичай, міститься в 

місцевих нормативних документах. Для різних видів вартості передбачені 

спеціальні оціночні методології.  

17. З метою неупередженості оцінки (при застосуванні систем масової 

оцінки) вводяться стандарти оціночного рівня (міра приблизного збігу оцінок 

і поточних цін) та уніфікованості (статистична міра повноти оцінки).  
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18. Оцінювачі, що виконують масову оцінку підлягають вимогам МСО. 

Звітуючись про масову оцінку, оцінювач повинен висвітлити таку 

інформацію: клієнти та інші очікувані користувачі; мета та передбачуване 

використання оцінки; обсяг роботи, необхідний для виконання завдання, 

зокрема всі обмежувальні умови; будь-які екстраординарні припущення та 

гіпотетичні умови, необхідні для виконання завдання з доказами того, що вони 

раціональні та забезпечують надійний аналіз; запроваджену базу оцінки, якщо 

за сприятливих умов визначається вид вартості інший, ніж ринкова вартість; 

характеристики майнових об’єктів; покликання на кожен окремий об’єкт або 

групу, із вказівкою на місцезнаходження інформації про ідентифікацію 

об’єкта; характеристики ринку.  

19. Відхилення від положень цього правила можливе тільки у разі 

виникнення необхідності підпорядкування нормативним актам або 

погодженим чи зміненим умовам оціночних договорів.  

У Міжнародних стандартах оцінки особливу увагу акцентовано на тому, 

що масова оцінка не підпадає під дію національних та Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку. Процедура переоцінки, яка здійснюється з 

метою фінансової звітності, не пов'язана з масовою оцінкою з метою 

оподаткування нерухомого майна залежно від його вартості. У національному 

законодавстві та в нормативних документах з питань оподаткування 

нерухомого майна необхідно зазначати особливості вартості, визначеної в 

цілях оподаткування, для розрізнення її з вартістю, встановленою з метою 

складання фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти оцінки утверджують можливість і необхідність 

консолідації думок фахівців різних напрямків фінансового менеджменту, 

особливо оцінювачів та бухгалтерів. 

Однак варто зазначити, що в європейських стандартах оцінки не 

відображена масова оцінки або оцінка з метою оподаткування – узагалі 

стандарт в цій сфері ще не розроблений. Ймовірно, це зумовлено плюралізмом 

податкової політики й підходів до оцінки бази оподаткування майна в Європі 
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та світі. У деяких європейських країнах ринкова вартість об'єктів нерухомого 

майна є основою оподаткування, однак у більшість країн Європи наявні інші 

підґрунтя оподаткування. 

Для забезпечення однорідності і порівнянності результатів масової 

оцінки створюються нормативно-правові методичні документи на 

державному рівні – цей принцип поширений у багатьох країнах світу. При 

цьому встановлюються основоположні засади, при можливості вибору 

конкретних методів і алгоритмів професійним оцінювачем відповідно до 

конкретної ситуації. Така ж ідея закладена і в міжнародних стандартах оцінки. 

У Методичних рекомендаціях Міжнародного комітету зі стандартів оцінки 

зазначається, що при масовій оцінці нерухомого майна належить 

використовуватися ті само підходи, що й при експертній (індивідуальній) 

оцінці. Наголошується, що процедури оцінки можуть передбачати 

застосування методів регресійного аналізу. При цьому рекомендується 

використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Водночас, 

спеціальне програмне забезпечення для цих цілей не розробляється, однак 

передбачено використання комерційних програмних продуктів загального 

застосування. Важливого значення в цих документах надається 

обґрунтуванню понять «однорідність вартостей» і «рівень вартостей». У 

методичних рекомендаціях та певних міжнародних стандартах, з метою 

забезпечення уніфікованості і порівняння методів за якостями їх точності, 

наводяться тільки формули для розрахунку цих характеристик і допустимі 

значення з прив'язкою до конкретних груп нерухомого майна. Наголосимо, що 

висвітлення сутності понять і принципів спрямоване на забезпечення 

порівняння результатів оцінки. При цьому воно не обмежує професійного 

оцінювача у виборі найбільш ефективних для певного випадку методів і 

підходів, які відповідають конкретній ситуації. Водночас, у документах 

зазначається, що оцінювачі несуть професійну відповідальність за точність і 

узгодженість отриманих масових оцінок. 
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Детальне вивчення оцінювачами міжнародних стандартів оцінки стає 

особливо актуальним на нинішньому етапі розвитку суспільства, нагальною є 

імплементація зазначених стандартів до національного законодавства у часі 

інтеграції України до європейської економіки. Послідовне та систематичне 

застосування міжнародних стандартів оцінки з урахуванням особливостей 

оцінки земель та нерухомого майна з метою оподаткування в Україні 

дозволить створити ефективну систему масової оцінки земель та іншого 

нерухомого майна. 

 

5.2. Формування інституційних основ масової оцінки земель в 

Україні 

 

На підґрунті аналізу світової багаторічної практики організації оцінки 

майна з метою оподаткування на основі ринкової вартості нерухомості, 

формулюємо основні принципи формування інституту масової оцінки земель 

[193; 274; 339-341]: 

• прозорість методології; 

• цілісність і визначеність результатів оцінки; 

• справедливість при проведенні оцінки об'єктів нерухомості; 

• інтерпретованість і передбачуваність результатів оцінки; 

• ефективність адміністрування процесу оцінки. 

Для ефективного функціонування інституту масової оцінки земель 

необхідні такі умови: 

1. Державні гарантії прав власності та інших речових прав на нерухоме 

майно. 

2. Існування державного земельного кадастру, що забезпечує 

ідентифікацію та повний опис всіх земельних об'єктів і нерухомості. 

3. Наявність на ринку земель та іншої нерухомості достовірної 

інформації, яка забезпечує проведення об'єктивної оцінки цих об'єктів. 
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4. Розробка зрозумілої для громадськості методології визначення 

ринкової вартості земель та інших об'єктів нерухомого майна. 

5. Наявність достатньої кількості висококваліфікованих фахівців у 

галузі оцінки земель та інших об'єктів нерухомого майна. 

6. Створення інституту захисту прав платників податків, уведення його 

в систему відносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Формування інституту масової оцінки земель в Україні має бути 

невід'ємною частиною реформування системи майнового оподаткування 

[109]. Переведення всіх майнових податків, які стягуються на території 

України, на єдину вартісну (адвалорну) основу продиктована запитом 

сучасного соціуму. 

Організаційно-територіальна одиниця виконання робіт  

з масової оцінки земель 

Основна мета проведення робіт з масової оцінки земель – встановлення 

податкової бази для майнових податків, які в більшості країн є місцевими або 

регіональними. У США, Канаді, Нідерландах така робота здійснюється в 

межах кожного окремого штату або муніципалітету. У Великобританії, Данії, 

Швеції, Литві організаційно-територіальною одиницею виконання масових 

оціночних робіт є держава в цілому, оскільки централізація оцінки суттєво 

скорочує витрати на її проведення та найкращим чином забезпечує 

однорідність підходів до оцінки і порівняння її результатів у всій країні. 

Проведення незначного обсягу масових оціночних робіт в межах громад 

вважається раціональним варіантом затрати ресурсів. На регіональному рівні 

масова оцінка нерухомості проводиться в Німеччині, Австрії, Італії, 

Швейцарії. У більшості країн Європи (Бельгія, Греція, Фінляндія, Німеччина, 

Ісландія, Румунія, Іспанія, Швеція, Великобританія, Франція, Естонія, Латвія, 

Литва, Вірменія, Білорусія) роботи по масовій оцінці земель в повному обсязі 

фінансуються за рахунок коштів національного бюджету. При цьому тільки в 

Швеції, Греції та Бельгії майнові податки повністю надходять до державного 

бюджету. В інших країнах масова оцінка земель проводиться за державні 
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кошти як фінансова допомога місцевим бюджетам. Забезпечуючи наповнення 

місцевих бюджетів за рахунок майнових податків, державна влада зменшує 

обсяг субсидії для місцевих бюджетів. Водночас, централізованість джерела 

фінансування дає змогу забезпечити одночасність проведення оціночних робіт 

на всій території країни і реалізувати принцип справедливості встановлення 

податкової бази. В Австрії, Данії, Нідерландах, Швейцарії для фінансування 

робіт залучаються місцеві бюджети. При цьому частка федерального бюджету, 

при залучені до проведення оціночних робіт, велика і складає не менше 40%.  

Періодичність проведення робіт з масової оцінки земель 

Актуалізація результатів оцінки – обов'язкова процедура у всіх країнах, 

де податковою базою є ринкова вартість нерухомого майна. У Данії, 

починаючи з 1998 р., переоцінка нерухомості здійснюється щорічно. У 

більшості штатів США (виняток становить Каліфорнія, де переоцінка 

проводиться тільки в момент продажу або перепродажу об'єкту нерухомості 

[284]) і Канади, у Нідерландах переоцінка здійснюється не рідше одного разу 

на чотири роки, у Швеції – один раз на шість років. У Великобританії 

комерційна нерухомість переоцінюється один раз на п'ять років, житлова 

нерухомість – один раз на 10 років. У Швейцарії періодичність оновлення 

результатів оцінки в різних кантонах складає від 5 до 10 років. Водночас 

необхідно зазначити, що кожна третя країна Європи, незалежно від 

частотності масової оціночної роботи, проводить індексацію податкової бази 

в періоди між переоцінками.  

Країни, що мають комп'ютеризовані системи масової оцінки, мають 

змогу оновлювати податкову базу щорічно, але ставляться до цієї можливості 

вельми обережно. Рішення про переоцінку нерухомого майна в більшості 

випадків ухвалюється на підґрунті двох критеріїв: платоспроможності 

власників майна або економічній доцільності проведення робіт з масової 

оцінки.  

Формування відомостей про об'єкти нерухомого майна для цілей 

масової оцінки земель з урахуванням ринку земель 
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Основними джерелами відомостей для цілей масової оцінки земель є: 

1) державні кадастри та реєстри, що проводять облік об'єктів нерухомого 

майна; 

2) інформаційні ресурси органів державної влади та місцевого 

самоврядування, приватних компаній; 

3) інформаційні ресурси, що містять відомості про ринок земель та 

іншого нерухомого майна, зокрема й державні реєстри, у яких здійснюється 

реєстрація транзакцій з нерухомим майном [195]. Окремою проблемою є 

формування для цілей масової оцінки земель єдиного державного 

інформаційного ресурсу, що містить відомості про ринок земель. Формування 

такого ресурсу має здійснюватися на всіх рівнях адміністративного 

управління. Інформація про ціни транзакцій з нерухомим майном, зокрема й 

офіційно зареєстрованих, повинна бути доступна громадськості. 

Міжнародний досвід побудови й розвитку інститутів масової оцінки 

нерухомості засвідчує об'єктивну необхідність наявності публічного ресурсу 

про ринок земель та іншого нерухомого майна. Це дасть змогу підвищити  

якість проведення робіт із масової оцінки земель, а також підготувати 

громадськість до результатів цих робіт, що водночас суттєво скоротить 

кількість скарг щодо визначення вартості земель та іншого нерухомого майна 

для цілей оподаткування. 

Стандарти та методологія визначення ринкової вартості земель 

та об'єктів іншого нерухомого майна 

Практична оціночна діяльність у більшості країн заснована на 

стандартах національного рівня, розроблених різними організаціями-

регуляторами та фондами оцінки. Враховуючи необхідність забезпечення 

рівності прав громадян і юридичних осіб, які є платниками податків, на всій 

території держави, а також необхідність підтримки і зміцнення єдиного 

економічного простору країни, рішення про методологію масової оцінки 

земель та інших об'єктів нерухомості має ухвалюватися на 

загальнонаціональному рівні [327]. При цьому, з огляду на різнорідний 
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характер об'єктів нерухомості, для кожного класу об'єктів нерухомого майна 

можливе затвердження окремих методик. Водночас, локальний характер 

ринків нерухомості вимагає необхідності підпорядкування місцевим умовам 

застосування методик масової оцінки. Оскільки методики є основними 

документами, які встановлюють способи і методи визначення вартості об'єктів 

нерухомого майна, вони повинні бути доступними і зрозумілими всім 

категоріям платників податків. Також платники податків повинні мати 

можливість отримати роз’яснення положень методик в спеціальних органах 

влади.  

Перевірка результатів визначення ринкової вартості земель 

та інших об'єктів нерухомості 

Перевірка результатів визначення ринкової вартості земель та інших 

об'єктів нерухомості є інструментом, який дозволяє мінімізувати число 

помилок, які допускаються при визначенні ринкової вартості земель та інших 

об'єктів нерухомості (зокрема пов'язаних із порушенням методичних 

рекомендацій щодо масової оцінки), а також скорочення кількості суперечок з 

питань встановлення ринкової. Поготів вона є одним з найефективніших 

способів формування фонду даних масової оцінки земель та іншої нерухомого 

майна. У процесі перевірки матеріали повертаються виконавцю робіт для 

виправлення виявлених зауважень в середньому3-4 рази. 

Функція перевірки результатів робіт у переважній більшості випадків 

покладається на  замовника цих робіт та (або) уповноважений орган, що 

здійснює контроль якості робіт.  

Для того щоб процедура перевірки була зрозуміла всім учасникам 

процесу, належить чітко визначити й законодавчо закріпити положення: щодо 

вимог до форми результатів оцінки, які подаються на перевірку; критеріїв 

перевірки; термінів проведення перевірки; порядку виправлення помилок, 

виявлених у ході перевірки. 

Досудовий порядок врегулювання спорів щодо величини ринкової 

вартості земель та інших об'єктів нерухомості  
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Платники податків зазвичай мають право на оскарження результатів 

масової оцінки нерухомості. Серед 29 країн Європи, опитаних Європейською 

економічної комісією ООН, тільки в трьох державах (Словаччини, Білорусії і 

Росії) громадяни не мають такої можливості. У більшості країн досудовий 

розгляд скарг платників податку є поетапним. Так відбувається, наприклад, у 

Данії, Франції, Індонезії, Японії, деяких штатах Америки. У Данії 

передбачений перший неформальний етап: платник податків і представники 

податкового органу намагаються досягти згоди щодо компромісної ринкової 

вартості нерухомого майна. У разі неможливості досягти домовленості, 

апеляція передається на розгляд регіонального апеляційного комітету. Якщо 

домовленість і в цьому випадку знову не досягнута, розгляд справи 

передається до Центрального податкового третейського суду. Після 

третейського суду питання розглядаються у звичайному суді. У Данії 

приблизно 2% платників податків оскаржують результати оцінки. Половина 

спорів вирішується на першому етапі [284].  

У Чилі платники податків подають апеляцію в місцеву податкову 

службу. При цьому предметом оскарження є помилки в розрахунках ринкової 

вартості нерухомості, класифікації або описі об'єктів для цілей оцінки. 

Податкова ставка, встановлена урядом, оскарженню не підлягає. На першому 

етапі в більшості країн платники податків самостійно відстоюють свої 

інтереси. У Канаді і США інтереси бізнесу в апеляційних інстанціях зазвичай 

представляють спеціальні податкові агенти. У Великобританії та Ізраїлі в 

апеляційних процедурах більш високих рівнів беруть участь експерти-

оцінювачі, юристи, землевпорядники. 

