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Анотація. Робота відноситься до галузі економічних вимірювань вартості збитків та їх 

адекватного відшкодування, що виконуються методами вартісної оцінки вартості. Розглядається 

порівняльний аналіз законодавчо-нормативної бази виконання економічних вимірювань 

вартості відшкодування збитків у національних (НСО), міжнародних (МСО) та деяких 

закордонних стандартах вартісної експертної оцінки. Показано, що вимоги до здійснення 

подібних економічних вимірювань в Україні у діючих НСО викладено у дуже обмеженому 

обсязі, і це може викликати утруднення при виборі та обгрунтуванні методичних підходів та 

оціночних процедур. На підставі виконаного співставного аналізу положень діючих НСО, МСО 

та закордонних стандартів оцінки зроблено висновок, що вимоги до виконання оціночних робіт 

у досліджуваній галузі оцінки викладені з дуже різним ступенем повноти і деталізації. При 

цьому МСО та закордонні стандарти містять значно більш повний виклад особливостей 

виконання вимірювань вартості збитків. Це підтверджує доцільність застосування їх 

рекомендацій в Україні, як це передбачено національною законодавчо-нормативною базою 

оцінки. Сформульовано перспективні напрямки подальших досліджень у цій галузі проведення 

економічних вимірювань.  

Ключові слова: економічні вимірювання, вартісна експертна оцінка, збитки, 

відшкодування, невизначеність результату оцінки. 

 

 

Abstract. The article behaves to the field of damages and its compensation independent expert 

appraising/valuation. A comparative analysis of the legal framework regulatory basis for damages 

independent valuation implementation in national (NVS), international (IVS) and some foreign 

standards is considered. It is shown that the requirements for such economic measurements performing 

in Ukraine in national NVSs are set out in a very limited amount, and this may cause some difficulties 

in methodological approaches and evaluation procedures selecting and justifying. Based on the 

comparative analysis of NVS, IVS and some foreign standards rules, it was concluded that the 

requirements for evaluation works in the research area are set out with a very different degrees of 

completeness and details circumstantial. However, some IVSs and foreign standards contain a more 

complete statement of the damages and its compensation value economic measurement features. This 

convincingly confirms the expediency of these recommendations applying in evaluation practice, as it 

is required by the principle statements of the national legal framework for evaluation.  
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Theoretical bases, on those damage economic measurements expert valuation methodology is 

based, are examined. Main conditions that must be met when these economic measurements 

performing are formulated. The main principles of the economic measurements implementation using 

the metrological methodical approach are considered. Base terms, limitations, original assumptions of 

that evaluation works performing conditions are set. Possible directions of evaluation methodologies 

improvement are analyzed. Some recommendations in relation to priority directions of further 

researches are offered. 

Key words: independent expert appraising/valuation, economic measurements, damage, losses, 

compensations, evaluation result uncertainty. 
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Еst modus in rebus (Усьому є міра. - лат.) 

Передмова 
 

Війна... Збитки, нею заподіяні, їх компенсація. Ці питання є найбільш актуальними у 

сьогоденні. Це загальне питання містить у собі три складових: що? як? хто? 

Що? - стосується питання, що саме є предметом оцінки - збитки, відшкодування збитків. 

Як? - як визначити розмір збитків та їх відшкодування. 

Хто? - хто є платником. 

Відповідь на перше питання, визначене в загальному плані. А ось для деталізації предмету 

оцінки в нагоді може бути виконаний аналіз законодавчих документів. Як? - на це має 

відповісти методики оцінки, розробником яких є Фонд державного майна  України (ФДМУ), 

українські міністерства і залучені фахівці. Але приведення окремих положень методик у 

відповідність міжнародному досвіду не буде зайвим. І найбільш складне питання - хто візьме на 

себе тягар організації оцінки і головне - гарантування якості роботи і безпосередньо самі 

виплати. Відповідь, вочевидь, може бути лиш одна - Держава Україна із залученням інвесторів. 

А вже потім настане черга компенсування державі усіх витрат.  

І ще одне слушне зауваження. В аналізі багато уваги приділено питанню страхування. 

Зрозуміло, що абсолютна більшість майна не застрахована на випадок війни. Лише поодинокі 

бізнеси (наприклад, багатозіркові готелі) могли бути застраховані на страховий випадок - 

терористичний акт. Але фразеологія, що застосовується у страховій практиці, може бути 

використана при визначенні збитків.  

Ще одне міркування. При визначенні непрямих збитків (втрачена вигода) застосовується 

процедура дисконтування грошових потоків. В Методиці, що розробляється, застосоване також 

компаундування грошових потоків - тобто застосовується процес, в якому прибуток від активу 

реінвестується для отримання додаткових доходів в майбутньому, тобто реалізується концепція 

зміни вартості грошей у часі (тобто складний відсоток). Згадки щодо цього процесу у 

закордонних нормативних документах практично відсутні.  

І на завершення. Оскільки почали передмову з латини, нею і завершимо. Як казали древні, 

ad fontes - ad disputandum (до джерел - для обговорення).  

Вступ 
 

Останнім часом в Україні стрімко зростає потреба у виконанні оціночних робіт з визначення 

розміру збитків та їх адекватного відшкодування. Це пов’язано, насамперед, з розгортанням на 

території України широкомасштабних військових дій, у ході яких майну і майновим правам  

великої кількості як фізичних, так і юридичних осіб було заподіяно шкоди. Втрачено, повністю 

або частково зруйновано величезну кількість об’єктів житлової, комерційної та виробничо-

складської нерухомості; пошкоджено комунікаційні шляхи, інженерні мережі та об’єкти 

паливно-енергетичної інфраструктури. Велика кількість підприємств були змушені припинити 

свою діяльність, втративши нерухоме та рухоме майно, майбутні прибутки, клієнтську базу і 

працівників. Ці збитки мають бути адекватно відображені у документах бухгалтерського обліку 

та податкової звітності цих підприємств, що не видається можливим без проведення їх 

професійної вартісної оцінки. 

