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ВСТУП
Упродовж останніх років автори неодноразово висвіт�

лювали тему застосування математичних методів при про�
веденні експертної грошової оцінки земельних ділянок. Су�
часні теоретичні та практичні проблеми формування ринку
міських земель в Україні на прикладі м. Києва були дослід�
жені в рамках методичного підходу зіставлення цін прода�
жу подібних земельних ділянок у статті "Вплив грошової
оцінки на ринок земель у місті Києві: стан, проблеми та пер�
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спективи розвитку" [1]. У наступній статті "Фактори, що впли�
вають на формування ціни землі у місті Києві"[2] було вив�
чено практичні аспекти взаємозв'язку грошової оцінки і рин�
ку земель у м. Києві, а також проведено аналіз результатів
продажу більш як шестисот земельних ділянок на первин�
ному ринку.

У згаданих статтях здебільшого були розглянуті загальні
тенденції та основні теоретичні підходи до удосконалення
методичного підходу, що базується на зіставленні цін про�
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дажу подібних земельних ділянок при застосуванні ма�
тематичних методів. Автори вважають, що необхідно
більш грунтовно розглянути на конкретному прикладі
практичні аспекти застосування математичних методів
при проведенні експертної грошової оцінки земельних
ділянок.

ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ
Основні проблеми важкого становлення експертної

грошової оцінки земель в Україні пов'язані з двома ас�
пектами: а) чинна нормативно�правова база в основно�
му була сформована в кінці 90�х років минулого століття
та лише частково удосконалена на початку минулого де�
сятиріччя й потребує суттєвого переосмислення, вихо�
дячи з сучасних реалій; б) відсутність механізму жорст�
кого контролю за якістю звітів призвела до закріплення
на ринку оцінки значної кількості професійно непідго�
товлених, але "пробивних" керівників оціночних фірм,
які своєю діяльністю дискредитують саму професію оц�
інювача. Основою для покращення ситуації автори вва�
жають перехід від описових і суб'єктивних методів оцін�
ки до застосування чітких і однозначних механізмів, які
грунтуються на об'єктивному механізмі аналізу вихідних
даних, їх математичній обробці та коректній інтерпре�
тації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Нормативно�правові аспекти експертної грошової
оцінки в Україні широко обговорюються фахівцями. Се�
ред авторів, які досліджують застосування в оцінці зе�
мельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна
математичних методів, слід назвати В. Вороніна [3—5],
С. Грибовского [6], М. Литвина [3; 5], С. Сивця [6]. Ра�
зом з тим, досі відсутній комплексний науково�приклад�
ний погляд на удосконалення виконання експертної гро�
шової оцінки земельних ділянок шляхом застосування
математико�статистичних методів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На основі аналізу системних помилок при проведенні

грошової оцінки земельних ділянок, виявлених в звітах
стажерів при складанні державних іспитів, розкрити ме�
ханізм застосування математичних методів при прове�
денні розрахунків, аналізі та інтерпретації отриманих ре�
зультатів у рамках застосування методичного підходу,
що грунтується на зіставленні цін продажу подібних зе�
мельних ділянок.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Працюючи над циклом статей "Системні помилки при

проведенні експертної грошової оцінки земельних діля�
нок", автори зрозуміли, що основною завадою на шля�
ху суттєвого підвищення якості грошової оцінки в Україні
є відсутність відкритої бази даних результатів реальних
трансакцій по переходу прав власності на земельні ділян�
ки. Серед реальних, а не надуманих причин відсутності
такої бази, можна назвати страх землевласників перед
невідворотністю оприлюднення реальних статків, про�
довження процесів незаконного володіння земельними
ресурсами та удосконалення схем "оптимізації " оподат�
кування.

Сприяє подальшому ускладненню ситуації те, що в
переважній більшості випадків оцінювачі слабо розумі�
ють математико�статистичні методи дослідження, а тому
уникають їх застосування. Насправді ж застосування цих
методів у практичній площині є не тільки значно більш
технологічним, але й суттєво полегшує сам процес оцін�
ки, оскільки не потребує великої кількості розлогих по�

яснень мотивації оцінювача при здійсненні процедури
оцінки. Відсутність же професійних пояснень перетво�
рює звіти на недолугі штампи псевдолітературного жан�
ру.

Автори пропонують своє бачення подальшого роз�
витку механізмів оцінки, розуміючи, що дана стаття не є
підручником, а лише підказкою до поліпшення якості ро�
боти добросовісних оцінювачів.