У деяких країнах кількість скарг є значною. Ефективним засобом 

зниження числа апеляцій є встановлення обмеженого терміну, протягом якого 

результати оцінки можуть бути оскаржені. Цей термін варіює в різних країнах 

від двох тижнів до шести місяців з моменту отримання платником податків 

повідомлення про ринкову вартість майна. Один-два місяці ‒ найбільш 

поширений період. У деяких штатах Канади і США всі апеляційні процедури 



 359 

повинні бути завершені до відправки податкових повідомлень. У Франції 

можна оскаржити результати оцінки навіть після настання терміну сплати 

податку. 

У більшості країн результати масової оцінки земель та іншого 

нерухомого майна використовуються для цілей оподаткування та інших цілей 

з моменту їх внесення до відповідних кадастрів або реєстрів. Збереження 

механізму затвердження результатів масової оцінки земель та іншого 

нерухомого майна можливе лише за умови, якщо органи влади, уповноважені 

на ведення кадастрів і реєстрів, будуть мати право не вносити результати, 

затверджені з порушеннями, до відповідних кадастрів або реєстрів, і 

відповідно не надавати податковим органам відомості щодо ринкової вартості 

земель та об'єктів нерухомості для обчислення податків.  

Вимоги до фахівців сфери масової оцінки земель та  

інших об'єктів нерухомого майна 

У Канаді, США та багатьох країнах Європи масову оцінку об'єктів 

нерухомості проводять податкові оцінювачі, які мають професійну освіту, 

регулярно проходять додаткове навчання, а також атестацію з метою 

підтвердження своїх професійних знань. Наявність основної або додаткової 

професійної освіти є головним критерієм допуску фахівців до робіт з масової 

оцінки нерухомості. Створення наукової школи та систем професійної освіти 

й підвищення кваліфікації у сфері масової оцінки нерухомості й 

адміністрування майнових податків є одним із найважливіших завдань у 

побудові ефективної, науково обґрунтованої системи оподаткування 

нерухомого майна. 

Аналізуючи світовий досвід застосування системи масової оцінки 

земель та інших видів нерухомості, можна визначити основні її 

характеристики у конкретних країнах Європи (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 

Системи масової оцінки в країнах Європи 

Країна 

Організації, 

що 

відповідають 

за проведення 

масової оцінки 

земель 

Об'єкт оцінки 
Джерела 

фінансування 

Періодичність 

проведення 

Австрія 

Регіональні 

податкові 

інспекції 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

(забудовані та 

незабудовані 

землі), с/г землі 

та ліси  

Місцеві та 

державний 

бюджети 

(доходи від 

оподаткування) 

1 раз на 20 

років та у разі 

виникнення 

будь-яких змін 

Бельгія 

Органи 

управління 

земельними 

ресурсами 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Державний 

бюджет 

1 раз на 10 

років 

Данія 
Податкові 

органи 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Місцеві та 

державний 

бюджети 

З 1998 року - 

щорічно, до 

1998 року - 1 

раз на 4 роки 

Фінляндія 
Спеціальні 

органи 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Державний 

бюджет 

1 раз на 5 

років + 

щорічне 

коригування 

Франція 

Органи 

управління 

земельними 

ресурсами 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Державний 

бюджет 

(доходи від 

оподаткування) 

Загальна 

переоцінка 1 

раз на 6 років, 

актуалізація 1 

раз на 3 роки 

Німеччина 
Податкові 

органи 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Державний 

бюджет 

Застосовується 

система 

індексації 

Італія 

Органи 

управління 

земельними 

ресурсами 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди - 

тільки для 

земель 

населених 

пунктів, 

земельні ділянки 

- тільки для 

сільської 

місцевості 

Державний 

бюджет + 

плата за 

послуги 

1 раз на 10 

років (для 

міських та 

сільських 

територій) 

Іспанія 

Органи 

управління 

земельними 

ресурсами 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Державний 

бюджет 

1 раз на 8 

років або за 

ініціативою 

місцевої влади 
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Продовження табл. 5.2 

Швеція 
Податкові 

органи 

Земельні 

ділянки, будинки 

та споруди 

Державний 

бюджет 

1 раз на 6 

років + 

коригування 

відповідно до 

розвитку 

ринку 

Джерело: сформовано автором 

Отже, у більшості провідних європейських країн масова оцінка є 

компетенцією переважно земельних або податкових органів, до складу об'єкта 

оцінки можуть входити як земельні ділянки,  так і будівлі (споруди), а 

періодичність її проведення змінюється від 4 до 10 років. 

На основі аналізу досвіду Нідерландів [284] можна дійти висновку: самі 

по собі витрати на проведення всього комплексу робіт щодо масової оцінки не 

визначають ефективність їх результатів. Для досягнення економічної і 

соціальної ефективності потрібен цілий комплекс організаційних заходів, 

важливим елементом якого є ефективна взаємодія у всій системі державного й 

самоврядного управління, висока відповідальність, кваліфікація і виконавча 

дисципліна всіх учасників. Необхідний рівень якості масової оцінки 

визначається найважливішими наслідками застосування її результатів 

передусім для платників і одержувачів податків і зборів. 

Підсумком реформування нормативної системи – орієнтації на масову 

оцінку ‒ стало розширення використання її результатів для різних цілей 

державними та місцевими органами, громадянами та бізнесом. Результати 

масової оцінки можуть активно використовуються [295], наприклад, при 

встановленні орендної плати за державне й комунальне нерухоме майно, 

амортизації нерухомого майна для податкового обліку, неформальне 

використання ринкової вартості насамперед для отримання іпотеки. Страхові 

компанії при страхуванні майна теж можуть орієнтуватися на цю величину. 

Важливим є контроль за цінами транзакцій з нерухомістю, передусім у рамках 

боротьби з корупцією і кримінальними операціями. 
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На нашу думку, доцільним є врахування досвіду Нідерландів [284] щодо 

проведення масової оцінки земель та іншого нерухомого майна, йому 

притаманні такі переваги: 

1) володіння унікальними відомостями про земельні ділянки та інші 

об'єкти нерухомого майна; 

2) близькість до об'єктів оцінки (важливо для фізичних оглядів); 

3) додаткові повноваження у сфері територіального планування, 

зокрема, затвердження документів містобудівного зонування; 

4) знання реальних потреб території і локального ринку нерухомого 

майна. 

Для проведення ефективної роботи щодо оцінки в невеликих 

територіальних громадах можуть використовуються різні додаткові 

механізми, такі як: 

• делегування функцій оцінки на аутсорсинг спеціалізованим 

приватним консалтинговим організаціям; 

• об'єднання декількох територіальних громад за допомогою 

створення єдиних центрів масової оцінки земель; 

• активна інформаційна та методична допомога з боку Національної 

ради з масової оцінки земель. 

Величезне значення для виконання вимог щодо якості оцінки мають 

типові автоматизовані моделі оцінки земель та іншої нерухомого майна.  

Звіти (витяги) про масову оцінку земель формуються за допомогою 

спеціальних комп'ютерних програм, які одночасно виконують 2 завдання ‒

створення й надсилання податкових повідомлень разом з необхідними до них 

розрахунками.  

Національна рада з масової оцінки земель 

В умовах, коли масова оцінка проводиться на місцевому рівні, а її 

результати є обов'язковими для використання всіма рівнями державної влади, 

особливе значення має контроль за якістю її проведення. 
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З цією метою в структурі Міністерства фінансів України необхідно 

створити Національну раду з масової оцінки земель ‒ як орган, на який 

покладатиметься здійснення контролю за виконанням оцінки. Рада має бути 

незалежним адміністративним органом зі статусом юридичної особи, до 

складу якого входитимуть професійні управлінці таких галузей: економіки, 

оцінки, оподаткування, фінансів, містобудування, землевпорядкування. Рада 

самостійно визначатиме стратегію своєї діяльності, що базуватиметься на 

загальних принципах проведення масової оцінки. На неї покладатимуться 

завдання: 

• забезпечення повної прозорості проведення масової оцінки і 

доступності її результатів; формування єдиної геоінформаційної бази 

результатів масової оцінки і розвитку сервісів, що дадуть змогу порівнювати 

податкові бази за об'єктами усередині кожної територіальної громади або 

окремої територіальної зони, а також за земельними ділянками різних 

цільових призначень та за типами об'єктів іншого нерухомого майна між 

різними територіальними громадами відповідно до типових чинників 

порівняння; 

• розширенням різних форм взаємодії оцінювачів та зацікавлених 

осіб з метою підвищення достовірності оцінки земель та іншого нерухомого 

майна, формування довіри між усіма суб’єктами процесу, шляхом підвищення 

якості реєстраційних даних про об'єкти оцінки (за результатами перевірки та 

виправлення помилок); 

• розвиток методології масової оцінки земель та іншого  нерухомого 

майна шляхом уніфікації стандартизованих моделей оцінки, оновлення єдиних 

довідників та інших інформаційних джерел даних для розрахунків. 

Національна рада з масової оцінки земель створюється як незалежний 

орган контролю за проведенням масової оцінки. Контроль за виконанням 

масової оцінки земель, передбачає безпосередню перевірку достовірності 

результатів оцінки земель та інших об'єктів нерухомого майна, затвердження 

результатів оцінки і доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб. 
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Діяльність Ради сприяє поширенню єдиних правил оцінки по всій країні з 

метою обґрунтованості її результатів для встановлених законодавством цілей, 

дотримання принципів справедливості щодо платників податків. На Раду, 

окрім функції контролю, покладається завдання безпосереднього нагляду за 

поточною роботою органів місцевого самоврядування в галузі масової оцінки. 

Вона наділяється правом скасовувати результати проведеної конкретним 

органом місцевого самоврядування масової оцінки земель та іншого 

нерухомого майна з покладенням на останнього обов'язків провести повторну 

оцінку як окремих груп об'єктів, так і о всіх об'єктів у межах територіальної 

громади.  

Рада з масової оцінки має право взяти на себе функції проведення 

масової оцінки на території конкретного органу місцевого самоврядування у 

випадку його фактичної нездатності виконати свої обов'язки.  

Інноваційною специфікою в галузі оцінки є те, що на Раду мають бути 

покладені особливі обов'язки: 

• консультувати Міністерство фінансів з усіх питань, пов'язаних із 

правами і нормами в царині права власності та податкової політики. 

Наприклад, щодо зниження ставок податків на землю та інше нерухоме майно 

внаслідок зростання цін, і, навпаки, збільшення податкової бази щодо об'єктів 

нерухомого майна в останні роки; 

• розробляти й затверджувати методичні рекомендації щодо масової 

оцінки за конкретним сегментам ринку, а також методичні рекомендації до їх 

застосування; 

• сприяти взаємодії всіх зацікавлених суб’єктів, які беруть участь у 

здійсненні оцінки земель та іншого нерухомого майна, зокрема й досліджень 

ринку і формування систем даних про ринкові угоди; 

• проводити регулярні консультації з питань здійснення оцінки, збору 

інформації та програмного забезпечення, систематизації джерел інформації; 

• аналізувати кращі практики масової оцінки окремих територіальних 

громад та розробляти рекомендації щодо їх поширення; 
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• надавати пропозиції щодо забезпечення прозорості ринку земель та 

іншого нерухомого майна. 

Усі роботи щодо забезпечення функцій Ради на постійній основі має 

проводити її секретаріат. Рада розробляє і затверджує методичні рекомендації 

щодо: 

• інформації, що використовується при оцінці та управлінні базами 

даних; 

• аналізу ринку і проведення оцінки; 

• вимог до звіту про масову оцінку; 

• системи зовнішнього контролю і взаємодії з іншими органами; 

• контролю за якістю результатів оцінки; 

• вирішення спорів щодо величини вартості. 

Такі методичні рекомендації мають сприяти стимулюванню працівників 

органів місцевого самоврядування до якісної роботи. У них 

відображатимуться вимоги щодо заходів, які повинні проводити органи 

місцевого самоврядування для належного контролю якості. Секретаріат Ради 

проводити перевірку конкретних органів місцевого самоврядування. 

Перевірці підлягають такі види діяльності та її результати: 

• якість підготовки кадрів; 

• наявність самоврядного контролю за роботою оцінювачів; 

• якість інформації про об'єкти оцінки; 

• повнота обробки інформації про всі транзакції із землею та іншою 

нерухомістю на території органу місцевого самоврядування; 

• процес проведення масової оцінки, а також відповідність 

використовуваних моделей сегментам ринку; 

• робота зі скаргами і зверненнями, участь у судових спорах,  

розгляд їх результатів. 

Результати перевірок оприлюднюються, а потім створюється рейтинг 

територіальних громад на підґрунті зазначених показників. Мета перевірок 

полягає втому, щоб стимулювати якісний рівень контролю за всім процесом 
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масової оцінки з боку самого органу місцевого самоврядування. Передусім 

контролюється точність визначення ринкової вартості земель та іншого 

нерухомого майна органом місцевого самоврядування.  

Додатково аналізуються відмінності у вартості об'єктів в «суміжних» 

місцях розташування, на межі не тільки двох цінових зон в одній 

територіальній громаді, а й між двома громадами. Метою є виключення 

нерівномірності оцінки різних груп об'єктів з метою максимальної 

відповідності ринковим даними. 

Зважаючи на світові практики масової оцінки, визначаємо основні 

вимоги моделі оцінки: 

• мінімальна кількість характеристик об'єкта; 

• можливість використання додаткових характеристик об'єкта 

тільки за умови їх реального впливу на актуальну ціну, доведеного ринковими 

даними; 

• включення ціни продажів за термін не менше п'яти років на основі 

обґрунтованого розрахунку індексу цін на дату оцінки; 

• динамічність, тобто результати оцінки повинні бути придатними 

для використання в майбутніх масових оцінках; 

• забезпечення обґрунтування ринкової вартості нової оціночної 

вартості, аналізу ринку, а також розгляду скарг і звернень; 

• забезпечення можливості пояснення різниці між ринковою 

вартістю в попередньому періоді і вартістю, яка визначена за допомогою 

поточної моделі оцінки; 

• можливість формування звіту про результати оцінки з 

використанням порівняння продажів, що можуть змінюватися в 

інтерактивному режимі; 

• пояснювати різницю між ринковою вартістю і цінами порівняння 

продажів, які підібрані самою моделлю оцінки; 
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• пояснювати всім зацікавленим особам різницю між податковою 

вартістю і цінами будь-яких продажів, включеними в модель випадковим 

чином за кожною з характеристик об'єктів оцінки; 

• несуперечливість і узгодженість; 

• округлення результатів моделювання до рівня, відповідного 

точності оцінки. 

 

5.3. Науково-практичні засади створення ефективної системи 

масової оцінки земель 

 

Досліджуючи масову оцінку земель з позицій системного підходу, ми 

розглядаємо її як складну структуру, утворену з безлічі взаємопов’язаних 

елементів. Для реалізації цілей нашого дослідження детально проаналізуємо 

саме поняття «система». В Академічному тлумачному словнику української 

мови міститься таке пояснення: «Система ‒ це порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком частин чого-

небудь». За визначенням М.Г. Ступеня, система оцінки земель – це сукупність 

взаємопов’язаних технологічних, організаційно-правових, економічних i 

методичних заходів з оцінювання та ведення кадастрової оцінки земель у 

складі земельного кадастру [196-197]. Узагальнюючи вищезазначене, систему 

можна визначити як сукупність норм, понять, засобів, методів, заходів 

(узагальнено ‒ елементів) зі зв'язками між ними, що  виконують загальну 

функцію і підпорядковані певним принципам. 