Великих втрат зазнали нематеріальні активи суб’єктів ринкових відносин, яким було 

заподіяно значного економічного знецінення внаслідок різкого зростання невизначеності 



5 

 

соціально-політичної, економічної та фінансової ситуації у країні. При цьому нікуди не зникли 

традиційні для мирного часу джерела виникнення збитків: пожежі, залиття та затоплення, втрата 

майна і забруднення навколишнього середовища при виникненні аварій техногенного 

характеру, руйнування будівель і споруд через вплив природних факторів і стихійних лих, 

пошкодження елементів будівельних конструкцій внаслідок несанкціонованого перепланування 

приміщень чи проведення будівельних робіт у безпосередній близькості до пошкодженого 

об’єкта, та інше. Можна з впевненістю констатувати, що в Україні у останні місяці кількість 

об’єктів нерухомості, що зазнали збитків, стрімко зросла.  

Все це вимагає якнайскорішого виконання великого обсягу робіт з вартісної оцінки 

заподіяних збитків, що може бути достовірно здійснено лише професійними оцінювачами 

вартості майна і майнових прав. Адже будь-які судження щодо розміру збитків, висловлені у 

кожному конкретному випадку неуповноваженими особами без виконання професійної оцінки, 

характеризуються великим ступенем суб’єктивності і вкрай низькою достовірністю величини 

вартості. Зроблені цими неуповноваженими особами висновки щодо вартості збитків не мають і 

законодавчо встановленого підгрунтя. Особи, що роблять подібні висновки, не несуть жодної 

відповідальності за їх зміст і, не будучи професійними оцінювачами, взагалі не мають 

морального права їх робити - адже зазвичай вони не можуть підтвердити точність і правильність 

названих ними результатів оцінок збитків. Такі непрофесійні судження можуть лише ввести в 

оману усіх потенційних користувачів цих висновків і викликати низку подальших помилок та 

непорозумінь при прийнятті важливих управлінських рішень, зокрема - щодо вартості, 

можливості і доцільності відновлення та відбудови об’єктів пошкодженого чи втраченого 

майна. 

Слід визнати, що вимоги до виконання економічних вимірювань вартості відшкодування 

збитків в українській нормативній базі прописані у дуже обмеженому обсязі. Питанням 

методології оцінки вартості збитків і визначення розміру адекватного відшкодування приділено 

явно недостатньо уваги, що залишає великий простір для довільної інтерпретації загальних 

положень стандартів у цьому специфічному випадку. Винятком є методика оцінки  вартості 

збитків при пошкодженнях колісних транспортних засобів, де ці питання розглянуті достатньо  

конкретно і деталізовано. Натомість для усіх інших випадків заподіяння збитків на сьогодні 

відповідних спеціалізованих методик немає, що вимагає від оцінювачів самостійного вирішення 

проблем вибору чи розробки методичної бази, відповідної до кожної конкретної оціночної 

ситуації. Нині у галузі вартісної оцінки не існує апробованих та затверджених у встановленому 

порядку методик визначення кількісних показників вартості збитків, придатних для усіх 

можливих випадків. Відтак судження про показники цієї вартості виносяться на підставі 

застосування творчих евристичних підходів до розробки методик встановлення вартості збитків, 

що іноді перевищує можливості пересічного оцінювача та, фактично, виходить далеко поза межі 

поставлених йому завдань. Такі методики для кожного конкретного випадку заподіяння збитків 

часто опрацьовуються оцінювачами на власний розсуд у щораз інший спосіб, що, зрозуміло, 

може призвести до отримання цілком неспівставних результатів у однакових оціночних 

ситуаціях. 

Ця прогалина, очевидно, зумовлена тим, що в Україні розвиток теоретичної бази вартісної 

оцінки історично здійснювався переважно шляхом регламентації найбільш загальних вимог до 

виконання оціночних процедур, без достатньо глибокого і деталізованого опрацювання методик 

для окремих класів і видів об’єктів оцінки. Оцінка вартості збитків ніколи не була пріоритетним 

напрямком і за кількістю оціночних робіт не могла конкурувати з набагато більш численними 

видами робіт - таких, як оцінка об’єктів житлової, комерційної та виробничо-складської 

нерухомості. Економічні вимірювання вартості такого майна і майнових прав, що здійснюються 

методами вартісної експертної оцінки, є більш важливими для нормального функціонування 
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механізмів ринкової економіки. Назагал, результати виконання оціночних робіт, здійснюваних 

вартісними оцінювачами, широко застосовуються при укладенні ринкових угод купівлі-

продажу, визначенні бази для оподаткування, встановленні вартості оренди майна, розрахунку 

вартості внесків у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності, оцінці вартості 

нематеріальних активів та майнових прав, тощо. Такі вимірювання виконують також 

ціноформуючу функцію для визначення вартості товарів і послуг, що є необхідним для 

ефективного здійснення процедур ціноутворення у процесі взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. Балансування цін попиту і пропозицій на ринку відбувається під час безперервного 

інформаційного відображення індикаторів товарно-грошового обміну серед учасників ринку, 

але розрахункове виявлення точки цього балансу на конкретну дату оцінки для конкретного 

об’єкта оцінки до дати завершення ринкової транзакції з цим об’єктом є неможливим без 

професійного виконання оціночних робіт. У порівнянні з такими роботами оцінка вартості 

збитків дотепер виглядала дещо другорядним напрямком, але зараз її значення очевидним 

чином підвищилося. 

Не підлягає сумніву, що для забезпечення єдності економічних вимірювань методики 

оцінки вартості збитків у однотипних оціночних ситуаціях мають бути уніфікованими, що 

вочевидь вимагає застосування науково обґрунтованих засад. Найчастіше обгрунтування 

підходів і оціночних процедур у звіті про оцінку вартості збитків обмежується доволі 

формальним аналізом дотримання у ньому загальних вимог діючої нормативно-законодавчої 

бази. Це є необхідним, але очевидно недостатнім для отримання у висновку оцінювача 

обґрунтованого неупередженого судження про показник вартості збитків, встановлений на 

підставі виконаних економічних вимірювань. Таким чином, у звіті часто поза увагою 

залишаються принципово важливі питання методології встановлення показників вартості 

збитків, достовірності і ступеня невизначеності результатів оцінки. Така ситуація, безсумнівно, 

нагально потребує розробки уніфікованих, об’єктно-орієнтованих та науково обґрунтованих 

методик встановлення подібних показників. У найкращому випадку, показники невизначеності 

результатів здійснених економічних вимірювань мають бути об’єктивними і носити кількісний 

характер, тобто не залежати від суб’єктивної точки зору оцінювача.  