За наявності достатньої кількості продажів подібних
земельних ділянок на ринку для визначення вартості
шляхом зіставлення цін продажів можуть бути застосо�
ваний метод статистичного аналізу ринку землі [7].
Сутність методу полягає у застосуванні сучасних еконо�
міко�математичних та статистичних моделей для визна�
чення вартості земельної ділянки на підставі даних про
ціни продажу подібних земельних ділянок та їх
кількісних характеристик, що суттєво впливають на вар�
тість. Одним з дієвих математичних механізмів при цьо�
му виступає кореляційно�регресійний аналіз.

Узагальнена модель множинної регресії має наступ�
ний вигляд:

у = f (х
1
, х

2
, …, х

n
, u),

де у — залежна змінна;
x

1
, x

2
 ... x

n
 — факторні змінні величини, що вплива�

ють на зміну у;
n — кількість факторних змінних;
u — відхилення;
у, u — випадкові змінні, інші параметри в регресійній

моделі вважаються невипадковими.
Побудова будь�якої регресійної моделі проводить�

ся у декілька етапів [6].
Етап 1. Змістовна постановка задачі дослідження та

формування масиву вихідної інформації. На даному етапі
на основі економічної теорії виявляються основні при�
чинно�наслідкові зв'язки у досліджуваній системі, вису�
ваються гіпотези про взаємозв'язки. Такий попередній
аналіз дозволяє визначити результативний показник (за�
лежну змінну) і намітити перелік факторних змінних. На
цьому етапі також проводиться збір та перевірка на од�
норідність вихідних статистичних даних.

Етап 2. Специфікація моделі. На даному етапі прий�
маються рішення відносно того, які з факторів, що впли�
вають на результативний показник у доцільно включити
в модель, а також аналізуються особливості впливу цих
факторів на показник у (лінійна залежність, або більш
складна залежність).

Етап 3. Калібровка моделі. На даному етапі розра�
ховуються коефіцієнти регресійної моделі, проводить�
ся перевірка якості отриманої моделі, змістовна інтерп�
ретація її коефіцієнтів, перевірка їх відповідності тео�
ретичним уявленням.

Етап 4. Застосування моделі для прогнозу та прий�
няття рішення. Побудована модель застосовується для
знаходження прогнозного значення результативного по�
казника у, а також для аналізу ступеня впливу фактор�
них змінних на результативний показник.

Уся множинність видів функціональних зв'язків по�
діляється на лінійні та нелінійні моделі.

У практиці оцінки найбільш розповсюдження отри�
мали лінійні моделі, в яких вплив відібраних факторів
на результативний показник підсумовується наступним
чином:

(2),
де y — результативна змінна;
a

0
 — вільний член;

a
1
, a

2
 ... a

n
 — параметри (коефіцієнти) рівняння мно�

жинної регресії;
x

1
, x

2
 ... x

n
 — факторні змінні;

n — кількість факторних змінних;
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u  — випадкова величина, в якій проявляється вплив
на результативну змінну інших, неврахованих у моделі
факторів.

Досить часто в практиці оцінки використовуються
мультиплікативні моделі. Для оцінки параметрів муль�
типлікативної моделі її необхідно перетворити до ади�
тивного вигляду шляхом логарифмування. Після лога�
рифмування отримуємо лінійну модель. Якщо деякі
змінні приймають нульові або від'ємні значення, слід ви�
користовувати гібридні функції,  в яких поєднуються
лінійні та мультиплікативні компоненти.

Переходимо до третього етапу побудови регресій�
ної моделі — калібровка моделі. На даному етапі про�
водиться оцінка параметрів регресійної моделі та про�
водиться перевірка її якості.

Класичним підходом до оцінювання параметрів
лінійної регресії є застосування методу найменших квад�
ратів.

У середовищі MS Excel для оцінювання параметрів
лінійної регресії використовується функція LINEST (ЛИ�
НЕЙН у російськомовній версії).

Множинний регресійний аналіз, процедура адаптив�
ної оцінки і аналогічні моделі, розроблені для освоєних
ділянок землі, можуть надати істотну допомогу при
аналізі, якщо модель враховує або, принаймні, тестує ха�
рактеристики земельних ділянок. За допомогою цих ме�
тодів можна виявити кількісне співвідношення між ха�
рактеристиками земельних ділянок і їх ринковою варті�
стю.

Приклад застосування методу статистичного аналі�
зу ринку землі.