Поняття «система масової оцінки нерухомості» вживається дуже часто 

при описі масової оцінку. Так, Дж. Еккерт згадує її в контексті того, що 

система масової оцінки складається з чотирьох взаємозалежних систем 

(компонент): управління даними, аналіз продажів, розрахунок вартості, 

адміністративна система [262]. 
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Обґрунтування складу, структури і процесів масової оцінки земель дає 

змогу визначити основні завданнями, що постають при створенні зазначеної 

системи: 

1) формування законодавчої та нормативно-правової бази, яка визначає 

функціонування всіх суб’єктів й елементів системи масової оцінки земель в 

Україні; 

2) розробка організаційної структури й регламенту взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування, організацій і підприємств, які 

беруть участь у процесах і процедурах масової оцінки земель; 

3) розробка методичної, нормативно-технічної інформаційної бази 

системи масової оцінки земель; 

4) розробка, впровадження і експлуатація на всій території 

автоматизованої системи масової оцінки земель; 

5) створення системи наукового і кадрового забезпечення (інституту) 

масової оцінки земель. 

Аналіз вищезазначеного засвідчує, що всі положення зводяться до 

основного завдання ‒ створення видів забезпечення системи: нормативно-

правового, організаційного, інформаційного, кадрового тощо. 

Отже, поняття «система масової оцінки земель» ми розуміємо як 

сукупність взаємопов’язаних нормативно-правових, організаційних, 

інформаційних, методичних, інституціональних, технологічних заходів з 

оцінювання та ведення масової оцінки земель для визначення ринкової 

вартості об’єктів оподаткування. 

Отже, систему масової оцінки земель слід розглядати як певний 

(специфікований) метапроцес, який реалізується в заданому середовищі ‒ 

інфраструктурі. Інфраструктура містить такі види забезпечення системи, 

необхідні для її розробки, експлуатації та супроводу (рис.5.1). 
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Рис. 5.1. Види забезпечення функціонування системи масової оцінки земель в 

Україні 

Джерело: розроблено автором 

Як уже зазначалось у дисертаційному досліджені, у процесі масової 

оцінки земель використовуються географічні (просторові) та семантичні дані. 

Для операцій із семантичними даними використовують бази даних і системи 

управління базами даних. Географічні дані обробляються за допомогою 

геоінформаційних систем (ГІС). ГІС дають змогу графічного представлення 

ціни купівлі-продажу, величини вартості, дати проведення обстеження, 

призначення робіт, видів використання та цільового призначення земель. 

Поготів ГІС дає широкі можливості проведення аналізу порівняння даних 

щодо купівлі-продажу земельних ділянок, просторового аналізу території, 

аналізу оточення оцінюваних об'єктів, а також ринкових трендів і тенденцій. 
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Банки даних і комп'ютеризовані програми використовуються для 

зберігання, відображення, відбору, аналізу й надання даних.  

Беручи до уваги, що багато розвинених країн для регулювання масової 

оцінки нерухомості приймають спеціальне національне законодавство, 

впровадження систем масової оцінки для цілей оподаткування в Україні на 

загальнодержавному рівні може потребувати декількох років підготовчої 

роботи для ухвалення відповідних нормативних документів, а також введення 

в експлуатацію спеціальної інформаційної системи. На початковому етапі 

пропонується запроваджувати системи масової оцінки нерухомості як пілотні 

проєкти на підставі рішень органів місцевого самоврядування. Такий підхід 

має бути логічним шляхом переходу від даних нормативної вартості земель до 

значень показників, заснованих на загальноприйнятих ринкових принципах 

масової оцінки. Важливим елементом системи масової оцінки земель має стати 

регулярний цикл переоцінки земель та іншого нерухомого майна. Переоцінка 

необхідна для врахування динаміки ринку нерухомості, врахування інфляції 

тощо. 

Виконання процесу масової оцінки вимагає наявності кадрового складу 

фахівців, які мають підготовку в таких сферах діяльності: загальне 

адміністративне управління, комунікації і контроль, оцінка вартості, обробка 

великого обсягу картографічних і семантичних даних, моделювання і 

експлуатація відповідного програмного забезпечення, а також секретарська і 

канцелярська робота. 

Постановка й вирішення завдань повноти й несуперечності і 

забезпечення масової оцінки земель істотно впливає на отримувану в 

результаті її проведення ринкову вартість, що, у підсумку, сприяє зниженню 

соціальної напруженості, зумовленої оподаткуванням. 

Водночас, варто наголосити на важливості створення оптимальної 

функціональної схеми видів професійної діяльності при проведені масової 

оцінки земель (рис. 5.2.). 
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Рис. 5.2. Функціональна схема видів професійної діяльності при проведені 

масової оцінки земель 

Джерело: розроблено автором 

Основні обов'язки спеціаліста-оцінювача складають: вибір і побудова 

моделі оцінки земель та іншої нерухомості, а саме: 

• аналіз всіх реалізованих транзакцій і цін пропозицій щодо земельних 

ділянок з урахуванням відомостей про наявну поточну вартість для цілей 

оподаткування для таких об'єктів, їх зареєстрованих характеристик і 

використаної моделі оцінки; 
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• визначення й пояснення відмінностей між цінами пропозицій і 

поточною ринковою вартістю об'єкта нерухомого майна, з використанням 

даних з документів сторін угод (пропозицій) та інших видів джерел; 

• пояснення різниці між фактичною ринковою вартістю на основі 

ринкової інформації та поточною вартістю об'єкта з використанням серед 

іншого оновлених (або) верифікованих його характеристик; 

• облік при реєстрації об'єкта його оновлених та/або верифікованих 

характеристик (з метою використання зазначених даних при подальшій оцінці 

об'єкта нерухомого майна, а також для оцінки інших об'єктів нерухомого 

майна); 

• моніторинг умов усіх транзакцій або пропозицій, наприклад, знижки, 

облік впливу на вартість об'єкта можливих поліпшень, здійснених новими 

власниками; 

• у співпраці з фахівцями, що займаються розрахунками масової й 

експертної оцінки земель та іншого нерухомого майна, розрахунок коригувань 

моделей, зумовлених актуальною ринковою інформацією (таких як інфляція в 

сегменті ринку і переваг відповідних характеристик об'єкта) 

Також фахівець з аналізу ринку нерухомого майна повинен знати: 

• повну процедуру купівлі та продажу нерухомого майна; 

• різні методи оцінки вартості нерухомого майна й аналізу ринку;  

• види прав на нерухоме майно, відмінності між ринковою вартістю 

майна і ринковою вартістю обмежених прав, нормативні вимоги і методичні 

принципи оцінки для цілей оподаткування; 

• як реалізувати модель оцінки для визначення податкової вартості, що 

використовується на конкретній території; 

• як визначити і використовувати різні характеристики об'єктів, які 

враховуються при оцінці для цілей оподаткування та (або) різні системи 

подання й обміну ринковою інформацією. 

У результаті  система масової оцінки земель в Україні матиме такий 

загальний вигляд (рис. 5.3) 
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Рис. 5.3. Механізм функціонування системи масової оцінки земель в 

Україні 

Джерело: розроблено автором 

При виникненні конфліктних ситуацій у результаті оцінки пропонується 

впровадження алгоритму дій щодо розгляду скарг та виправлення результатів 

масової оцінки земель (рис. 5.4). 
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ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Оскарження результатів 

масової оцінки території 

громади 

СУД 
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Рис. 5.4. Алгоритм розгляду апеляції щодо оскарження результатів 

масової оцінки 

Джерело: розроблено автором 

Отже, основною метою розробки і створення системи масової оцінки 

земель є забезпечення функціонування та вдосконалення системи 

оподаткування земель та іншого нерухомого майна, яка базується на ринковій 

вартості. Масова оцінка земель також сприяє вирішенню завдань розвитку 
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ринку земель та іншого нерухомого майна, іпотечного кредитування та 

страхування. Результати масової оцінки можуть бути основою для методик 

розрахунку орендної плати та державного мита тощо. 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано показники кошторисної 

вартості робіт із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

України (рис. 5.5) 

 

Рис. 5.5. Розмір кошторисної вартості робіт з нормативної грошової 

оцінки, тис. грн. 

Джерело: побудовано автором 

Візуальний аналіз отриманих даних дає підстави для узагальнення: 

найбільшу кошторисну вартість проведення робіт з нормативної грошової 

оцінки має Херсонська область – 305503 тис. грн, а найменшу Чернівецька 

область 8707 тис. грн. 

Агреговані дані щодо показників кошторисної вартості робіт з 

нормативної грошової оцінки земель в регіонах України подані в табл.5.3. 
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Таблиця 5.3 

Кошторисна вартість робіт з нормативної грошової оцінки земель в 

регіонах України 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Розмір 

кошторисної 

вартості робіт з 

нормативної 

грошової оцінки, 

тис. грн 

Загальна 

площа н.п., що 

підлягали 

оцінюванню 

Розмір 

кошторисної 

вартості робіт з 

нормативної 

грошової 

оцінки за 1 га, 

грн 

АВТОНОМНА 

РЕСПУБЛІКА КРИМ 
18745,57 218191,31 85,91 

ВІННИЦЬКА 18075,95 386291,56 46,79 

ВОЛИНСЬКА 8961,56 309363,74 28,97 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 59516,85 376178,64 158,21 

ДОНЕЦЬКА 267765,46 407159,25 657,64 

ЖИТОМИРСЬКА 18088,37 321672 56,23 

ЗАКАРПАТСЬКА 11359,09 231754,15 49,01 

ЗАПОРІЗЬКА 9782,91 243131,01 40,24 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 22900,96 454797,48 50,35 

КИЇВСЬКА 39021,97 460394,07 84,76 

КІРОВОГРАДСЬКА 14722,4 230329,99 63,92 

ЛУГАНСЬКА 228504,88 505287,98 452,23 

ЛЬВІВСЬКА 85712,93 456838,41 187,62 

МИКОЛАЇВСЬКА 147517,93 149150,03 989,06 

ОДЕСЬКА 14370,91 289805,1 49,59 

ПОЛТАВСЬКА 58692,78 433875,9 135,28 

РІВНЕНСЬКА 35358,31 211746,69 166,98 

СУМСЬКА 9921,86 241358,53 41,11 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 51782,58 326369,15 158,66 

ХАРКІВСЬКА 35470,5 326294,19 108,71 

ХЕРСОНСЬКА 305350,46 142640,24 2140,70 

ХМЕЛЬНИЦЬКА 212156,26 307433,57 690,09 

ЧЕРКАСЬКА 29735,37 288116,98 103,21 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 8706,68 204145,59 42,65 

ЧЕРНІГІВСЬКА 11430,95 299715,94 38,14 

 М. КИЇВ 1949,78 83558 23,33 

Всього 1725603,27 7905599,5 255,75 

Джерело: розраховано автором за даними [31] 

На основі табл. 5.3 було побудовано гістограму розподілу розміру 

кошторисної вартості робіт з нормативної грошової оцінки за 1 га (рис. 5.6). 
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Рис.5.6. Розмір кошторисної вартості робіт з нормативної грошової 

оцінки 1 га в регіонах України, грн. 

Джерело: побудовано автором 

Отже, в Херсонській області вартість 1 га робіт з нормативної грошової 

оцінки земель складає 2141 грн, а найменша у Волинській області – 23 грн.  

У досліджені була використана база оціночних показників Фонду 

Державного майна України окремо за всіма областями України за період 2018-

2020 років (рис. 5.7.) 

 

Рис. 5.7. Фрагмент інформації з єдиної бази даних звітів з оцінки 

земель 

Джерело: Фонд Державного майна України 



 378 

На основі зробленої аналітики була проведена візуалізація оціночних 

показників з бази звітів оцінки для регіонів України (Додаток Б) у вигляді 

дашборду (рис. 5.8) 

 

Рис. 5.8. Представлення результатів бази оціночних показників Фонду 

Державного майна України 

Розробка авторська 

У результаті аналізу комплексу даних з бази звітів з оцінки земель був 

визначений економічний ефект від пропонованої методики масової оцінки 

земель в Україні (Додаток А). 

За результатами опрацювання звітів з оцінки, які містилися в базі Фонду 

Державного майна України, визначили диференційовані показники в кожній 

області (табл. 5.4.). Сукупний економічний ефект для всієї території України 
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склав – 175,688 млн. грн додаткових надходжень в місцеві бюджети громад 

та населених пунктів. 

Наступним етапом було прораховування за цією методикою даних всієї 

території України (табл.5.4). У підсумку було з’ясовано, що сукупний 

економічний ефект від впровадження системи масової оцінки земель в Україні 

складає – 201,03 млрд. грн. 

Розрахунок в ході дослідження було проведено за всіма наявними в базі 

категоріям земель за цільовим призначенням по кожному окремому регіону 

(Додаток Б). 

Результати, отримані за даною методикою розрахунку, не 

підтверджують того, що по всіх земельних ділянках території України зросте 

сума земельного податку, навпаки ‒ у деяких регіонах податкове 

навантаження зменшиться (табл. 5.5). Це зумовлено дією ринкових законів: де 

більш розвинені локальні ринки, там ринкова вартість буде більшою і навпаки. 

Отже, така система дасть змогу оптимізувати податкове навантаження між 

суб’єктами земельних ринкових відносин, розподіляти його більш 

раціонально. 

Застосування такої системи масової оцінки земель сприяє скороченню 

витрат на проведення оціночних робіт, зменшенню кількості осіб і робочих 

годин для виконавців. Система масової оцінки земель має переваги над 

грошовою нормативною оцінкою земель. Вона є більш гнучкою при 

здійсненні збору інформації і простою в сприйнятті й інтерпретації її 

результатів, ніж наявна нормативна оцінка земель, а також має більш широкі 

можливості трансформації при можливості введення єдиного податку на 

нерухоме майно. Поготів масова оцінка земель є досить ефективним заходом 

для державних та місцевих органів управління (рис. 5.9). 

 



Таблиця 5.4 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження масової оцінки земель за окремими територіями 

Назва області 
Площа, 

кв.м. 

Середня 

ринкова 

вартість, 

грн/кв.м. 

Ставка 

податку, 

% 

Валова 

вартість 

земельного 

податку, 

тис. грн 

Розмір 

кошторисної 

вартості робіт 

з масової 

оцінки за 1 

кв.м., грн 

Затрати на 

ринкову 

оцінку 

земель, тис. 

грн 

Чистий 

прибуток 

бюджетів 

громад, тис. 

грн 

Середня 

вартість за 

нормативною 

оцінкою, 

грн/кв.м. 

Ставка 

податку, 

% 

Валова 

вартість 

земельного 

податку, 

тис. грн 

Розмір 

кошторисної 

вартості 

робіт з 

нормативної 

грошової 

оцінки за 1 

кв.м., грн 

Затрати 

на 

масову 

оцінку 

земель, 

тис. грн 

Чистий 

прибуток 

бюджетів 

громад, 

тис. грн 

Економічний 

ефект, тис. 