Оскільки у галузі вартісної експертної оцінки вартості збитків нині відсутні затверджені 

методики визначення показників результату оцінки, виконавці вимушені вдаватися до 

евристичних методів дослідження, розробляючи власні методики або адаптуючи існуючі 

методики з інших наукових галузей. Зрозуміло, що при цьому має бути забезпечений єдиний 

уніфікований підхід до структури та алгоритму обробки даних у подібних методиках, який міг 

би забезпечити співставні і доказові результати дослідження. Тому актуальною є задача 

детального розгляду законодавчо-нормативного та теоретичного підґрунтя для опрацювання 

методик встановлення результатів економічних вимірювань вартості збитків, здійснюваних 

методами вартісної експертної оцінки. Потреба у визначенні нормативних засад подібних 

методик є вельми нагальною, оскільки останнім часом в Україні стрімко зростає кількість 

пошкодженої нерухомості і у багатьох випадках необхідним є прийняття невідкладних рішень 

щодо її подальшого використання. Актуальною вимогою сучасності також є опрацювання 

об’єктивних критеріїв для встановлення ступеня невизначеності результатів економічних 

вимірювань вартості збитків, які можуть бути виражені кількісними показниками і не 

залежатимуть від особистих переконань та упереджень дотичних до справи оцінювачів та 

рецензентів.  

Відсутність затверджених методик визначення кількісних показників результатів вартісної 

експертної оцінки вартості збитків вимагає застосування творчих, евристичних підходів до 

вирішення цієї проблеми. При формуванні звіту та обгрунтуванні методики розрахунку 
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результатів оцінки доцільно враховувати положення методичних рекомендацій,
1
 у яких 

зазначається, що жодне експертне дослідження не може здійснюватися тільки за допомогою 

розроблених окремих методик. Будь-яка експертна оціночна задача містить у собі елемент 

невизначеності й тому у тому чи іншому ступені вимагає від експерта самостійного, творчого 

підходу. Тому методика конкретного дослідження сполучає у собі заздалегідь розроблені 

алгоритми та створені самим експертом у процесі роботи евристичні (творчі) способи 

вирішення завдання. Зокрема, до цього часу залишається не вирішеною у загальному вигляді 

задача опрацювання методики кількісної оцінки ступеня невизначеності результатів 

економічних вимірювань, що здійснюються методами вартісної оцінки вартості майна. Не 

розроблені та не затверджені методики отримання об’єктивних показників точності та 

невизначеності цих результатів, які були би внесені до Реєстру методик судової експертизи, що 

ведеться згідно з вимогами нормативно-правових актів
2
. Тому, за умов відсутності у Реєстрі 

потрібної методики, виникає потреба у розробці евристичних методик дослідження або 

адаптації відомих загальних методик встановлення характеристик якості вимірювань до 

специфіки конкретних різновидів економічних вимірювань. Така адаптація існуючих у 

метрології підходів до встановлення невизначеності результатів економічних вимірювань може 

бути реалізована відповідно до принципів, викладених у 
1
. Отже, відсутність затверджених та 

внесених до Реєстру методик проведення судових експертиз методик визначення кількісних 

показників точності та невизначеності результатів звітів з вартісної експертної оцінки вимагає 

застосування у судовій економічній експертизі та при підготовці і рецензуванні звітів вартісних 

оцінювачів науково обґрунтованих творчих підходів до вирішення цієї проблеми. У фаховій 

літературі та періодиці нині вже достатньо матеріалів стосовно опрацювання підходів до 

встановлення кількісних показників якості результатів економічних вимірювань на засадах 

ймовірнісного підходу з статистичним аналізом даних ринкової інформації.
3,4,5

  

Встановлення розміру заподіяних збитків у загальній картині багатогранної оціночної 

діяльності дотепер було відносно невеликим, але від початку широкомасштабних військових дій 

та лавиноподібного зростання кількості руйнувань об’єктів нерухомості важливість і суспільна 

потреба у виконанні цього виду робіт збільшилася. Велика кількість власників пошкодженого 

майна потребує документального підтвердження вартості заподіяних збитків, і можна очікувати, 

що у найближчій перспективі ця кількість буде лише зростати.  

При цьому варто взяти до уваги, що збитки, як об’єкт оцінки, є не найпростішим і далеко не 

найлегшим випадком оціночної задачі. Адже результат їх оцінки є дуже неоднозначним - 

залежно від того, якими підходами і методами скористається оцінювач і які законодавачо-

                                         
1 Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів 

систем управління якістю, адаптованих в Україні): метод. рек. / О.Г. Рувін (голова авт. кол.), А.О. Полтавський 

(заст. голови авт. кол.), М.Є. Бондар та ін. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства 

юстиції України, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Український 
науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Київ, 2014. 74 с.  

2 Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: 

Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від 02.07.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-

%D0%BF#Text. (дата звернення: 17.12.2021). 
3 Маркус Я.И., Поздняков Ю.В., Калапуша А.Л., Мещеряков В.В., Чащин Ю.Г., Маркус Т.И. 

Относительность оценки: гипотезы, постулаты, следствия. (под общей редакцией Я.И. Маркуса). - «Практика 

оценки имущества», №3, Киев, ООО «Горизонт медиа», 2011. – 112 с.  
4 Маркус, Я.І., Поздняков, Ю.В., Максимов, С.Й., Шалаєв, В.М., Булгакова, С.А., Зайцева, В.Г., Нефьодов, 

О.В., Маркус, В.В., Чащин, Ю.Г., Малишева, К.О. Контроль якості робіт з оцінки майна (рецензування, експертиза). 

- Під заг. ред. Маркуса Я.І. - Практика оцінки майна, №3, 2018. - 104 с. 
5 Маркус Я.І., Душинський Є.І., Булгакова С.А., Счастливцева І.О., Поздняков Ю.В., Нефьодов О.В., 

Скоробогатов Ю.Б., Чащин Ю.Г., Небрат Л.В. Визначення вартості активів, відмінних за метою оцінки та своїми 
властивостями. Під заг. ред. Маркуса Я.І. - Практика оцінки майна, №4, 2021. - 128 с.  
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нормативні засади буде ним застосовано. Один результат ми отримаємо, якщо будемо 

аналізувати лише витрати, понесені власником при створенні об’єкта пошкодженого майна у 

минулому. Зовсім інший - якщо розглянемо втрачену корисність цього майна, тобто неотримані 

прибутки і інші втрачені вигоди від його використання. Важливим є питання, чи враховувати і 

яким чином враховувати фізичний знос і інші фактори знецінення пошкодженого майна - що 

також має безпосередній вплив на результат оцінки. 