Вихідні дані.
Відібрано 10 подібних земельних ділянок, що були

продані, та визначено 8 факторів, що суттєво впливають
на їх вартість:

х
1
 — умови продажу (типова, прискорений продаж);

х
2
 — дата продажу (кількість місяців, що пройшли

до дати побудови моделі);
х

3
 — місцеположення (відстань до центру, км);

х
4
 — площа (кв. м);

х
5
 — конфігурація (ступінь наближення до квад�

ратної або прямокутної форми, що близька до квад�
ратної);

х
6
 — підтоплюваність грунтовими водами (наявність

чи відсутність);
х

7
 — близькість до громадських центрів (якісна ха�

рактеристика);
х

8
 — близькість до швидкісного транспорту (якісна ха�

рактеристика).
Фактичні ціни продажу 10�ти подібних земельних діля�

нок (у) відповідно складають (табл. 1).
Для параметрів х

1
, х

6
 та х

7
 були використані бінарні

змінні, для х5 застосовувалася шкала "1—9" а для х8 —
шкала "1—5". Параметр х

2
 (дата продажу) показує

кількість місяців від дати побудови моделі (дата оцінки)
до дати продажу об'єкта порівняння. Параметр х

3
 (місце�

положення) показує відстань від центру до земельної
ділянки�аналога.

Вихідні дані сформовані в таблицю в середовищі MS
Excel (табл. 2).

У середовищі MS Excel для оцінювання параметрів
лінійної регресії (формула 2) була використана функція
LINEST (ЛИНЕЙН).

Визначені параметри лінійної регресії дозволяють
записати модель таким чином (табл. 2):

у = 154978,1 + 2195,9х
1
 — 1667,0х

2
 — 33359,3х

3
 +

+ 27,9х
4
 + 2314,4х

5
 — 4416,6х

6
 � 159,9х

7
 + 8805,7х

8
.

Найбільш важливим для оцінки ступеню зв'язку між
результативним показником y та факторною змінною х
при наявності лінійної залежності є коефіцієнт кореляції,
який у нашому випадку дорівнює 0,99, що підтверджує
існування сильного лінійного зв'язку.

Побудована модель використана нами для визначен�
ня вартості земельної ділянки шляхом підставлення

Таблиця 1. Фактичні ціни продажу

Таблиця 2. Приклад побудови лінійної моделі
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замість невідомих х
1
, …, х

8
 відповідних значень об'єкта

оцінки:
х

1
 = 1; х

2
 = 1; х

3
 = 0,7; х

4
 = 900; х

5
 = 6; х

6
 = 0; х

7
 = 1; х

8
 = 4.

Розрахунки показали,  що найбільш ймовірна
вартість земельної ділянки складає 206173 грн.

 Зустрічаються випадки, коли оцінювачі при засто�
суванні методичного підходу, що базується на зістав�
ленні цін продажу подібних земельних ділянок, викори�
стовують метод розрахунку вартості земельної ділянки
за допомогою рішення системи лінійних рівнянь. На нашу
думку, цей метод має чітке математичне обгрунтування
і може бути застосований в практиці експертної грошо�
вої оцінки земельних ділянок.

Особливістю даного методу є те, що кількість
відібраних об'єктів�аналогів на одиницю повинно пере�
вищувати кількість ціноутворюючих факторів, за якими
проводиться порівняння об'єкта оцінки з аналогами, що
пов'язано з математичними вимогами при проведенні
операцій з матрицями.

Відповідно до положень методики експертної гро�
шової оцінки земельних ділянок скоригована ціна про�
дажу подібної земельної ділянки визначається за фор�
мулою:

(3),

де Цза — скоригована ціна продажу а�ї подібної земель�
ної ділянки (у гривнях);

Ца — фактична ціна продажу а�ї подібної земельної
ділянки (у гривнях);

m — кількість факторів порівняння;
Цаj — різниця (поправка) в ціні (+,�) продажу а�ї по�

дібної земельної ділянки стосовно земельної ділянки, що
оцінюється, за j�м фактором порівняння.

Дану формулу можливо представити через систему n
лінійних рівнянь з n = m + 1 невідомими.

(4).

Після певних перетворень математично доводиться,
що знайти рішення цієї системи можливо матричним спо�
собом:

Ц * Ц = Цз,
де

 (5).