грн 

Вінницька 1061696 42,36 0,3 13493,33 0,002 2,12 13491,21 40,79 0,3 12991,97 0,0047 4,99 12986,98 504,23 

Волинська 583265 35,1 0,3 6141,78 0,002 1,17 6140,61 27,48 0,3 4808,44 0,0029 1,69 4806,75 1333,87 

Дніпропетровська 1095220 50,26 0,3 16513,73 0,002 2,19 16511,54 40,13 0,3 13185,35 0,0158 17,30 13168,05 3343,49 

Донецька 877710 26,95 0,3 7096,29 0,002 1,76 7094,53 41,48 0,3 10922,22 0,0657 57,67 10864,56 -3770,03 

Житомирська 594843 60,21 0,3 10744,65 0,002 1,19 10743,46 53,95 0,3 9627,53 0,0056 3,33 9624,20 1119,26 

Закарпатська  394328 60,54 0,3 7161,79 0,002 0,79 7161,00 50,62 0,3 5988,27 0,0049 1,93 5986,33 1174,66 

Запорізька 970129 40,94 0,3 11915,12 0,002 1,94 11913,18 23,15 0,3 6737,55 0,004 3,88 6733,67 5179,52 

Івано-

Франківська 200418 94,56 0,3 5685,46 0,002 0,40 5685,06 26,9 0,3 1617,37 0,005 1,00 1616,37 4068,69 

Київська 1856763 138,38 0,3 77081,66 0,002 3,71 77077,95 78,03 0,3 43464,97 0,0085 15,78 43449,18 33628,76 

Кіровоградська 1327564 24,93 0,3 9928,85 0,002 2,66 9926,20 29,42 0,3 11717,08 0,0064 8,50 11708,58 -1782,39 

Луганська 192528 8,56 0,3 494,41 0,002 0,39 494,03 30 0,3 1732,75 0,0452 8,70 1724,05 -1230,02 

Львівська 726935 121,4 0,3 26474,97 0,002 1,45 26473,52 65,5 0,3 14284,27 0,0188 13,67 14270,61 12202,91 

Миколаївська 2758294 21,69 0,3 17948,22 0,002 5,52 17942,70 33,8 0,3 27969,10 0,0989 272,80 27696,31 -9753,60 

Одеська 929916 504,98 0,3 140876,69 0,002 1,86 140874,83 78,78 0,3 21977,63 0,005 4,65 21972,99 118901,85 

Полтавська 1231061 29,9 0,3 11042,62 0,002 2,46 11040,16 61,96 0,3 22882,96 0,0135 16,62 22866,34 -11826,19 

Рівненська 306916 30,84 0,3 2839,59 0,002 0,61 2838,97 58,44 0,3 5380,85 0,0167 5,13 5375,73 -2536,75 

Сумська 1498228 24,88 0,3 11182,77 0,002 3,00 11179,78 41,38 0,3 18599,00 0,0041 6,14 18592,86 -7413,08 

Тернопільська 444162 69,97 0,3 9323,40 0,002 0,89 9322,52 40,96 0,3 5457,86 0,0159 7,06 5450,80 3871,72 

Харківська 592508 71,91 0,3 12782,18 0,002 1,19 12780,99 55,21 0,3 9813,71 0,0109 6,46 9807,25 2973,74 

Херсонська 573832 35,09 0,3 6040,73 0,002 1,15 6039,58 31,5 0,3 5422,71 0,2141 122,86 5299,85 739,73 

Хмельницька 2012862 77,13 0,3 46575,61 0,002 4,03 46571,59 33,4 0,3 20168,88 0,069 138,89 20029,99 26541,60 

Черкаська 853282 24,4 0,3 6246,02 0,002 1,71 6244,32 24,91 0,3 6376,58 0,0103 8,79 6367,79 -123,47 

Чернівецька 111864 55,77 0,3 1871,60 0,002 0,22 1871,37 52,85 0,3 1773,60 0,0043 0,48 1773,12 98,25 

Чернігівська 1266007 16,99 0,3 6452,84 0,002 2,53 6450,31 29,61 0,3 11245,94 0,0038 4,81 11241,13 -4790,82 

м. Київ 11245 1644,78 0,3 5548,67 0,002 0,02 5548,64 686,46 0,3 2315,77 0,0023 0,03 2315,75 3232,90 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 5.5 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження системи масової оцінки земель на території всієї України 

Назва області 
Площа, 

кв.м. 

Середня 

ринкова 

вартість, 

грн/кв.м. 

Ставка 

податку, 

% 

Валова 

вартість 

земельного 

податку, 

тис. грн. 

Розмір 

кошторисної 

вартості 

робіт з 

масової 

оцінки за 1 

кв.м., грн. 

Затрати 

на 

ринкову 

оцінку 

земель, 

тис. грн. 

Чистий 

прибуток 

бюджетів 

громад, тис. 

грн. 

Середня 

вартість за 

нормативною 

оцінкою, 

грн/кв.м. 

Ставка 

податку, 

% 

Валова 

вартість 

земельного 

податку, 

тис. грн. 

Розмір 

кошторисної 

вартості 

робіт з 

нормативної 

грошової 

оцінки за 1 

кв.м., грн. 

Затрати 

на 

масову 

оцінку 

земель, 

тис. 

грн. 

Чистий 

прибуток 

бюджетів 

громад, 

тис. грн. 

Економічний 

ефект, тис. 

грн. 

Вінницька 26514000000 42,3600 0,01 11231,33 0,002 53,03 11178,30 40,79 0,01 10815,06 0,0047 124,62 10690,44 0,49 

Волинська 20144000000 35,1 0,01 7070,54 0,002 40,29 7030,26 27,48 0,01 5535,57 0,0029 58,42 5477,15 1,55 

Дніпропетровська 31923000000 50,26 0,01 16044,50 0,002 63,85 15980,65 40,13 0,01 12810,70 0,0158 504,38 12306,32 3,67 

Донецька 26516000000 26,95 0,01 7146,06 0,002 53,03 7093,03 41,48 0,01 10998,84 0,0657 1742,10 9256,74 -2,16 

Житомирська 29808000000 60,21 0,01 17947,40 0,002 59,62 17887,78 53,95 0,01 16081,42 0,0056 166,92 15914,49 1,97 

Закарпатська  12753000000 60,54 0,01 7720,67 0,002 25,51 7695,16 50,62 0,01 6455,57 0,0049 62,49 6393,08 1,30 

Запорізька 27185000000 40,94 0,01 11129,54 0,002 54,37 11075,17 23,15 0,01 6293,33 0,004 108,74 6184,59 4,89 

Івано-Франківська 13927000000 94,56 0,01 13169,37 0,002 27,85 13141,52 26,9 0,01 3746,36 0,005 69,64 3676,73 9,46 

Київська 28943000000 138,38 0,01 40051,32 0,002 57,89 39993,44 78,03 0,01 22584,22 0,0085 246,02 22338,21 17,66 

Кіровоградська 24588000000 24,93 0,01 6129,79 0,002 49,18 6080,61 29,42 0,01 7233,79 0,0064 157,36 7076,43 -1,00 

Луганська 26685000000 8,56 0,01 2284,24 0,002 53,37 2230,87 30 0,01 8005,50 0,0452 1206,16 6799,34 -4,57 

Львівська 21831000000 121,4 0,01 26502,83 0,002 43,66 26459,17 65,5 0,01 14299,31 0,0188 410,42 13888,88 12,57 

Миколаївська 24630000000 21,69 0,01 5342,25 0,002 49,26 5292,99 33,8 0,01 8324,94 0,0989 2435,91 5889,03 -0,60 

Одеська 33313000000 504,98 0,01 168223,99 0,002 66,63 168157,36 78,78 0,01 26243,98 0,005 166,57 26077,42 142,08 

Полтавська 28754000000 29,9 0,01 8597,45 0,002 57,51 8539,94 61,96 0,01 17815,98 0,0135 388,18 17427,80 -8,89 

Рівненська 20052000000 30,84 0,01 6184,04 0,002 40,10 6143,93 58,44 0,01 11718,39 0,0167 334,87 11383,52 -5,24 

Сумська 23839000000 24,88 0,01 5931,14 0,002 47,68 5883,47 41,38 0,01 9864,58 0,0041 97,74 9766,84 -3,88 

Тернопільська 13824000000 69,97 0,01 9672,65 0,002 27,65 9645,00 40,96 0,01 5662,31 0,0159 219,80 5442,51 4,20 

Харківська 31467000000 71,91 0,01 22627,92 0,002 62,93 22564,99 55,21 0,01 17372,93 0,0109 342,99 17029,94 5,54 

Херсонська 28414000000 35,09 0,01 9970,47 0,002 56,83 9913,64 31,5 0,01 8950,41 0,2141 6083,44 2866,97 7,05 

Хмельницька 20629000000 77,13 0,01 15911,15 0,002 41,26 15869,89 33,4 0,01 6890,09 0,069 1423,40 5466,69 10,40 

Черкаська 20921000000 24,4 0,01 5104,72 0,002 41,84 5062,88 24,91 0,01 5211,42 0,0103 215,49 4995,93 0,07 

Чернівецька 8096000000 55,77 0,01 4515,14 0,002 16,19 4498,95 52,85 0,01 4278,74 0,0043 34,81 4243,92 0,26 

Чернігівська 31918000000 16,99 0,01 5422,87 0,002 63,84 5359,03 29,61 0,01 9450,92 0,0038 121,29 9329,63 -3,97 

м. Київ 853000000 1644,78 0,01 14029,97 0,002 1,71 14028,27 686,46 0,01 5855,50 0,0023 1,96 5853,54 8,17 
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Рис. 5.9. Порівняння показників економічного ефекту від впровадження системи масової оцінки земель  

у розрізі регіонів України, млрд грн  

Джерело: побудовано автором 



5.4. Автоматизована масова оцінка земель та перспективи її 

впровадження в Україні 

 

Процес автоматизації різних сфер сучасного суспільства зумовлює 

швидкий розвиток електронної цифрової економіки, величезний потік даних, 

що з’явився в економічній царині, зокрема в галузі земельних відносин, 

потребує систематизації й аналізу. Саме масова оцінка земель є системою яка 

може враховувати й пов’язати всі зазначені компоненти між собою. 

Розвиток комп'ютерних технологій у середині XX століття дав змогу 

оцінювачам використовувати системи, засновані на комп'ютерних технологіях 

Computer-Assisted Mass Appraisal System (САМА)2 ‒ масове визначення 

вартості за допомогою комп'ютерів, або автоматизована масова оцінка. Три 

основні функції системи масової оцінки: переоцінка, підтримка даних й 

оновлення оціночних показників.  

Нині функціонування системи масової оцінки залежить від ступеня 

автоматизації трьох взаємозалежних підсистем: 

- адміністративна система;  

- система управління даними; 

- система оцінки та аналіз даних.  

Система комп'ютерної підтримки масової оцінки зазвичай 

використовується для оцінки земель та іншої нерухомості з метою оцінки 

податків у багатьох країнах світу, оскільки використання комп’ютерів та ІТ-

технологій стало звичайним для виконання обов'язків у масштабному 

плануванні та оцінці даних. Використання CAMA дає змогу застосовувати 

системний (автоматичний) підхід оцінки груп властивостей на певну дату з 

використанням стандартизованих процедур та методів статистичного 

тестування й аналізу[60; 112; 256; 300; 336].  

 
2 Автоматизована система масової оцінки, яка використовується державними установами провідних країн 

світу, для оцінки нерухомості та розрахунку податку на нерухоме майно. 
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Підхід CAMA ‒ це найефективніший інструмент проведення масової 

оцінки. Використання CAMA забезпечує виконання щорічної масової оцінки 

та оновлення значень властивостей на одному рівні при великій кількості 

об'єктів (як правило, на властивостях, зареєстрованих у базі даних – 

державному земельному кадастрі), використовуючи загальні підходи (моделі) 

оцінки, забезпечуючи точність значень, а також «низькі витрати на одиницю 

оцінки (земельну ділянку)». 

Просторова модель та автоматизований аналіз продажів є частиною 

сучасної системи оцінки майна. Інтеграція GIS та CAMA дає можливість 

реалізації функції масового оцінювання одночасно з відповідними 

оновленими просторовими даними. Водночас забезпечується створення 

точного єдиного сховища даних про геометричні властивості кожної земельної 

ділянки, а також описових даних, що підтримують робочий процес, оновлення 

та вхід у масову оцінку. GIS додає показники цінності системам CAMA, 

зокрема про модель оцінки, що може формувати додаткову вартість земельної 

ділянки, наприклад, розташованої на узбережжі, на якій зведено будівлю чи 

споруду. Якщо опис і просторові дані земельної ділянки зберігаються в базі 

геоданих, розрахунок впливу місця розташування просто й легко виконується 

за допомогою просторового аналізу ГІС. 

Автоматизована масова оцінка охоплює значну кількість методів 

визначення вартості. Самі ж методи постійно удосконалюються та 

оновлюються з метою підвищення якості оцінки різних типів об'єктів 

нерухомості [61]. 

Необхідність впровадження в Україні єдиного податку на нерухомість, 

що замінить два чинні ‒ на землю і на майно фізичних осіб, є підтвердженням 

актуальності проблеми розробки ефективних методів побудови 

автоматизованої масової оцінки земель з урахуванням їх місцеположення і 

методології їх застосування. 

Автоматизація є одним із напрямів науково-технічного прогресу, 

спрямованих на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-
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математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в 

процесах отримання, перетворення, передачі та використання інформації, 

істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. 

А отже, землі сільськогосподарського призначення категорії «х», 

розташовані на певній території, оцінюється по «у» одиниць за гектар. Будівлі 

певної категорії, розташовані в зазначеному місці, можливо, оцінюються в «z» 

одиниць за квадратний метр, виходячи із загальної площі. Управлінські 

принципи, звичайно, будуть складними, оскільки кінцевий результат повинен 

визначати ринкову вартість. Такі методи масової оцінки не нові. Відомо, що 

ще стародавні римляни використовували настільки ж ретельні й складні 

методи. 

Потрібно зазначити, що для уникнення помилок, процесу належить 

поетапно впроваджувати. Перша стадія автоматизації полягатиме в обробці 

даних оціночного переліку та перетворенні їх на базу даних. Другим важливим 

етапом буде, очевидно, автоматизація процесу збору податку. Тільки після 

того, як обидві ці функції будуть ґрунтовно відпрацьовані, можна звернути 

увагу на автоматизацію оціночного процесу. Усе зазначене дає підстави для 

узагальнення: багато процесів оцінки можуть бути повністю автоматизовані. 

У систему можуть бути введені інструкції, а тому визначення оціночної 

вартості буде проводитися автоматично. 

Даний підхід цілком утилітарний, однак, зробити кілька застережень. 

Керівні принципи автоматизації не передбачають усіх можливих випадків. 

Важливо усвідомлювати, що вони будуть застосовуватися без будь-яких 

модифікацій майже у 80 % випадків. Решта нерухомості буде нетиповою і 

потребуватиме особливого підходу. Проводячи роботу на об'єкті, оцінювач 

або технік зрозуміють, що інструкції в тому чи іншому випадку зумовлюють 

помилковий результат. При використанні комп'ютера таку помилку виявити 

складніше, і це слід враховувати при розробці концепції програми. При цьому, 

комп'ютери не надають безпосередньої допомоги у зборі інформації на місцях, 

а це складає більшу частину оціночної роботи. Водночас спростити 
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проведення оцінок може використання автоматично завантажуваних у 

комп'ютер звичайних контрольних переліків (також можливе використання 

планшетних і портативних комп'ютерів). 

Автоматизована масова оцінка земель та інших об’єктів нерухомості як 

галузь науково-практичної діяльності виникла в 70-х роках минулого століття 

паралельно з розвитком геоінформаційних технологій. Протягом останніх 

декількох років автоматизована масова оцінка поширюється в країнах Східної 

Європи і вже застосовується в таких галузях: 

1. Оподаткування. Однією з основних вимог для переходу від податків 

на землю і на майно фізичних та юридичних осіб до єдиного податку на 

нерухомість, що базується на оцінці її ринкової вартості, є проведення масової 

оцінки нерухомості, з урахуванням таких умов: 

• оцінка повинна бути проведена за короткий термін; 

• витрати на неї повинні бути мінімальні; 

• методика оцінки повинна передбачати можливість швидкої переоцінки 

через певний період часу; 

• оцінка повинна охоплювати всі території та об'єкти нерухомості. 