Надзвичайно велике значення має те, яким чином буде враховано фактор зміни вартості 

грошей у часі. Адже і витрати на створення та підтримання у придатному стані майна у минулих 

періодах, і потенційні майбутні прибутки від його використання за умови відсутності 

пошкоджень мають бути приведені до дати оцінки, тобто у обох випадках слід розрахувати 

сучасну вартість суми цих грошових потоків. Тому при оцінці вартості збитків на сучасну дату 

оцінки виявляється необхідним дослідження усієї історії створення та розгляд перспектив 

подальшої експлуатації об’єкта, з метою якнайбільш докладного дослідження закономірності 

зміни його вартості в часі, до дати заподіяння шкоди і після неї. При аналізі втраченої 

корисності велике значення має те, наскільки далеко у майбутнє відсунутий горизонт 

прогнозування, адже можна розглядати майбутні втрати власника протягом прогнозного періоду 

різної тривалості. Залежно від цієї тривалості обсяг втрачених прибутків буде, очевидно, зовсім 

різним. Не цілком однозначним є поділ між прямими і непрямими збитками: як буде показано 

нижче, за різних початкових умов оціночної ситуації та при використанні різних нормативних 

баз, ті чи інші специфічні складові загальних збитків можуть бути віднесені або до першої, або 

до другої категорії. Зрештою, при оцінці збитків підприємств і діючого бізнесу мають бути 

враховані змінні у часі ризики функціонування об’єктів прибуткової нерухомості, які мають 

знайти своє адекватне відображення у застосованих ставках капіталізації, компаундування або 

дисконтування, відмінних для різних періодів діяльності.  

До того ж слід врахувати, що подальше використання звітів з оцінки вартості збитків майже 

завжди пов’язане з необхідністю участі виконавця оціночних робіт (а іноді - і рецензента) у 

судових засіданнях. Зазвичай оцінка збитків власне і робиться для того, щоби обгрунтувати і 

підтвердити обсяг претензій пошкодованої сторони до винуватця заподіяння шкоди. Судові 

суперечки майже завжди передбачають виконання рецензування, висловлення протилежною 

стороною закидів у неякісній і непрофесійній оцінці або, як мінімум, протиставлення  

виконаному звіту альтернативної оцінки з відмінним результатом. Це вимагає від оцінювача 

великої уважності, акуратності, послідовності при підготовці звіту та, іноді, необхідності 

виконання додаткової роботи по захисту власних висновків. 

Подані вище об’єктивні фактори спричиняють високий ступінь невизначеності результату 

оцінки вартості збитків і викликають небажання багатьох наших колег братися за виконання 

оціночних робіт у цій галузі. Але нині необхідність у виконанні подібних оціночних робіт 

об’єктивно збільшується, зростаючі потреби ринку оцінки диктуватимуть свої вимоги і 

формуватимуть попит, який має бути задоволений. Цим зумовлена безсумнівна актуальність 

більш глибокого дослідження законодавчо-нормативної і методологічної баз вартісної оцінки 

заподіяних збитків. 

Нещодавно Постановою КМУ "Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, 

завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації" № 326 від 20 березня 2022 р. 

затверджено "Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації", відповідно до якого встановлені загальні вимоги до процедур 

визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії. Визначення вартості 

шкоди та збитків здійснюється окремо за 15 напрямами: людські втрати та пов’язані з ними 

соціальні витрати; економічні втрати, пов’язані з людськими втратами; військові втрати; втрати, 

пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпеченням 
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безпеки дорожнього руху; втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального 

господарства; втрати земельного фонду; втрати лісового фонду; втрати надр; втрати акваторії; 

збитки, завдані природно-заповідному фонду; втрати інфраструктури транспорту, 

телекомунікаційної мережі і зв’язку; втрати енергетичної інфраструктури; втрати культурної 

спадщини; економічні втрати підприємств; втрати установ та організацій. Пунктом 4 цього 

Порядку визначено, що до підготовки проєктів оціночних методик та здійснення оцінки шкоди і 

втрат можуть залучатися представники неурядових організацій, вартісних інформаційно-

аналітичних центрів та громадських організацій
53

. 

Зрозуміло, що у зв’язку з цим на громадські організації фахівців з вартісної оцінки та на 

усіх оцінювачів України ляже велике навантаження. Ця робота є, з нашої точки зору, 

необхідним і своєчасним кроком у напрямку виконання порівняльного аналізу нормативних баз 

НСО України та МСО. Автори переконані, що впровадження у практику вартісної оцінки та 

рецензування оціночних робіт більш сучасних та більш деталізованих вимог МСО, які 

вимагають більшої конкретизації та кращого обгрунтування вибору оціночних процедур, 

дозволить забезпечити застосування єдиних уніфікованих методичних підходів до визначення 

показників вартості збитків при виконанні економічних вимірювань в Україні. На наше глибоке 

переконання, значення вимог МСО у цій галузі оцінки лежить насамперед у методологічній та 

юридичній площинах. Оскільки характерною загальною особливістю оцінки збитків є 

надзвичайно високий відсоток випадків заперечення стороною відповідача результатів оцінки, 

виконаної на замовлення пошкодованої сторони. Часті випадки незгоди сторони відповідача з 

результатами виконання таких оціночних робіт є цілком зрозумілими, з огляду на діаметрально 

протилежні інтереси сторін у судовому провадженні. Але ця особливість накладає на оцінювача 

обов’язок особливо уважно ставитися до питань законодавчо-нормативного обгрунтування 

вибору методичних підходів та оціночних процедур. В іншому випадку навіть цілком адекватні і 

переконливі результати можуть бути заперечені у процесі змагання сторін в ході судового 

засідання - і зовсім не через неправильність чи невідповідність методології оцінки, а лише 

внаслідок формальних заперечень достатності її обгрунтування.  