Рішення системи (5) існує, якщо визначник матриці  Ц не
дорівнює нулю. У такому випадку система має єдине рішен�
ня:

Ц =  Ц�1 * Цз,
де  Ц�1 — зворотна матриця до матриці  Ц;
Цз — вектор цін продажу подібних земельних діля�

нок.
Обчислювальні процедури даного методу із засто�

суванням можливостей MS Excel передбачають застосу�
вання вбудованих функцій щодо операцій з матрицями:

— функція MINVERSE (МОБР) — повертає обернену
матрицю для матриці, яка зберігається в масиві;

— функція MMULT (МУМНОЖ) — повертає матрич�
ний добуток двох масивів.

Приклад застосування розглянутого вище методу до
оцінки земельної ділянки в рамках методичного підхо�
ду, що базується на зіставленні цін продаж подібних зе�
мельних ділянок.

Для проведення розрахунків беремо вихідну інфор�
мацію, яку використовували для застосування методу

Таблиця 3. Вихідна інформація

Таблиця 4. Результати побудови
матриці Ц

Таблиця 5. Вихідна матриця Цз (вектор)
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статистичного аналізу ринку землі. При цьому ми вик�
лючили дані 10�ї земельної ділянки�аналога, щоб дот�
риматися умов застосування даного методу: кількість
відібраних об'єктів�аналогів на одиницю повинно пере�
вищувати кількість ціноутворюючих факторів, за якими
проводиться порівняння об'єкта оцінки з аналогами.
Оскільки ми відібрали 8 параметрів, що суттєво вплива�
ють на вартість земельних ділянок, то кількість аналогів
повинна бути на 1 більше, тобто 9.

Вихідна інформація представлена в таблиці 3.
Розрахунки проводяться у такій послідовності в се�

редовищі MS Excel.
1. Будуємо матрицю  Ц. Результати наведено в таб�

лиці 4.
2. Представляємо дані цін продажу подібних земель�

них ділянок у формі матриці (вектора Цз) (таблиця 5).
3. Розраховуємо зворотну матрицю  Ц за допомо�

гою функції МОБР. Результати наведено в таблиці 6.
4. Шляхом перемноження зворотної матриці  Ц на

вектор цін земельних ділянок�аналогів Цз, застосовую�
чи функцію МУМНОЖ, отримаємо вектор (табл. 7), в яко�
му на першому місці знаходиться вартість об'єкта оцін�
ки, а далі — показники впливу кожного з 8 параметрів
на кінцеву величину.

Ц
1
 = 11586 — поправка до вартості земельної

ділянки при покращенні умов продажу;
Ц

2
 = �1112 — поправка до вартості земельної ділян�

ки при віддаленості від дати оцінки;
Ц

3
 = �19821 — поправка до вартості земельної

ділянки при погіршенні віддаленості від центру міста;
Ц

4
 = �24 — поправка до вартості земельної ділян�

ки при зменшенні площі земельної ділянки;
Ц

5
 = 616 — поправка до вартості земельної ділян�

ки при покращенні її конфігурації на бал;
Ц

6
 = �3348 — поправка до вартості земельної ділян�

ки при погіршенні її фізичних характеристик за рахунок
фактору підтоплюваності;

 Ц
7
 = �5576 — поправка до вартості земельної

ділянки при віддаленості від громадських центрів;
Ц

8
 = 21744 — поправка до вартості земельної

ділянки при покращенні показника близькості до швид�
кісного транспорту на 1 бал.

Таким чином, розрахована вартість складає 198463
грн., що різниться з результатом, отриманим за мето�
дом статистичного аналізу ринку землі, в межах 4%.

ВИСНОВКИ
У цілому слід зазначити, що метод статистичного

аналізу ринку землі за останній час починає застосову�
ватися у все більшому обсязі, але вдала побудова моде�
лей оцінки землі залежить від достатності даних з про�
дажу земельної власності та інформації про її характе�
ристики. У цих умовах використання методів математич�
ної статистики і, зокрема кореляційно�регресійного ана�
лізу, доступного кожному оцінювачу в пакеті MS Excel,
значно полегшує процедуру оцінювання й дозволяє виз�
начити результативну змінну (вартість земельної ділян�
ки) через значення факторних змінних, які у найбільшій
мірі впливають на вартість.
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Таблиця 6. Зворотна матриця  Ц

 ’  
 198463 

1 11586,3 

2 -1112,42 

3 -19821,00 

4 -23,9839 

5 615,968 

6 -3347,58 

7 -5576,13 

8 21743,7 

Таблиця 7. Результати розрахунку вартості
об'єкта оцінки