Реформувати систему оподаткування в Україні можна саме шляхом 

застосування автоматизованої масової оцінки.  

2. Розрахунок орендних ставок для земель населених пунктів. 

Необхідність відходу від нормативних методик розрахунку орендних ставок, 

зумовлюється їх невідповідністю умовам ринку, зазначені методики 

гальмують розвиток ринкових відносин. Ідеальною альтернативою, що 

забезпечує поступ, є орендні ставки, розраховані на основі ринкової вартості 

об'єктів, що сприяє запровадженню гнучкого керівництва ринком оренди в 

населених пунктах України.  

3. Оцінка земельних ділянок. Завдання оцінки ринкової вартості земель 

населених пунктів в Україні виникла, практично, з початком приватизації та 

проведенням земельної реформи. Виник запит на методики оцінки при 
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продажу або передачі в довгострокову оренду земельних ділянок під 

приватизованими об'єктами та ділянок під індивідуальне будівництво. 

Неважко передбачити й інші сфери застосування зазначених 

інструментів після успішного впровадження автоматизованої масової оцінки в 

майбутньому – передусім для інших видів державних і громадських потреб 

(наприклад, приватизації, заставної оцінки). Фактично, відповідні методики 

можуть бути розроблені на основі єдиної автоматизованої масової оцінки 

земель населених пунктів. Також масова оцінка стане в пригоді для 

інвестиційних проектів у масштабах міста або його частини. Ідеальним 

варіантом була б розробка глобальної методики оцінки міської нерухомості, 

яка б використовувалася і для фіскальних цілей, і для містобудівних програм 

розвитку, і для всіх інших потреб. Зрештою, моделі автоматизованої масової 

оцінки повинні стати робочим інструментом індивідуальних експертів-

оцінювачів та ріелторських фірм [273]. 

Автоматизована масова оцінка, за своєю сутністю, ‒ це процес оцінки, 

що охоплює певний підхід до вирішення завдання та інструменти її виконання. 

Слово «автоматизована» відображає технологію цього процесу, засновану на 

широкому застосуванні сучасних комп’ютерних засобів для статистичного 

аналізу, економіко-математичного моделювання й обробки даних. 

Етапи автоматизованої масової оцінки відповідають основним етапам 

масової оцінки: постановка завдання; попереднє обстеження й аналіз об'єкта; 

збір даних, аналіз ринку та формування бази даних; вибір і калібрування 

моделі; тестування, контроль якості та уточнення результатів оцінки. 

У результаті узагальнення виокремлюємо такі основні компоненти 

процесу масової оцінки: 

1) Постановка завдання передбачає визначення: об'єктів оцінки; мети 

оцінки; виду вартості об'єктів оцінки, для якої буде будуватися модель. 

Визначення об’єктів оцінки передбачає чіткий опис місця 

розташування об'єктів оцінки, а також визначення інших його характеристик, 

що дають змогу ідентифікувати об'єкти оцінки. Визначення або 
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формулювання мети оцінки передбачає вибір підходів і методів при 

розрахунку вартості об’єкта оцінки. Визначення виду вартості передбачає 

чітке її найменування, з метою уникнення можливості того, що оцінювач 

самостійно визначатиме той вид вартості, який він буде розраховувати і 

обґрунтовувати.  

2) Попереднє обстеження й аналіз об'єкта. На цьому етапі оцінювач 

збирає інформацію про сегмент ринку, до якого належить певна земельна 

ділянка, інформацію про поточну кон’юнктуру на цьому сегменті, а також 

проводить підбір аналогів і попереднє обґрунтування їх вибору. 

3) Збір даних, аналіз ринку та формування бази даних. Ця фаза є 

визначальною в побудові моделей масової оцінки, оскільки якість результату 

оцінки прямо залежить від повноти і якості зібраних даних. 

Беруться до уваги всі ринкові тенденції, збираються всі можливі види 

інформації. Звичайно, найбільш цінною є інформація про реальні угоди, проте 

в базу даних включаються і пропозиції, і експертні оцінки. При формалізації і 

структуризації бази даних активно використовується весь обсяг аналізу ринку.  

Результатом цього етапу буде сформована база геоданих, 

структурована, заповнена даними ринку земель та іншої нерухомості. 

Побудована на наступному етапі модель автоматизованої масової оцінки в 

достатній мірі враховуватиме тенденції ринку землі та іншої нерухомості. 

Оцінювач, який використовує метод порівняння продажів, зазвичай, 

володіє надійною базою даних, з якої беруться аналоги. При достатньому її 

обсязі та репрезентативності, вона може стати основою для створення моделі 

ринку, водночас потребуватиме формалізації змісту бази даних. 

4) Вибір і налаштування моделі. Основним етапом автоматизованої 

масової оцінки є саме вибір і налаштування моделі. Саме ця фаза передбачає 

застосування математичного і статистичного апарату: виявляються основні 

закономірності ринку, застосовуються методи кластерного аналізу, 

розраховуються тимчасові тренди. 
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На основі проведеного аналізу, після внесення всіх необхідних 

поправок вибирається вид моделі, до неї додаються всі змінні. У процесі 

створення остаточної моделі використовується принцип «спробуй всі способи 

і вибери найкращий». Для налаштування моделі використовуються спеціальні 

ітеративні процедури. Такі підходи до моделювання забезпечують створення 

адекватної та об'єктивної моделі [296]. 

Крім побудови самої моделі, масова оцінка дає змогу досліджувати 

особливості кожного ціноутворюючого чинника. Так, наприклад, у процесі 

створення моделей може бути встановлений ефект капіталізації вартості місця 

розташування (земельної ділянки) у вартість будівлі, відмінність тимчасових 

трендів для різних типів квартир тощо [309]. Усе це дає підстави для виведення 

масової оцінки на науковий рівень. 

5) Тестування, контроль якості та уточнення результатів оцінки. 

Останнім етапом автоматизованої масової оцінки є тестування, контроль 

якості та уточнення результату оцінки (у разі необхідності). Вона ґрунтується 

на застосуванні таких методів тестування: візуально-аналітичне дослідження 

моделі, яке є побудовою та аналізом графіків, поверхонь, їх дослідження на 

предмет адекватності опису реальної ситуації; тестування на основі 

контрольної вибірки.  

За результатами тестування виявляються причини відхилення 

модельних оцінок і їх викидів по відношенню до реальних цін, визначаються 

шляхи поліпшення моделі. Процес моделювання-тестування-моделювання 

зазвичай повторюється кілька разів, що забезпечує високу якість моделі [312; 

347]. 

Серед методів, що використовують просторові характеристики 

об'єктів, можна виділити такі три групи: 

• методи, що враховують при формуванні ціни об'єкта відстань від 

нього до центрів впливу (об'єктів, які не є об'єктами вибірки, але здійснюють 

позитивний або негативний вплив на вартість об'єктів нерухомості; до таких 
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об'єктів, наприклад, можна віднести парк, який збільшить вартість 

довколишніх об'єктів, або смітник, який вартість знизить) [308]; 

• методи, що враховують наявність просторової автокореляції між 

характеристиками нерухомості [234; 339], яка виражається у впливі цін 

близько розташованих об'єктів один на одного та / або в однаковому характері 

впливу незалежних змінних на ціну; ці методи мають на увазі обчислення в 

явному вигляді залежності кожного спостереження від усіх інших за 

допомогою матриці обліку просторових взаємодій; 

• методи, засновані на поділі об’єкта оцінювання на однорідні зони 

та аналізі поведінки цін в кожній із зон. 

Проте, варто погодитись із думкою вітчизняного науковця 

В.О. Вороніна [24]: технічна реалізація автоматизованої оцінки без наявності 

джерела інформаційного забезпечення оцінювальних процедур, яким є 

розподілені бази даних ринку нерухомості (Data Mining системи), результатів 

багаторівневого системного аналізу ринку нерухомості, неможлива з погляду 

досягнення адекватного результату оцінки, його об’єктивності, однаковості й 

узгодженості. 

Автоматизована масова оцінка дає фахівцеві ринку: 

- точне визначення усереднених величин поправок на фізичні 

характеристики об’єкта (в межах проведення масової оцінки оцінювачу 

вдається вручну «відчути» внесок у вартість різного роду поправок); 

- так звані базові ставки вартості характерних площ (наприклад, середня 

вартість 1 м2 земельної ділянки); 

- експрес-оцінку вартості будь-якого об’єкта, яка може бути використана 

як базова оцінка, із подальшим коригуванням на поправки, які не 

використовуються в моделі. 

 
 Data Mining (пер. інтелектуальний аналіз даних, глибокий аналіз даних) - збірна назва, що 

використовується для позначення сукупності методів виявлення в даних раніше невідомих, нетривіальних, 

практично корисних і доступних інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах 

людської діяльності.  
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Встановлено багатоцільовий характер і призначення масової оцінки 

земель та іншого нерухомого майна. Визначено, що масову оцінку можна 

застосовувати не тільки для цілей оподаткування земель та іншого нерухомого 

майна, а й для комплексного прогнозування розвитку територій. 

Отже, в умовах кризового стану економіки України, необхідності 

швидкого проведення системних реформ, упровадження автоматизованої 

масової оцінки земель, що базуватиметься на визначені ринкової вартості, 

дасть змогу зменшити бюджетні витрати держави на оціночні роботи за 

рахунок автоматизації та зумовить підвищення рівня якості оцінювання 

земель до меж нового «європейського» рівня. 



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

 

1. Доведено, що розвиток міжнародних стандартів оцінки сприяє 

інтеграції економічних шкіл для вирішення проблеми оцінки, концепція 

зазначеної проблеми охоплює поняття і принципи, вона орієнтована на 

забезпечення порівнянності результатів оцінки. Водночас не обмежує 

професійного оцінювача у виборі конкретних, найбільш ефективних для 

певного випадку, методів і підходів, що найбільшою мірою відповідають 

поточній ситуації. На оцінювача, як суб’єкта оцінювальної діяльності, 

покладається професійна відповідальність за точність і узгодженість 

отриманих масових оцінок.  

2. Визначено, що головною метою розробки і створення системи 

масової оцінки земель є забезпечення функціонування й вдосконалення 

системи оподаткування земель та іншого нерухомого майна, яка базується на 

ринковій вартості. Вона відповідає міжнародним стандартам масової оцінки 

нерухомості. А сама масова оцінка земель сприяє вирішенню завдань розвитку 

ринку земель та іншого нерухомого майна, іпотечного кредитування та 

страхування. Результати масової оцінки можуть бути основою для методик 

розрахунку орендної плати та державного мита. 

3. Встановлено, що впровадження систем масової оцінки для цілей 

оподаткування в Україні на загальнодержавному рівні може потребувати 

декількох років підготовчої роботи для ухвалення відповідних нормативних 

документів, а також введення в експлуатацію спеціальної інформаційної 

системи. На початковому етапі пропонується запроваджувати системи масової 

оцінки нерухомості як пілотні проєкти на підставі рішень органів місцевого 

самоврядування. 

Механізм передбачає послідовність всіх етапів проведення масової 

оцінки земель, починаючи з визначення переліку оціночних об’єктів, 

визначення ринкової вартості експертом, проведення експертизи 

саморегулюючою організацією оцінювачів, контрольної перевірки якості 

спеціально сформованим органом (Національною радою з масової оцінки 
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земель) і закінчуючи внесенням до Державного земельного кадастру та 

реєстру речових прав на нерухоме майно і якщо є потреба ‒ оскарженням 

отриманих результатів у судовому порядку. 

4. У результаті опрацювання даних ринкової вартості земельних 

ділянок областей України, кошторисної вартості робіт та зіставлення їх із 

даними нормативної оцінки була розрахована економічна ефективність від 

додаткового надходження коштів до місцевих бюджетів. 

5. У складних соціально-економічних умовах України, зумовлених 

необхідністю швидкого проведення системних реформ, упровадження 

автоматизованої масової оцінки земель, що базуватиметься на визначені 

ринкової вартості, дасть змогу зменшити бюджетні витрати держави на 

оціночні роботи, сприятиме підвищенню рівня якості оцінювання земель до 

меж нового «європейського» рівня. 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

 

Завдяки виконаним дослідженням і розробкам, відображеним у 

дисертації, отримано наукові висновки, теоретико-методологічні 

узагальнення, розроблено практичні рекомендації, на підставі яких було 

зроблено такі висновки: 

1. Грошова оцінка земель ‒ ключовий економічним показник, що є 

кількісним мірилом ролі землі у процесах життєдіяльності суспільства у 

політичній, економічній, соціальній, виробничій, комунальній, екологічній та 

інших сферах. Об’єктивність вартісної оцінки земельних ділянок є однією із 

найважливіших передумов впровадження державою інструментів фіскального 

регулювання діяльності землевласників та землекористувачів. Достовірна 

оцінка вартості земельних ділянок необхідна у процесі управління земельними 

ресурсами, здійснення просторового планування територій, оцінки 

економічних наслідків встановлення обмежень у землекористуванні, а також 

здійснення різного роду транзакцій із земельними ділянками, як об’єктами 

нерухомого майна. 

2. Проблема формування та перерозподілу земельної ренти між всіма 

суб’єктами земельних відносин, місцевими громадами та державою із 

використанням вартісної оцінки земель порушувалася від найдавніших часів. 

Сучасна оцінка земель для фіскальних і регуляторних цілей в Україні має 

рентний характер та не враховує поточний стан ринку земель і нерухомості. 

Встановлено, що в оціночній практиці розвинених країн широко 

застосовується ринкова база оцінки, а оціночні показники нерухомості для 

фіскальних цілей визначаються на основі методів масового оцінювання. 

Результатом такого підходу є об’єктивність оподаткування земельної 

власності, за якої рівень податкового навантаження тісно корелює із реальною 

ринковою вартістю нерухомого майна, що також підвищує публічну довіру до 

оціночних показників з боку платників податків. Основні відмінності в 
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зарубіжних практиках оцінки земель пов’язані з її цілями, але переважно 

мають на меті визначення податкової бази під час ведення державних реєстрів 

(кадастрів) нерухомості. 

3. Встановлено, що використовувана в Україні для фіскальних та 

регулятивних цілей методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення не адаптована до потреб ринкових 

земельних відносин, не базується на ринкових даних щодо функціонування 

обмеженого ринку сільськогосподарських земель та ринку їх оренди. 

Запропоновано комплексний алгоритм масової оцінки земель сільсько-

господарського призначення, що дає змогу сформувати ринково орієнтовану 

систему оцінки земельних ділянок та здійснити розрахунок ринкової вартості 

земель під сільськогосподарськими угіддями з урахуванням агрокліматичного 

потенціалу територій. 

4. Розроблено класифікацію земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення залежно від механізму утворення рентного доходу, яка 

диференціює чинники, за якими має визначатися споживча цінність земельних 

ділянок із сільськогосподарськими угіддями, на дві групи ‒ за природною та 

економічною складовими. 