Оскільки національна методологічна база для виконання вартісної експертної оцінки 

вартості збитків нині опрацьована недостатньо, це залишає вітчизняним оцінювачам великий 

простір для вибору підходів і методів оцінки. У низці випадків судження оцінювачів не можуть 

бути підкріплені достатнім науково-методичним обгрунтуванням лише на підставі НСО. Але 

для якісного здійснення економічних вимірювань вибір методологічної і нормативної баз має 

бути належним чином обгрунтований. Тут на допомогу вітчизняним оцінювачам може прийти 

використання міжнародних стандартів оцінки (МСО) та закордонних стандартів оцінки країн, у 

яких вимоги до здійснення оцінки вартості збитків опрацьовані більш повно і деталізовано. У 

тих випадках, коли певні проблемні питання визначення розміру збитків у національній 

нормативній базі оцінки не визначені, або вимоги НСО є аж надто загальними, цілком 

обгрунтованим слід вважати використання МСО та закордонних стандартів. Звичайно, їх 

вимоги не можна розглядати, як обов’язкові для вітчизняних оцінювачів - але вони однозначно 

можуть бути корисними для належного обгрунтування вибору оціночних підходів і методів. 

Відтак безсумнівний інтерес становить аналіз описаних у цих документах теоретичних засад,  

алгоритмів і методик встановлення вартості збитків при виконанні економічних вимірювань 

методами вартісної оцінки. Вимоги МСО та закордонних стандартів до виконання оцінки 

вартості збитків можуть бути важливим доповненням до діючих НСО, які становлять підгрунтя 

національної нормативної базі оцінки.  
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1. Законодавчо-нормативна база встановлення вартості 
відшкодування збитків при виконанні економічних вимірювань в 
Україні  

1.1 Вимоги Закону України  
 

У законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні"
6
 його ст. 7 "Випадки проведення оцінки майна" говорить, що "Оцінка майна 

проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на 

підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін. ...Проведення 

оцінки майна є обов'язковим у випадках: ...визначення збитків або розміру відшкодування у 

випадках, встановлених законом; в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з 

необхідністю захисту суспільних інтересів. Проведення вартісної оцінки майна є обов'язковим у 

випадках ...визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших 

випадках, визначених законодавством або за згодою сторін".  

Важливим для проведення оціночних робіт є формулювання "визначення збитків або 

розміру відшкодування". Воно не може бути інтерпретоване інакше, ніж пряма вказівка на те, 

що поняття збитку не є тотожним поняттю розміру відшкодування. Отже, при здійсненні оцінки 

можуть бути отримані показники вартості заподіяного збитку та вартості відшкодування цього 

збитку, і ці показники можуть бути чисельно неоднаковими. Тому при підготовці звіту слід 

взяти до уваги встановлену Законом України відмінність між цими поняттями, які у тексті ст. 7 

відокремлені розділовим сполучником сурядності "або". Це однозначно свідчить, що Закон 

розрізняє розміри збитку та його адекватного відшкодування, і це дає оцінювачеві підстави 

звузити обсяг своєї відповідальності. Оцінювач може доказово встановити розмір (вартість) 

збитку, але не обов’язково має визначити такий самий розмір його відшкодування - останнє 

питання лежить не лише у сфері вартісної оцінки, але, переважно, у юридично-правовій сфері. 

При розширеній трактовці цього положення Закону можна навіть стверджувати, що розмір 

збитку є підставою для визначення розміру його адекватного відшкодування, але оцінювач 

може не визначати безпосередньо суму відшкодування цього збитку - яка має бути визначена 

рішенням суду. 

Надзвичайно цінними для усієї галузі вартісної оцінки є положення Закону, які дозволяють і 

прямо вимагають застосування вимог МСО у тих випадках, коли зміст національних стандартів 

оцінки не висвітлює з достатньою повнотою окремих проблемних питань. Це у великій мірі 

відноситься саме до методології встановлення вартості відшкодування збитків, оскільки ця тема 

недостатньо повно опрацьована у НСО. Зокрема, стаття 9 цього Закону України "Методичне 

регулювання оцінки майна" однозначно стверджує, що "Розроблення нормативно-правових 

актів з оцінки майна здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх розроблення 

Фонд державного майна України залучає інші органи державної влади, саморегулівні організації 

оцінювачів, найбільш авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи". А стаття 23 "Зміст і 

напрями державного регулювання оціночної діяльності" встановлює, що "Державне 

регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку 

інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі - 

відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в 

практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна... Основними 

                                         
6 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 

12.07.2001 № 2658-III / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 47, ст. 251. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text. (дата звернення: 17.12.2021).  
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напрямами державного регулювання оціночної діяльності є: ...сприяння встановленню єдиних 

норм та правил оцінки майна в Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах".  

Таким чином, Закон встановлює певну ієрархію документів законодавчої бази у галузі 

вартісної оцінки, і відповідно до цієї ієрархії опрацювання національних нормативно-правових 

актів з оцінки майна в Україні здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. Це дає 

оцінювачам незаперечне право спиратися на вимоги МСО у всіх випадках, коли змістом НСО не 

розкриті важливі питання виконання оцінки збитків. 

1.2 Вимоги Національних стандартів оцінки  
 

Вимоги до виконання вартісної оцінки розміру відшкодування збитків викладені у розділі 

"Загальні питання" та "База оцінки та порядок визначення вартості" Національного стандарту 

№1 (НСО-1)
7
. Зокрема, у п. 3 зазначено, що прямі збитки - це "поточна вартість витрат на 

відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування 

неотриманих майбутніх вигод". Як бачимо, процитоване вище визначення виключає можливість 

врахування при встановленні розміру прямих збитків неотриманого прибутку та інших супутніх 

і пов’язаних втрат пошкодованої сторони, що виникли внаслідок заподіяного збитку - якщо ці 

втрати можна кваліфікувати як "неотримані майбутні вигоди". Зміст цього поняття у НСО-1 не 

розкритий, і це дає можливість довільної інтерпретації при кваліфікації деяких складових 

наслідкових збитків, які при належному обгрунтуванні можуть бути віднесені як до прямих, так 

і до непрямих збитків. 

 Але при цьому НСО-1 жодним чином не торкається питання визначення розміру непрямих 

збитків і не забороняє оцінювачу визначати їх розмір, поряд з встановленням розміру 

відшкодування прямих збитків. Отже, оцінювач має право визначати і першу, і другу складові 

заподіяних пошкодованій стороні збитків, при цьому посилаючись на п. 3 НСО-1 при 

визначенні розміру прямих і непрямих збитків. 

НСО-1 прямо не визначає базу оцінки, що має застосовуватися при визначенні розміру 

збитків, але накладає певні обмеження на використання баз оцінки і відповідних видів вартості, 

передбачених цим стандартом. Нагадаємо, що відповідно до п. 3 НСО-1, "база оцінки - це 

комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду 

вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її 

результатів". У п. 11 НСО-1 вказано, що "оцінка проводиться із застосуванням бази, що 

відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує 

укладанню договору на проведення оцінки майна. Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою 

проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог. У разі, коли у 

нормативно-правових актах з оцінки майна, договорі на проведення оцінки майна або ухвалі 

суду не зазначається вид вартості, який повинен бути визначений у результаті оцінки, 

визначається ринкова вартість". Перелік встановлених стандартом неринкових видів вартості 

подано у п. 19: "До неринкових видів належать вартість заміщення, вартість відтворення, 

залишкова вартість заміщення (відтворення), вартість у використанні, споживча вартість, 

вартість ліквідації, інвестиційна вартість, спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста 

вартість реалізації, оціночна вартість та інші види, порядок визначення яких встановлюється 

окремими національними стандартами". 

                                         
7 Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: 

Постанова Кабінету міністрів України № 1440 від 10.09.2003 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-
п (дата звернення: 11.05.2018 р.).  
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Обмеження використання баз оцінки і відповідних видів вартості при визначенні розміру 

збитків міститься у п. 27 НСО-1: "Спеціальна вартість не може застосовуватися під час оцінки 

об'єкта застави, визначення розміру відшкодування збитків та розміру прямих збитків". Інших 

винятків і обмежень стандартом не передбачено. З цього твердження випливає очевидний 

вислід, що усі інші встановлені цим стандартом бази оцінки і види вартості, ринкова та 

неринкові, можуть застосовуватися для визначення розміру відшкодування збитків та, зокрема, 

розміру прямих збитків. Їх вибір та обгрунтування, таким чином, цілковито належать до 

компетенції оцінювача.  

У п. 32 НСО-1 зазначено наступне: "У разі виникнення необхідності у визначенні розміру 

ймовірного страхового відшкодування оцінка застрахованого майна проводиться з урахуванням 

умов страхування та дотриманням принципів корисності і заміщення. Для застрахованого 

майна, подібного до майна, що продається (купується) на ринку, оцінка розміру ймовірного 

страхового відшкодування проводиться виходячи з характеристики майна на дату заподіяння 

збитків до настання страхового випадку шляхом розрахунку прямих збитків. У разі коли 

страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, ймовірний розмір 

страхового відшкодування оцінюється як відповідна частка оцінених прямих збитків, якщо інше 

не передбачено умовами страхування". Цей пункт стандарту має безпосереднє відношення до 

визначення розміру збитків, але з його контексту зрозуміло, що він стосується виключно 

застрахованого майна, яке було пошкоджено.  

Дуже цікавою є вимога дотримання базових принципів корисності і заміщення при 

визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування збитків. Набір взаємно узгоджених 

між собою основних принципів аналізу ринкової інформації та виконання оціночних процедур є 

теоретичним підгрунтям, на якому базується загальна теорія оцінки. Ці базові принципи 

вироблено на підставі основних засад ринкової економіки, реальної практики та багаторічного 

досвіду професійної діяльності експертів-оцінювачів. Оцінювачами, економістами та 

аналітиками ринку розроблено струнку систему засад визначення оцінки вартості різних видів 

майна і майнових прав. Систематичний та логічно обгрунтований підхід до визначення 

показників вартості за своєю внутрішньою сутністю є близьким до процедури об’єктивного 

вимірювання, що дає можливість, залежно від побажань замовника, виконати оцінку розмаїтих 

видів ринкової і неринкової вартості. Згадаємо, що базові принципи корисності і заміщення 

відносяться до групи базових принципів загальної теорії оцінки нерухомості, пов’язаних із 

стійкими уявленнями користувача. До цієї групи віднесено ті логічні та емпірично визначені 

взаємозв’язки, основою яких є вкорінені у суспільній свідомості раціонально мотивовані 

стереотипи ринкової поведінки, характерні для абстрактного типового споживача. Ця група 

містить у собі наступні принципи: корисності, заміщення та очікування. 

 Принцип корисності (Utility) визначає корисність як здатність об’єктів нерухомості 

задовольняти потреби користувача у певному місці та у певний період часу. Просторова і часова 

прив’язка є важливим моментом, що вказує на економічну залежність споживчої цінності 

нерухомого майна від його локалізації та періоду часу його використання. У загальному 

випадку, об’єкт нерухомості є корисним, а отже, має визначену вартість, лише тоді, коли він 

потрібний будь-якому потенційному власникові для реалізації певної економічної функції або 

задоволення певної потреби. Це може бути навіть чисто психологічна потреба у певному рівні 

комфорту, або у володінні певним майном як статусним символом престижу власника. 

Відповідно до принципу корисності, економічна цінність об’єкта нерухомості визначається 

через значення вартості цього майна на ринку купівлі-продажу подібного майна, або через 

розміри орендної плати, яку користувач згідний сплачувати за володіння ним. Перший випадок 

відповідає можливості застосування порівняльного методичного підходу; другий, відповідно, - 

дохідного. Для нерухомої власності, що здатна приносити дохід, можливість цього майна 
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задовільняти потреби споживача вимірюється рівнем потоку доходів, який воно може 

забезпечити у теперішньому і майбутньому часі. Власником нерухомості цей потік доходів 

може розглядатися як приписана об’єкту нерухомості рента, тобто певний потік доходів, 

органічно пов’язаний з об’єктом власності, який генерує цей грошовий потік. 