5. Обґрунтовано, що в умовах здійснення земельної реформи та беручи 

до уваги досвід cхідноєвропейських і прибалтійських країн, трансформація 

системи регулювання оціночної діяльності в Україні та запровадження масової 

оцінки земель має здійснюватися еволюційним шляхом, із виділенням трьох 

базових етапів: підготовчого (проведення пілотного проєкту) ‒ 3‒5 років; 

адаптивного (паралельне функціонування нормативної та масової оцінки 

земель) – 3‒4 роки; завершального (скасування нормативної та перехід до 

застосування масової оцінки земель) ‒ 1 рік. 

6. Сформовано удосконалений перелік ціноформуючих чинників, які 

можуть впливати на ціну (вартість) земельних ділянок у межах населених 

пунктів, на основі аналізу даних функціонування ринку земель у містах 

України, досвіду зарубіжних країн, а також практики здійснення експертної 
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грошової оцінки земельних ділянок. Обґрунтовано етапи оцінки вартості 

земель несільськогосподарського призначення за основними блоками 

оціночних компонентів та алгоритм прийняття рішень із визначення вартості 

земель несільськогосподарського призначення. 

7. Показано, що чинна в Україні система оцінки земель передбачає 

бонітування ґрунтів (проведене лише один раз у 1993 році), економічну оцінку 

земель (проводилась востаннє у 1988 році), нормативну грошову оцінку 

земель (проводиться постійно, а щодо земель сільськогосподарського 

призначення ‒ у 1995 і 2019 роках) та експертну грошову оцінку земельних 

ділянок (проводиться постійно). Враховуючи еколого-економічну природу 

оцінки земель та її значення для регулювання земельних відносин, 

запропоновано відмовитися від застосування тих видів оцінки, що мають у 

своїй основі нормативні показники, не релевантні сучасним умовам ринкової 

економіки. Система оцінки земель має бути поетапно трансформована на 

адвалорну (що базується на ринковій вартості земель), що передбачатиме 

функціонування трьох видів землеоціночних робіт – бонітування ґрунтів, 

масову оцінку земель та експертну грошову оцінку земельних ділянок. 

8. Обґрунтовано, що в кожному регіоні України має застосовуватися 

власний сценарій переходу до масової оцінки вартості земель та іншого 

нерухомого майна. Якщо ринок земель та нерухомого майна достатньо 

розвинений, доцільно використовувати передові технології масової оцінки 

нерухомого майна, які засновані на математико-статистичних методах 

моделювання ринків, зокрема регресійному і кластерному аналізі. У регіонах, 

де ринок нерухомості недостатньо активний, необхідно передбачити 

поступовий, еволюційний перехід від старої системи, яка базується на 

інвентаризаційній (нормативній) оцінці нерухомості, до нової ринкової 

системи оцінки й оподаткування. 

9. Обґрунтовано, що впровадження податкового зонування території 

громади із виділенням податкових районів дає змогу здійснювати 

диференціацію представницьким органом місцевого самоврядування ставок 
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земельного податку залежно від природних і соціально-економічних 

особливостей території, що оцінюється, сприятиме більшій гнучкості та 

адаптивності системи справляння плати за землю та оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок. 

10. Показано, що в умовах неповноти відомостей геоінформаційної 

системи Державного земельного кадастру України щодо земельних ділянок в 

межах території громади ідентифікація незареєстрованих (необлікованих) 

земель може бути частково здійснена на основі інтеграції відомостей 

земельного, водного та лісового кадастрів, що дасть змогу здійснювати оцінку 

потенційних податкових надходжень від необлікованих земель та об’єктивно 

оцінювати економічну ефективність і планувати землевпорядні заходи з 

інвентаризації земель. 

11. Запропоновано методику оцінки земель у межах території на основі 

функції геопросторового впливу, що є достатньо технологічною і може бути 

легко автоматизована шляхом застосування геоінформаційних технологій. 

Визначено перелік чинників, які можуть впливати на ринкову вартість земель, 

на основі якого проведено апробацію моделі масової оцінки земель на 

території трьох об’єднаних територіальних громад (Миколаївської, 

Паланської і Межівської) та трьох населених пунктів (м. Чорноморськ, м. 

Козелець і м. Синельникове). Показано, що результатом використання масової 

оцінки земель стане збільшення суми податкових надходжень до місцевих 

бюджетів у м. Чорноморськ на 4,106 млн грн, у м. Козелець на 138,6 тис. грн і 

в м. Синельникове на 107,4 млн грн. Доведено, що нейронні мережі різних 

архітектур ‒ один із кращих засобів для аналізу багатовимірних, топологічно 

взаємозалежних наборів даних, якими є значення (чинники), що описують 

земельні ділянки, особливо у межах населених пунктів. 

12. Встановлено, що основною метою розроблення і впровадження 

системи масової оцінки земель в Україні є вдосконалення процесу 

оподаткування земель та іншого нерухомого майна, що ґрунтуватиметься на 

ринковій базі оцінки та сприятиме більш справедливому та обґрунтованому 
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вилученню частини земельної ренти від землевласника (землекористувача) до 

місцевої громади через фіскальні інструменти справляння плати за землю, без 

дефектів системи оцінювання, що базуються на нормативних показниках. 

Система масової оцінки земель має забезпечити регулярне оцінювання усіх 

сформованих земельних ділянок у межах певної території на певну дату із 

використанням стандартизованих методів і відомостей земельного кадастру, 

реєстру речових прав на нерухомість і моніторингових даних щодо 

функціонування ринку земель і нерухомого майна. 

13. Встановлено, що дефектами чинної системи оцінки земель для 

фіскальних цілей, яка базується на нормативних показниках, може бути низьке 

податкове навантаження на землі із високими споживчими якостями та високе 

– на землі із низькими споживчими характеристиками, що призводить до 

несправедливого оподаткування та підриває публічну довіру до системи 

оцінки земель. На основі опрацювання даних щодо ринкової вартості окремих 

земельних ділянок в розрізі регіонів України, кошторисної вартості робіт із 

масової оцінки земель і показників чинної нормативної грошової оцінки 

показано, що сукупний фіскальний ефект у формі додаткових надходжень до 

місцевих бюджетів внаслідок впровадження масової оцінки земель сягатиме 

175,7 млн грн. За розрахунком, сукупний економічний ефект від впровадження 

моделі масової оцінки земель на всій території України в розрізі областей 

складатиме 201,0 млрд грн. 

14. Встановлено, що удосконалення чинної в України складної системи 

адміністрування податків на майно може бути здійснене на основі цифрової 

трансформації відповідних бізнес-процесів і, насамперед, впровадження 

автоматизованої масової оцінки земель, як електронного сервісу, що має бути 

тісно інтегрований з геоінформаційною системою Державного земельного 

кадастру та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, що дасть 

змогу зменшити суспільні витрати на адміністрування земельного податку та 

податку на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки), забезпечить 

простий доступ до оціночних показників, як бази оподаткування для платників 
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податків, органів податкової служби, місцевого самоврядування та інших 

зацікавлених осіб, а також виведе процес і якість оцінювання земель на новий 

технологічний рівень. 
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ДОДАТКИ



Додаток А 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження масової оцінки земель в розрізі категорій земель та 

адміністративно-територіальних одиниць 
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и
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т
и

с.
 

г
р

н
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В
ін

н
и

ц
ь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
63607 80,38 0,3 1533,82 0,0047 0,30 1533,52 40,79 0,3 778,3589 0,0047 0,298953 778,0599 755,46 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

881 38,92 0,3 10,29 0,0047 4,14 6,15 40,79 0,3 10,7808 0,0047 0,004141 10,77666 -4,63 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

997208 25,23 0,1 2515,96 0,0012 1196,65 1319,31 40,79 0,1 4067,611 0,0047 4,686878 4062,925 -2743,62 

В
о

л
и

н
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
130610 33,09 0,3 1296,57 0,002 261,22 1035,35 27,48 0,3 1076,749 0,0029 0,378769 1076,37 -41,02 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

13516 45,12 0,3 182,95 0,002 27,03 155,92 27,48 0,3 111,4259 0,0029 0,039196 111,3867 44,53 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

439139 106,2 0,1 4663,66 0,0012 526,97 4136,69 27,48 0,1 1206,754 0,0029 1,273503 1205,48 2931,21 
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Продовження додатку А 

Д
н

іп
р

о
п

е
тр

о
в
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
160724 66,66 0,3 3214,16 0,0022 353,59 2860,57 40,13 0,3 1934,956 0,0158 2,539439 1932,417 928,15 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

8066 29,75 0,3 71,99 0,0022 17,75 54,24 40,13 0,3 97,10657 0,0158 0,127443 96,97913 -42,74 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

926430 118,34 0,1 10963,37 0,0012 1111,72 9851,66 40,13 0,1 3717,764 0,0158 14,63759 3703,126 6148,53 

Д
о

н
ец

ь
к
а
 землі житлової та 

громадської забудови 
48810 100,44 0,3 1470,74 0,0022 107,38 1363,36 41,48 0,3 607,3916 0,0657 3,206817 604,1848 759,18 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

828900 65,24 0,1 5407,74 0,0012 994,68 4413,06 41,48 0,1 3438,277 0,0657 54,45873 3383,818 1029,25 

Ж
и

то
м

и
р

сь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
75594 89,24 0,3 2023,80 0,0022 166,31 1857,50 53,95 0,3 1223,489 0,0056 0,423326 1223,066 634,43 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

519249 49,42 0,1 2566,13 0,0012 623,10 1943,03 53,95 0,1 2801,348 0,0056 2,907794 2798,441 -855,41 

З
ак

ар
п

ат
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
56719 487,44 0,3 8294,13 0,0022 124,78 8169,35 50,62 0,3 861,3347 0,0049 0,277923 861,0568 7308,29 

землі рекреаційного 

призначення 
535 37,5 0,1 2,01 0,0022 1,18 0,83 50,62 0,1 2,70817 0,0049 0,002622 2,705549 -1,88 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

336984 386,24 0,1 13015,67 0,0012 404,38 12611,29 50,62 0,1 1705,813 0,0049 1,651222 1704,162 10907,13 

З
ап

о
р

із
ь
к
а землі житлової та 

громадської забудови 
72483 848,47 0,3 18449,9 0,0022 159,46 18290,43 23,15 0,3 503,3944 0,004 0,289932 503,1045 17787,33 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

897646 77,68 0,1 6972,91 0,0012 1077,18 5895,74 23,15 0,1 2078,05 0,004 3,590584 2074,46 3821,28 
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Продовження додатку А 

Ів
ан

о
-Ф

р
ан

к
ів

сь
к
а
 землі житлової та 

громадської забудови 
48762 105,03 0,3 1536,44 0,0022 107,28 1429,17 26,9 0,3 393,5093 0,005 0,24381 393,2655 1035,90 

землі рекреаційного 

призначення 
1132 84,8 0,1 9,60 0,0012 1,36 8,24 26,9 0,1 3,04508 0,005 0,00566 3,03942 5,20 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

150524 87,22 0,1 1312,87 0,0012 180,63 1132,24 26,9 0,1 404,9096 0,005 0,75262 404,1569 728,08 

К
и

їв
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
539839 168,24 0,3 27246,75 0,0022 1187,65 26059,11 78,03 0,3 12637,09 0,0085 4,588632 12632,5 13426,61 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

23200 314,15 0,3 2186,48 0,0022 51,04 2135,44 78,03 0,3 543,0888 0,0085 0,1972 542,8916 1592,55 

землі рекреаційного 

призначення 
10616 124,76 0,1 132,45 0,0012 12,74 119,71 78,03 0,1 82,83665 0,0085 0,090236 82,74641 36,96 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

1283108 106,96 0,1 13724,12 0,0012 1539,73 12184,39 78,03 0,1 10012,09 0,0085 10,90642 10001,19 2183,21 

К
ір

о
в
о

гр
ад

сь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
13577 103,85 0,3 422,99 0,0022 29,87 393,12 29,42 0,3 119,8306 0,0064 0,086893 119,7437 273,38 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

3149 11,78 0,3 11,13 0,0022 6,93 4,20 29,42 0,3 27,79307 0,0064 0,020154 27,77292 -23,57 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

1310838 5,77 0,1 756,35 0,0012 1573,01 -816,65 29,42 0,1 3856,485 0,0064 8,389363 3848,096 -4664,75 

Л
у

га
н

сь
к
а
 землі житлової та 

громадської забудови 
11317 12,39 0,3 42,07 0,0022 24,90 17,17 30 0,3 101,853 0,0452 0,511528 101,3415 -84,17 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

181211 5,07 0,1 91,87 0,0012 217,45 -125,58 30 0,1 543,633 0,0452 8,190737 535,4423 -661,02 
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Продовження додатку А 

Л
ь
в
ів

сь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
182802 163,92 0,3 8989,47 0,0022 402,16 8587,31 65,5 0,3 3592,059 0,0188 3,436678 3588,623 4998,68 

землі рекреаційного 

призначення 
700 357,14 0,1 25,00 0,0012 0,84 24,16 65,5 0,1 4,585 0,0188 0,01316 4,57184 19,59 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

543433 80,32 0,1 4364,85 0,0012 652,12 3712,73 65,5 0,1 3559,486 0,0188 10,21654 3549,27 163,46 

М
и

к
о

л
а
їв

сь
к
а
 землі житлової та 

громадської забудови 
30449 91,69 0,3 837,56 0,0022 66,99 770,57 33,8 0,3 308,7529 0,0989 3,011406 305,7415 464,83 

землі рекреаційного 

призначення 
480 47,45 0,1 2,28 0,0012 0,58 1,70 33,8 0,1 1,6224 0,0989 0,047472 1,574928 0,13 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

2727365 7,6 0,1 2072,80 0,0012 3272,84 -1200,04 33,8 0,1 9218,494 0,0989 269,7364 8948,757 
-

10148,80 

О
д

ес
ь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
94819 243,01 0,3 6912,59 0,0022 208,60 6703,99 78,78 0,3 2240,952 0,005 0,474095 2240,478 4463,51 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

6530 408,79 0,3 800,82 0,0022 14,37 786,45 78,78 0,3 154,33 0,005 0,03265 154,2974 632,16 

землі рекреаційного 

призначення 
830 164,03 0,1 13,61 0,0012 1,00 12,62 78,78 0,1 6,53874 0,005 0,00415 6,53459 6,08 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

827737 720,54 0,1 59641,76 0,0012 993,28 58648,48 78,78 0,1 6520,912 0,005 4,138685 6516,773 52131,70 

П
о

л
та

в
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
101414 39,91 0,3 1214,23 0,0022 223,11 991,12 61,96 0,3 1885,083 0,0135 1,369089 1883,714 -892,60 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

1129647 23,47 0,1 2651,28 0,0012 1355,58 1295,71 61,96 0,1 6999,293 0,0135 15,25023 6984,043 -5688,34 

Р
ів

н
е
н

сь
к
а
 землі житлової та 

громадської забудови 
63484 52,91 0,3 1007,68 0,0022 139,66 868,02 58,44 0,3 1113,001 0,0167 1,060183 1111,941 -243,92 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

243432 25,19 0,1 613,21 0,0012 292,12 321,09 58,44 0,1 1422,617 0,0167 4,065314 1418,551 -1097,46 
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Продовження додатку А 

С
у

м
сь

к
а 

землі житлової та 

громадської забудови 
51333 52,17 0,3 803,41 0,0022 112,93 690,48 41,38 0,3 637,2479 0,0041 0,210465 637,0374 53,44 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

1446895 12,81 0,1 1853,47 0,0012 1736,27 117,20 41,38 0,1 5987,252 0,0041 5,93227 5981,319 -5864,12 

Т
ер

н
о

п
іл

ь
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
49993 95,02 0,3 1425,10 0,0022 109,98 1315,12 40,96 0,3 614,314 0,0159 0,794889 613,5191 701,60 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

394169 45,84 0,1 1806,87 0,0012 473,00 1333,87 40,96 0,1 1614,516 0,0159 6,267287 1608,249 -274,38 

Х
ар

к
ів

сь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
78211 117,3 0,3 2752,25 0,0022 172,06 2580,18 55,21 0,3 1295,409 0,0109 0,8525 1294,556 1285,62 

землі рекреаційного 

призначення 
497 43 0,1 2,14 0,0012 0,60 1,54 55,21 0,1 2,743937 0,0109 0,005417 2,73852 -1,20 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

513800 28,92 0,1 1485,91 0,0012 616,56 869,35 55,21 0,1 2836,69 0,0109 5,60042 2831,089 -1961,74 

Х
ер

со
н

сь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
36768 59,47 0,3 655,98 0,0022 80,89 575,09 31,5 0,3 347,4576 0,2141 7,872029 339,5856 235,50 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

537064 21,87 0,1 1174,56 0,0012 644,48 530,08 31,5 0,1 1691,752 0,2141 114,9854 1576,766 -1046,68 

Х
м

ел
ь
н

и
ц

ь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
76747 101,32 0,3 2332,80 0,0022 168,84 2163,96 33,4 0,3 769,0049 0,069 5,295543 763,7094 1400,25 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

1936115 67,36 0,1 13041,67 0,0012 2323,34 10718,33 33,4 0,1 6466,624 0,069 133,5919 6333,032 4385,30 
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Продовження додатку А 

Ч
ер

к
ас

ь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
70998 34,33 0,3 731,21 0,0022 156,20 575,01 24,91 0,3 530,5681 0,0103 0,731279 529,8368 45,18 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

24 50 0,3 0,36 0,0022 0,05 0,31 24,91 0,3 0,179352 0,0103 0,000247 0,179105 0,13 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

782260 19,15 0,1 1498,03 0,0012 938,71 559,32 24,91 0,1 1948,61 0,0103 8,057278 1940,552 -1381,24 

Ч
ер

н
ів

е
ц

ь
к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
37895 75,92 0,3 863,10 0,0022 83,37 779,73 52,85 0,3 600,8252 0,0043 0,162949 600,6623 179,07 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

73969 34,71 0,1 256,75 0,0012 88,76 167,98 52,85 0,1 390,9262 0,0043 0,318067 390,6081 -222,62 

Ч
ер

н
іг

ів
сь

к
а
 

землі житлової та 

громадської забудови 
70741 28,04 0,3 595,07 0,0022 155,63 439,44 29,61 0,3 628,3923 0,0038 0,268816 628,1235 -188,68 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

77684 9,96 0,3 232,12 0,0022 170,90 61,21 29,61 0,3 690,067 0,0038 0,295199 689,7718 -628,56 

землі 

сільськогосподарського 

призначення 

1117582 11,84 0,1 1323,22 0,0012 1341,10 -17,88 29,61 0,1 3309,16 0,0038 4,246812 3304,913 -3322,79 

 



Додаток Б 

Оцічночні показники єдиної бази звітів з оцінки земель (фрагмент) 

Регіон об’єкта оцінювання Категорія земель 

Розмір 

частки, кв. 

м. 

Оціночна вартість 

частки, грн 

Вартість 

1 м.кв. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
617 40181 65,12 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 30000 30,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 20000 33,33 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 

6530 2669399 408,79 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
500 71950 143,90 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1762 243174 138,01 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
32044 64088 2,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
492 70800 143,90 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
475 96800 203,79 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2491 74000 29,71 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
796 91900 115,45 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2491 74000 29,71 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
500 250000 500,00 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 33094 33,09 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
475 12811 26,97 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1033 13000 12,58 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 10250 10,25 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1746 17500 10,02 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
502 36400 72,51 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1008 12100 12,00 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
11278 40785 3,62 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 41400 2,07 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 40000 40,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 40000 40,00 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
12157 44079 3,63 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
850 105807 124,48 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 11800 7,87 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
550 17000 30,91 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
7907 20000 2,53 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
613 26890 43,87 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
26035 29900 1,15 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
831 22050 26,53 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2425 105018 43,31 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1479 4000 2,70 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1500 73437 48,96 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
680 33291 48,96 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
724 12500 17,27 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 404819,7 161,93 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 49393,3 49,39 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
706 12000 17,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1485 191240,9 128,78 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
459 43605 95,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
153 203324,8 1328,92 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 121365 80,91 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 30000 30,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
12108 16370,02 1,35 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
24279 58933 2,43 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2665 52759 19,80 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
592 13210 22,31 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 27662 1,38 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
14728 19912,26 1,35 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 31400 1,57 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
24279 58933 2,43 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
47800 81200 1,70 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 56000 2,80 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
859 37000 43,07 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 23800 39,67 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
3000 60000 20,00 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2496 12480 5,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 25650 25,65 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
19999 39998 2,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 30000 30,00 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 18880 12,59 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1015 26309 25,92 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 120798,6 80,53 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
123 21000 170,73 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 21600 18,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
200 7000 35,00 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
420 105000 250,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
907 55347 61,02 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 40000 40,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
451 36080 80,00 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
679 26012 38,31 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1689 201650 119,39 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 17052 28,42 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
431 66460 154,20 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
660 35621 53,97 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
32 3119 97,47 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 40000 40,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
766 532589,5 695,29 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
697 13951 20,02 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
571 86645 151,74 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
435 33120 76,14 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
87 3480 40,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
138,5 3675 26,53 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1972 270179 137,01 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
334 13080 39,16 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2600 24544 9,44 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1200 12000 10,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
599 7200 12,02 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 24949 9,98 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
300 15550 51,83 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1300 12051 9,27 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5205 17177 3,30 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
900 9069 10,08 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1834 12266,82 6,69 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3382 4840 1,43 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
120 50000 416,67 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
761 19900 26,15 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
506 6500 12,85 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
588 7176 12,20 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
65187 53453 0,82 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
41476 34010 0,82 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 41944 41,94 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
996 69165 69,44 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
40800 91392 2,24 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
19999 210590 10,53 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
6240 6999,79 1,12 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
172 189334 1100,78 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
16738 33980 2,03 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1834 12266,82 6,69 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
990 147266 148,75 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 32700 54,50 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 72750 29,10 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10301 11800,18 1,15 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 25000 1,25 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
33595 70214 2,09 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 30000 30,00 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 119734 5,99 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10301 11800,18 1,15 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
731 67632 92,52 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
10000 12400 1,24 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
12288 93020 7,57 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 39000 65,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
721 61285 85,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1442 70096 48,61 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1495 106042 70,93 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
984 98400 100,00 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
306 14632 47,82 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1400 42294 30,21 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 25000 1,25 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
846 35137,6 41,53 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1404 18200 12,96 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1622 8937 5,51 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 6000 10,00 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
806 4030 5,00 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
933 9500 10,18 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
721 61285 85,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
15000 22500 1,50 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
807 4035 5,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 11174 4,47 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
899 43701 48,61 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
400 12084 30,21 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
9998 12094 1,21 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 24192 1,21 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
26795 49927 1,86 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
761 33461 43,97 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
576 23616 41,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
613 26890 43,87 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
85 1948 22,92 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 
забудови 

60 12600 210,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
16494 24741 1,50 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 52000 20,80 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
34328 37087,97 1,08 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1990 50088 25,17 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 41310 68,85 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
925 21226 22,95 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
111 11300 101,80 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 13000 5,20 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
300 750 2,50 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 142000 142,00 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 34737 43,42 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
468 100975,7 215,76 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
400 16370 40,93 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
25 8070,77 322,83 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
30886 61154 1,98 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
892 26760 30,00 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
545 26200 48,07 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
62816 62816 1,00 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
937 4685 5,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
523 49936,04 95,48 
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 43400 2,17 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5383 26915 5,00 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 22500 9,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
989 95600 96,66 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1225 99114,75 80,91 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 67200 3,36 

М.КИЇВ 
землі житлової та громадської 

забудови 
797 902793,8 1025,0 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2058 719890,3 349,80 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1176 25378 21,58 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
598 58000 96,99 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
543 33700 62,06 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1160 44130 38,04 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
181 19470 107,57 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
16509 41272,5 2,50 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1887 117409 62,22 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
34651 68609 1,98 

М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
669 705795 1055,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
406 134682,8 331,73 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 538861 449,05 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 6000 10,00 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
300 960 3,20 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1225 165191,3 134,85 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
522 35260 67,55 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 65700 3,29 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 64728 80,91 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1200 61912,33 51,59 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1181 539400 456,73 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
578 6427 11,12 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
694 72634 104,66 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
6009 37860 6,30 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 107700 107,70 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 30125 12,05 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 65700 3,29 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
611 132380 216,66 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
594 53940 90,81 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
46046 33853,64 0,74 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
537 26850 50,00 
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М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 780010 1300,02 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
128 23541 183,91 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
756 128906 170,51 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
300 243400 811,33 

М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1127 1215808 1078,80 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
24 12000 500,00 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 80400 67,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 31218 52,03 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
838 69998 83,53 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10509 14380 1,37 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10602 28000 2,64 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
68 2040 30,00 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1436 8170 5,69 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
6531 7850 1,20 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
989 518285 524,05 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 32320 16,16 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
430 231185 537,64 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 59375 39,58 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
890 15896 17,86 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1590 10085 6,34 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 65700 3,29 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 48600 2,43 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2564 11670 4,55 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 26981 44,97 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
60000 129600 2,16 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
60000 129600 2,16 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 68561 57,13 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
800 37040 46,30 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
440 36034 81,90 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
48 2457 51,19 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2648 17257 6,52 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
16073 90694 5,64 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
129835 772362,5 5,95 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
35 2616 74,74 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
970 24250 25,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
13000 46661 3,59 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
636 25000 39,31 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 50194 2,51 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
23105 51947 2,25 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29127,6 1,46 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
285 7125 25,00 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
34258 51390 1,50 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 31106 12,44 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
25119 56020 2,23 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29127,6 1,46 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10000 55000 5,50 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1720 39698 23,08 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
500 10000 20,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
107 14411 134,68 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 65700 3,29 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
96 33600 350,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2300 310163 134,85 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
597 35056 58,72 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 123670 6,18 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1499 3990 2,66 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
896 256700 286,50 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1244 15935,64 12,81 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 13000 5,20 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
24250 44040 1,82 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 261348 217,79 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
780 18004 23,08 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
583 105000 180,10 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
636 5725 9,00 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1460 9490 6,50 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 46404 38,67 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
342 4612 13,49 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17506 23411 1,34 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 23490 23,49 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 26720 10,69 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17506 23411 1,34 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
550 22120 40,22 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
540 5770 10,69 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 121365 80,91 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1447 13023 9,00 



450 

 

Продовження додатку Б 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
812 18952 23,34 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1042 99404 95,40 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
494 66618 134,85 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
9700 116400 12,00 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 62000 41,33 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
946 737900 780,02 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
2500 75000 30,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
500 29000 58,00 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2243 69764 31,10 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
2121 44541 21,00 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
29 787 27,14 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
100 35000 350,00 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
659 207954 315,56 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2150 98191 45,67 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 
призначення 

204 157518,8 772,15 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
510 20121 39,45 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3000 105000 35,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
800 37040 46,30 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
500 106195 212,39 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
265 19875 75,00 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
914 275500 301,42 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
600 13500 22,50 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
15000 22500 1,50 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10000 15000 1,50 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
315 50973,3 161,82 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
538 132150 245,63 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 18044 18,04 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
609 16979 27,88 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1363 12200 8,95 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
843 21980 26,07 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1862 46545 25,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
100 1502 15,02 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
500 106195 212,39 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1860 49971 26,87 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1041 99312 95,40 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
300 6000 20,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 20020 20,02 
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
953 176410 185,11 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1080 49730 46,05 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 38200 38,20 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
226 142380 630,00 

М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
291 370699 1273,88 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1583 42694 26,97 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 114600 143,25 

М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
314 400000 1273,89 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 20650 20,65 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 130022 162,53 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 53500 21,40 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
847 423500 500,00 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1055 105000 99,53 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
779 119355,7 153,22 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
995 99000 99,50 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 99000 99,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 107853 89,88 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 69852,3 69,85 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
582 493687 848,26 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
461 27660 60,00 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
400 18080 45,20 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
465 460531 990,39 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 74250 29,70 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3625 25701 7,09 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5477 27385 5,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 49914,84 19,97 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 6107 10,18 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10000 547519 54,75 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
858 83300 97,09 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
42 17530 417,38 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20027 26035,1 1,30 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 6000 2,40 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
407 1100 2,70 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
36 6200 172,22 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
937 502785 536,59 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1609 12566 7,81 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 34600 13,84 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2400 7200 3,00 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 144000 7,20 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1409 48020 34,08 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1967 2427 1,23 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
429 4960 11,56 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
30058 37092 1,23 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
686 8495,55 12,38 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5378 6637 1,23 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
628 62800 100,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 15340 12,78 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
444 76200 171,62 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1240 28420,56 22,92 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1076 57028 53,00 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
827 20000 24,18 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 6107 10,18 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 6203,1 6,20 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 45228 37,69 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
372 36540 98,23 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
488 48961,04 100,33 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 105000 5,25 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2240 49280 22,00 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 6203,1 6,20 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
508 28131 55,38 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
19003 513100 27,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 

1200 844248 703,54 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2069 69746 33,71 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
996 49695 49,89 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1117 25800 23,10 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
670 21700 32,39 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
501 18370 36,67 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
13533 29198,8 2,16 
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Продовження додатку Б 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 4997 5,00 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29000 1,45 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1762 243174 138,01 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1160 92514 79,75 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
6731 373132 55,43 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
800 15000 18,75 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
597 29850 50,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
407 8233,61 20,23 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
19516 1081868 55,43 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 15100 15,10 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
598 33488 56,00 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
12853 103000 8,01 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
30 2208,84 73,63 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
128 16302 127,36 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
4647 257606 55,43 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1443 127300 88,22 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
238 28400 119,33 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
8190 454012 55,43 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
8802 487938 55,43 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3399 7333,68 2,16 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
377 7626,71 20,23 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1001 67492,43 67,43 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 1108698 55,43 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 485460 404,55 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
911 99826,57 109,58 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
802 11460 14,29 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 48800 19,52 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
500 3980 7,96 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3403 7342,31 2,16 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 160141 106,76 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 1108698 55,43 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2400 181238,4 75,52 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 
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Продовження додатку Б 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
848 93296 110,02 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
169 20062 118,71 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 59510 23,80 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
69300 145530 2,10 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
690 35543,76 51,51 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
836 49742 59,50 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1098 115492 105,18 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
879 7032 8,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
23859 53484 2,24 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
548 23054 42,07 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
825 16800 20,36 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
506 60720 120,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
787 16025 20,36 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1199 90548,48 75,52 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 60786 24,31 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
495 7920 16,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 29508 29,51 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
498 29133 58,50 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
608 9180,8 15,10 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17447 78500 4,50 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
984 98400 100,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
390 58500 150,00 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 
призначення 