Принцип заміщення (Substitution) проголошує, що вартість об’єкта нерухомої ввласності 

визначається мінімальною (або типовою для ринку) ціною (ринковою вартістю), за якою можна 

придбати аналогічний об’єкт з еквівалентним показником корисності. Таким чином, коли 

інвестор виконує пошук потрібного йому об’єкта, він аналізуватиме потік доходів, що 

забезпечують різні об’єкти з близькими функціональними і споживчими характеристиками, 

якістю та рівнем ризикованості вкладень. Максимальна ціна, яку типовий інвестор із здоровим 

глуздом зможе запропонувати за вибраний ним об’єкт, буде визначатися співставленням 

вартості майбутніх потоків доходів, які зможуть забезпечити порівнювані об’єкти власності. З 

принципу заміщення випливає, що раціонально мислячий типовий покупець не сплатить за 

об’єкт нерухомості більшої суми, ніж мінімальна ціна іншого об’єкта нерухомості з такою ж 

самою корисністю. Сутність принципу заміщення також вказує на можливість застосування 

порівняльного і дохідного методичних підходів.  

Принцип заміщення є базовою основою для методології розрахунку оцінок вартості 

нерухомого майна. Одним із основних понять, що використовуються при розробці методики 

розрахунку на його основі, є значення альтернативних витрат (Opportunity Costs), тобто 

потенційних втрат інвестора внаслідок його відмови від розгляду альтернативних варіантів 

вкладення коштів. У застосуванні до оцінки вартості збитків, це відкриває можливість розгляду 

оцінювачем різних варіантів відновлення (відбудови) пошкодженого об’єкта нерухомості з 

різним обсягом альтернативних витрат. Адже цілком можливою є ситуація, коли на дату 

заподіяння збитку рівень корисності пошкодженого об’єкта нерухомості внаслідок зміни 

ринкових умов з плином часу дещо знизився, у порівнянні з тим рівнем корисності, який мав 

місце на час побудови цього об’єкта. Відповідно, відновлення (відбудова) пошкодженого 

об’єкта у його первісному вигляді може бути визнане економічно недоцільним. Тоді власник 

цього об’єкта може прийняти рішення про його відновлення (відбудову) у дещо зміненій версії, 

яка у більшому ступені відповідає вимогам ринку на дату заподіяння збитку.  

Відтак, вказівка на доцільність дотримання базових принципів корисності і заміщення при 

визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування збитків є підставою для аналізу 

іншого варіанта відновлення (відбудови) пошкодженого об’єкта нерухомості, ніж первісний 

варіант. Цей більш відповідний сучасним вимогам ринку варіант, очевидно, може 

характеризуватися іншим (меншим або більшим) обсягом альтернативних витрат. І цей 

фактичний обсяг альтернативних витрат, потрібних для відновлення (відбудови) пошкодженого 

об’єкта нерухомості, виходячи зі змісту п. 32 НСО-1, може бути використаний як основа при 

визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування. Цей висновок має незаперечне 

логічне та юридичне обгрунтування: адже власник пошкодженого майна здійснює відновлення 

(відбудову) пошкодженого об’єкта нерухомості не за власним бажанням, не з власної ініціативи 

та не у невимушено обраний ним період часу. Навпаки, необхідність відновлення (відбудови) 

об’єкта виникла внаслідок його пошкодження і заподіяння власнику збитків. Відтак, відповідно 

до діючого законодавства на винуватця заподіяння збитків покладається відповідальність за їх 

відшкодування у розмірі, необхідному для приведення пошкодженого майна до стану, у якому 

це майно перебувало до дати заподіяння збитку, з відповідним до цього стану рівнем 

корисності. Але вимоги п. 32 НСО-1 очевидно передбачають можливість розгляду оцінювачем 

інших варіантів альтернативних витрат, тобто розрахунку розміру втрат власника на основі 

інших альтернативних варіантів відновлення (відбудови) пошкодженого об’єкта. Ця можливість 

не прописана у НСО, але вона деталізовано розглядається у МСО і підкріплює викладену вище 
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інтерпретацію змісту п. 32 НСО-1, підтверджуючи доцільність розгляду низки альтернативних 

варіантів при визначенні розміру страхового відшкодування, аж до зміни цільового призначення 

пошкодженого майна і земельної ділянки. Нижче при аналізі вимог МСО ми зупинимося на 

глибшому аналізі цієї проблеми.  

Хоча третій базовий принцип з групи базових принципів загальної теорії оцінки 

нерухомості, пов’язаних із стійкими уявленнями користувача, - а саме, принцип очікування - не 

згадано у п. 32 НСО-1 поряд з принципами корисності і заміщення, варто приділити йому трохи 

уваги, оскільки він тісно пов’язаний і включений у одну групу з першими двома принципами. 

Принцип очікування (Anticipation) полягає у встановленні значення біжучої, або поточної (на 

дату оцінки) вартості доходів або інших вигід від використання нерухомого майна, які можна 

одержати в майбутньому від прав власності на володіння об’єктом нерухомості. Властиво, 

принципом очікування визначається можливість використання для визначення вартості 

нерухомого майна вартості тих доходів, які це майно може забезпечити в майбутньому. Тобто 

завдання визначення результату оцінки полягає, насамперед, у розрахунку вартості 

прогнозованих майбутніх грошових потоків у часі з використанням закономірностей зміни 

вартості грошей у часі (The Time Value of Money) та приведенням вартості грошових потоків до 

дати оцінки. Дисконтування (Discounting) - процедура визначення нинішньої вартості майбутніх 

потоків доходів на дату оцінки - є основою методу капіталізації доходів, за яким вартість 

об’єкта нерухомості визначається загальною сучасною вартістю очікуваного чистого прибутку 

від використання матеріального активу в теперішньому та майбутньому часі. Згідно принципу 

очікування, вартість нерухомого майна кількісно дорівнює поточній вартості суми 

дисконтованих майбутніх потоків доходів, що їх може забезпечити використання цього майна. З 

цього принципу випливає, що вартість неосвоєної землі, відведеної під забудову, буде 

визначатися капіталізованою величиною прогнозованої орендної плати, яку можна було би 

одержати від використання цієї ділянки за її призначенням у розглянутий найбільш економічно 

ефективний спосіб. З точки зору покупця нерухомості найважливішими чинниками є рівень, 

тривалість та якість майбутнього потоку доходів, який забезпечує йому володіння цим майном. 