9852 19704 2,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
603 42557 70,58 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 48350 2,42 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17447 78500 4,50 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 48350 2,42 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 30000 50,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 48350 2,42 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 48350 2,42 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
390 58500 150,00 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
51 2891,7 56,70 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1137 52100 45,82 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 22500 15,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 56600 56,60 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
63 3571,47 56,69 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
538 36274,65 67,43 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
479 75600 157,83 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
4654 10041,47 2,16 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
79 4477,72 56,68 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
500 20000 40,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
450 30341,25 67,43 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1138 34163 30,02 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
13534 29200,96 2,16 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
31158 37400 1,20 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 144333 57,73 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
885 20523 23,19 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2068 2500 1,21 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
9601 11500 1,20 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 59000 59,00 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3072 46387,2 15,10 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1086 11000 10,13 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 37750 15,10 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 20475 8,19 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 36000 45,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2914 22671 7,78 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
440 5000 11,36 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
520 35140 67,58 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2003 27000 13,48 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
34000 99000 2,91 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3636 21816 6,00 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
1240 158700 127,98 
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3400 7335,84 2,16 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
753 97916 130,03 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 129919 216,53 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
18096 27098 1,50 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 33050 13,22 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
19917 33261 1,67 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 48511 80,85 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
318 48024 151,02 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
19946 33310 1,67 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1200 611388,3 509,49 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
929 50110,26 53,94 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
615 41168 66,94 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 20000 1,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
618 15148 24,51 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 28900 28,90 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 63000 42,00 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 28000 1,40 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
499 2499 5,01 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10000 49500 4,95 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
423 82755,88 195,64 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
193 49970,02 258,91 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 120000 120,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
890 28731,95 32,28 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 240000 12,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 32076 1,60 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1700 13800,55 8,12 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
35029 120500 3,44 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1734 2541090 1465,45 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
600 29440 49,07 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10000 49500 4,95 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
13818 181351 13,12 
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 64760,36 53,97 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
751 9988,3 13,30 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1711 13887,1 8,12 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 43450 2,17 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 43450 2,17 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1199 64876,36 54,11 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 44746 17,90 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
796 20306 25,51 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20726 10,36 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
846 15228 18,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
790 11995 15,18 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
2856 41354 14,48 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
330 48612 147,31 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
14182 201321 14,20 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 104000 130,00 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20726 10,36 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
12853 103000 8,01 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
3348 2000000 597,37 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
3348 2000000 597,37 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
3348 2000000 597,37 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 75740 3,79 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
700 28000 40,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 49432 49,43 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
527 39741 75,41 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
280 19600 70,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 49432 49,43 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
698 31508 45,14 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
700 42000 60,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
928 152572 164,41 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1438 51236 35,63 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
495 25092 50,69 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 49890 49,89 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
471 37680 80,00 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
800 195321 244,15 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
560 69209 123,59 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
422 122345 289,92 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
630 182648 289,92 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1105 63900 57,83 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
504 70000 138,89 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
48311 69658 1,44 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
4833 3551,35 0,73 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1260 35102 27,86 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
100 49800 498,00 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
22045 31745 1,44 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
556 33360 60,00 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1214 89977 74,12 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1665 17088 10,26 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
5140 101515 19,75 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 
призначення 

2077 174053 83,80 

М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1200 1348031 1123,36 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1013 49941 49,30 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1120 345000 308,04 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
326 4550 13,96 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 202499 81,00 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
299 14750 49,33 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1657 67505 40,74 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 43680 36,40 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
600 21840 36,40 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
500 3435 6,87 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1513 2255 1,49 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
879 1310 1,49 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
610 28670 47,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
15000 90000 6,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20000 10,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2001 20000 10,00 



459 

 

Продовження додатку Б 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20000 10,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 23999 27,24 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17545 23999 1,37 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
407 33000 81,08 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17549 23999 1,37 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
17749 23999 1,35 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20036 23999 1,20 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20000 10,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20000 10,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 20000 10,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20046 23999 1,20 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20849 23999 1,15 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
41 2882 70,29 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 13486 5,39 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2464 13292 5,39 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
461 996 2,16 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
748 28200 37,70 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
417 32484 77,90 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1302 130200 100,00 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1740 174000 100,00 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
580 8120 14,00 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
617 8640 14,00 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1319 83032 62,95 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1826 7030 3,85 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
470 1810 3,85 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2364 9100 3,85 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 16975 6,79 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
1020 61812 60,60 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
925 120044 129,78 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
597 15722 26,34 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
511 40931,1 80,10 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 20300 8,12 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 11700 5,85 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
700 10500 15,00 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1600 9700 6,06 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
7353 23012 3,13 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 8091 6,74 
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
496 15000 30,24 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
739 304900 412,58 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1190 76202 64,04 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
960 863040 899,00 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 22000 8,80 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
906 31664 34,95 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
578 130050 225,00 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 9000 15,00 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1241 38446 30,98 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
336 97400 289,88 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1193 6621 5,55 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
880 29904 33,98 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
44761 54380 1,21 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1200 19632 16,36 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
121 35075 289,88 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
75 10000 133,33 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 28952 11,58 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1760 71200 40,45 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
550 33171 60,31 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
500 12770 25,54 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 
забудови 

24 480 20,00 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1113 13323 11,97 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
19332 35456 1,83 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
18967 34787 1,83 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
201 151000 751,24 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
531 21747 40,95 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
999 88900 88,99 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
21593 24999 1,16 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
7112 18776 2,64 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2239 53067 23,70 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1135 30613 26,97 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 

забудови 
1000 75516 75,52 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5592 14371 2,57 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
231 78580 340,17 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
436 74031 169,80 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
28577 34292,4 1,20 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
23829 34292,4 1,44 
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 45260 45,26 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1586 40140 25,31 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3000 10000 3,33 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3507 20691 5,90 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
931 37970 40,78 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 27300 10,92 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
453 4530 10,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
28557 34292,4 1,20 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
16654 102990 6,18 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 40000 16,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 

881 34292,4 38,92 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1147 1348500 1175,68 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
573 4600 8,03 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
22821 141130 6,18 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
881 34292,4 38,92 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
900 36000 40,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 30750 30,75 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
334 8287 24,81 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
310 13493 43,53 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
413 239887 580,84 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 101300 40,52 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
241 6182 25,65 

М.КИЇВ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 550217 1078,24 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
333 75924 228,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 130028 6,50 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

землі житлової та громадської 
забудови 

1035 67275 65,00 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 130028 6,50 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 64725 43,15 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1488 241500 162,30 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1404 227900 162,32 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 161700 161,70 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
372 36540 98,23 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1210 110000 90,91 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
421 21100 50,12 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
420 21000 50,00 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1800 6300 3,50 
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 12500 5,00 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 51760 51,76 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
425 23000 54,12 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
8000 15680 1,96 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 37804 25,20 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
589 150000 254,67 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
501 29700,45 59,28 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1500 37804 25,20 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1300 14936 11,49 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1074 5660 5,27 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 23241 9,30 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
508 9921 19,53 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
27240 52846 1,94 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
903 17632 19,53 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
500 29700,45 59,40 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
600 11647 19,41 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2747 15800 5,75 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
467 27739,8 59,40 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 46654 18,66 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1741 400000 229,75 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
241 14315,4 59,40 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
230 8050 35,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
15000 425250,6 28,35 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 29800 1,49 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
608 395200 650,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
514 13420 26,11 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
673 20849 30,98 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
830 33606 40,49 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
76800 169623 2,21 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
720 53966 74,95 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
487 24000 49,28 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
589 265050 450,00 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1378 48230 35,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
494 28009,85 56,70 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
603 34020 56,42 
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
604 34020,9 56,33 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
984 34649 35,21 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2336 27238 11,66 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
169 22007 130,22 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
633 160700 253,87 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 49890 49,89 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
607 10872 17,91 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2000 7380 3,69 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
795 14470 18,20 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
18150 147015 8,10 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 44200 2,21 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
28736 38500 1,34 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
13067 17500 1,34 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
595 10000 16,81 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
12901 17300 1,34 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 44200 2,21 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 25200 1,26 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
15187 19135 1,26 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 25200 1,26 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 23750 9,50 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
799 4950 6,20 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
463 3004 6,49 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1103 5779 5,24 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1355 169863 125,36 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1675 177885 106,20 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

землі сільськогосподарського 

призначення 
459 21500 46,84 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
275 534600 1944,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1225 138217 112,83 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1223 46000 37,61 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1583 27000 17,06 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
400 4856 12,14 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1285 13518 10,52 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 37075 14,83 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 37075 14,83 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
48761 101000 2,07 

М.КИЇВ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
715 393405 550,22 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 34608 28,84 
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Продовження додатку Б 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
605 221437 366,01 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
83 4980 60,00 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
504 10250 20,34 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 71723 119,54 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
90 132159 74,58 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
930 163038 175,31 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 75800 30,32 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
275 411200 62,45 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
8800 46368 5,27 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1004 75450 75,15 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
21429 119942 5,60 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
492 43532 88,48 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1496 107847 72,09 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 54070 21,63 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
275 411200 52,24 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5000 31000 6,20 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 22500 9,00 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2102 13660 6,50 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
686 3820 5,57 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
610 6060 9,93 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
3185 12887 4,05 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 60686 60,69 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
2E+05 1E+06 8,10 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
560 26889 48,02 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
511 20787 40,68 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 49600 2,48 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
497 20218 40,68 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 49600 2,48 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
818 126415 154,54 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
451 10400 23,06 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
536 21804 40,68 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1543 195400 126,64 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1200 35376 29,48 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 49600 2,48 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2890 5476 406,57 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
8099 633900 78,27 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
11699 897400 76,71 
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Продовження додатку Б 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1076 140500 130,58 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
990 158100 159,70 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
477 16838 35,30 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1000 21090 21,09 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
1038 6200 5,97 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
4431 6633 1,50 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
4411 6603 1,50 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
7782 11483 1,48 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
10244 15040 1,47 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
5600 8343 1,49 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 15000 6,00 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
987 1780 1,80 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
600 21000 35,00 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1503 2700 1,80 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
997 1800 1,81 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1000 95744 95,74 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 44500 2,23 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
809 60222 74,44 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 44200 2,21 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1382 10780 7,80 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
650 8630 13,28 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
1199 59950 50,00 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
2500 25000 10,00 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
землі житлової та громадської 

забудови 
872 119133 136,62 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
землі сільськогосподарського 

призначення 
20000 30000 1,50 



Додаток В 

Аналітичні результати показників нормативної грошової оцінки ріллі  

в розрізі регіонів України 
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Додаток Г 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії 

1. Мартин А. Г., Лихогруд О. М., Кошель А. О. Особливості грошової 

оцінки земель населених пунктів України в умовах ринкових відносин: 

монографія. К., 2017. 301 с. (Здобувачем обґрунтовано ціноформуючі чинники, 

які впливають на вартість земель в межах населених пунктів). 

2. Ковальчук І. П., Мартин А. Г., Тихенко Р. В., Шевченко О. В., 

Опенько І. А., Жук О. П., Кошель А. О., Ковальчук А. І., Богданець В. А., 

Палеха Ю. М., Патиченко О. М. Тихенко О. В., Чумаченко О. М. Атласне 

картографування вартості земель України: монографія. Ч. 1. К., 2018. 608 с. 

(Здобувачем обґрунтовано сутність оцінювання земель, її види та підходи до 

оцінки земель в Україні та світі). 

3. Кошель А. О. Теоретико-методологічні засади масової оцінки земель 

в Україні: монографія. К., 2019. 271 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, в тому числі 

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

4. Кошель А. О. Масова оцінка як багатофункціональна система 

визначення вартості земель в Україні. Землевпорядний вісник. 2014. № 11. 

C. 28–32. 

5. Кошель А. О. Особливості оцінки земель під сільськогосподарськими 

угіддями з використанням масових методів оцінювання. Формування 

ринкових відносин в Україні. 2014. № 12. С. 16–19. 

6. Кошель А. О. Еколого-економічні передумови масової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. Збалансоване природо-

користування. 2014. № 4. C. 116–119. 
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7. Кошель А. О. Масова оцінка земель: шведський досвід та перспективи 

використання його концептуальних засад в Україні. Землеустрій, кадастр і 

моніторинг земель. 2014. № 3–4. С. 124–131. 

8. Кошель А. О. Ринкові принципи оцінки земельних ділянок сільсько-

господарського призначення. Збалансоване природокористування. 2015. № 1. 

C. 69–73. 

9. Кошель А. О. Теоретичні аспекти розробки методики оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 

2015. № 2. C. 104–107. 

10. Кошель А. О. Ринкові підходи до оцінки вартості земельних активів 

в сільському господарстві. Збалансоване природокористування. 2015. № 3. 

C. 88–92. 

11. Кошель А. О. Наукові аспекти економічної оцінки земель сільсько-

господарського призначення в ринкових умовах. Збалансоване природо-

користування. 2015. № 4. C. 93–97. 

12. Кошель А. О. Теоретичні аспекти рентних відносин та оцінки 

вартості земель в ринкових умовах. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 

2015. № 6. С. 588–590. 

13. Кошель А. О. Зарубіжний досвід масової оцінки земель під сільсько-

господарськими угіддями. Землевпорядний вісник. 2015. № 4. C. 42–47. 

14. Кошель А. О. Дослідження моделей і методів масової оцінки 

земельних ділянок. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 7–8. 

C. 64–69. 

15. Кошель А. О. Автоматизована масова оцінка земель та перспективи 

її розвитку в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 9. 

C. 22–25. 

16. Кошель А. О. Перспективи розвитку системи оподаткування земель 

в Україні з використанням масової оцінки. Формування ринкових відносин в 

Україні. 2015. № 11. C. 22–25. 
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17. Кошель А. О. Міжнародний досвід оцінки та оподаткування земель 

сільськогосподарського призначення. Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського. 2015. № 6. С. 588–590. 

18. Кошель А. О. Інформаційні та геопросторові моделі при масовій 

оцінці вартості земель. глобальні та національні проблеми економіки. 2016. 

№ 2. с. 399–403. 

19. Кошель А. О. Особливості створення методики оцінки вартості 

об’єктів нерухомого майна для цілей оподаткування. Формування ринкових 

відносин в Україні. 2016. № 4. С. 28–32. 

20. Кошель А. О. Удосконалення системи оподаткування землі в Україні 

на основі її масової оцінки. Землевпорядний вісник. 2016. № 2. C. 39–43. 

21. Кошель А. О. Формування організаційного механізму 

функціонування інституту масової оцінки земель в Україні. Формування 

ринкових відносин в Україні. 2016. № 8–9. С. 33–37. 

22. Кошель А. О. Використання нейромережевих технологій для 

проведення масової оцінки земель. Формування ринкових відносин в Україні. 

2016. № 12. С. 77–81. 

23. Кошель А. О. Сучасні методи масової оцінки ринкової вартості 

земель несільськогосподарського призначення. Збалансоване 

природокористування. 2016. № 1. С. 133–137. 

24. Кошель А. О. Аналіз міжнародних стандартів щодо оцінки земель з 

метою оподаткування. Збалансоване природокористування. 2016. № 2. С. 127–

130. 

25. Кошель А. О. Масова оцінка як компонент системи оподаткування 

земель. Збалансоване природокористування. 2016. № 3. С. 156–159. 

26. Осипчук С. О., Козак М. В., Остапчук Л. В., Кошель А. О., 

Колганова І. Г. Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів 

землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. Збалансоване 

природо-користування. 2016. № 4. C. 27–34. (Здобувачем обґрунтовано 
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еколого-економічні підходи до проведення проєктних робіт щодо збереження 
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