Оскільки у майбутньому всі ці параметри очікуваного потоку доходів можуть змінюватися, при 

розрахунку вартості з дотриманням принципу очікування дуже важливо з максимально 

можливою ймовірністю визначити характер та кількісні показники цих змін, взявши до уваги 

можливо більш повний перелік чинників, які можуть спричинити зміни характеристик потоків 

доходів. 

Загалом, зміст процитованого вище п. 32 НСО-1 цілковито узгоджується з вимогами 

міжнародних стандартів (МСО), які переважно розглядають факт заподіяння матеріальних 

збитків як настання страхової події, оскільки вважається, що у більшості випадків пошкоджене 

майно є застрахованим і захищеним від імовірних ризиків страховим полісом. Відповідно, 

заподіяння шкоди майновим правам їх законного власника розглядається як факт виникнення 

права вимоги адекватного відшкодування, що з точки зору теорії вартісної оцінки є 

нематеріальним активом власника. Це стосується, зокрема, прав на об’єкти інтелектуальної 

власності і випадків їх порушення, якщо ці права були захищені діючим законодавством у 

національних юрисдикціях. 

У вітчизняній нормативній базі оцінки заподіяння збитків у сфері використання об’єктів 

інтелектуальної власності розглядається у НСО-4 
8
. У його загальній частині, п. 1, зазначено, що 

"Національний стандарт № 4 є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності 

                                         
8 Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: 

Постанова Кабінету міністрів України № 1185 від 03.10.2007 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-
%D0%BF. (дата звернення: 11.05.2018 р.).  
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під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які 

здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. Стандарт може 

застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним 

використанням об'єктів права інтелектуальної власності".  

У розділі НСО-4 "Особливості деяких етапів проведення оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності та визначення розміру збитків, пов'язаних з неправомірним 

використанням об'єкта права інтелектуальної власності", п. 26, викладено вимоги до 

встановлення розміру збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної 

власності. На відміну від п. 3 НСО-1, який для випадку заподіяння шкоди матеріальним 

об’єктам забороняє врахування при встановленні розміру відшкодування прямих збитків 

майбутніх вигід, зокрема - неотриманого прибутку, у випадку порушення прав інтелектуальної 

власності п. 26 НСО-4 вимагає розраховувати розмір збитків при порушенні права 

інтелектуальної власності саме на основі аналізу прибутку (доходу), недоотриманого власником 

майнових прав. У п. 26 НСО-4 стверджується буквально наступне: "Розмір збитків за 

неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності визначається станом на 

дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не 

отримав суб'єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або 

реалізації контрафактної продукції". Це твердження дає оцінювачу повне право використання 

дохідного підходу, з усіма його інструментами і методами, відповідними до конкретної 

оціночної ситуації. Так, якщо "виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної 

продукції" порушником майнових прав були незаконно отримані певні грошові потоки 

прибутків, ця вимога НСО-4 дає підстави розглядати їх як потоки прибутків, недоотримані 

легальним власником майнових прав. Якщо на дату оцінки збитку порушення законних прав 

власника продовжується, очевидним чином виникає право оцінювача розглядати період, коли 

грошові потоки прибутків були та, імовірно, будуть недоотримані легальним власником 

майнових прав, у минулому та майбутньому часі, аж до моменту припинення порушення прав 

власника. Відповідно, для визначення розміру адекватного відшкодування збитків оцінювачем 

можуть бути використані оціночні процедури капіталізації цих потоків прибутків, з  

врахуванням відомих закономірностей зміни вартості грошей у часі та приведенням вартості 

грошових потоків до дати оцінки шляхом виконання операцій дисконтування чи 

компаундування. 

Очевидно, що встановлена у НСО-4 норма у повній мірі стосується також усіх супутніх і 

пов’язаних втрат пошкодованої сторони, що виникли внаслідок заподіяного матеріального 

збитку, якщо ці супутні і пов’язані втрати мають нематеріальний характер, тобто є наслідком 

порушення майнових прав легального власника. Нагадаємо, що при визначенні розміру прямих 

збитків п. 3 НСО-1 забороняє включення до суми прямих збитків втрат від прибутків, 

недоотриманих легальним власником майнових прав. Але такі втрати, безперечно, є непрямими 

збитками цього власника, і національна нормативна база оцінки України не забороняє 

визначення розміру цих непрямих збитків. Власне, п. 26 НСО-4 відкриває можливість 

розрахункового встановлення розміру подібних непрямих збитків з застосуванням дохідного 

підходу. У цьому пункті прописана методична основа для розрахунку збитків при порушенні 

майнових прав на використання нематеріального активу у вигляді прав на об’єкти 

інтелектуальної власності на основі дохідного підходу. Не підлягає сумніву, що за прямою 

аналогією ця методика може бути використана також і для оцінки збитків від порушення інших 

законних майнових прав пошкодованої сторони - наприклад, права на отримання власником 

прибутку від його діючого (до дати заподіяння збитку) бізнесу. 



16 

 

У п. 29 НСО-4 сформульовані вимоги до рецензування звітів про оцінку майнових прав 

інтелектуальної власності та визначення розміру збитків, пов'язаних з неправомірним 

використанням об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому пункті вказано, що 

рецензування таких звітів проводиться відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", НСО-1 та НСО-4. Це означає, що 

рецензування звітів про оцінку у таких випадках здійснюється на загальних засадах, і у цьому 

питанні не існує будь-яких спеціальних вимог чи обмежень. 

1.3 Вимоги нормативних актів нижчого рівня  
 

В Україні існують також підзаконні (підстандартні) нормативні акти нижчого рівня, які 

більш детально регулюють виконання оцінки розміру збитків. Ці нормативні акти містять більш 

повний і точніше конкретизований набір вимог до обгрунтування і виконання оціночних 

процедур. Вказані документи стосуються окремих галузей оцінки збитків, об’єднаних за 

принципом єдності права власності (майно державне, комунальне або інше, з державною чи 

комунальною часткою), або за принципом однорідного виду майна (оцінка колісних 

транспортних засобів).  

Одним з таких нормативних актів є "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, 

нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей"
9
, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116. Цей документ є діючим на дату підготовки цієї 

роботи. Він встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння та валютних цінностей. Згідно до п. 2, "Розмір збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення вартісної оцінки 

відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру збитків, що призвели 

до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з 

державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, розмір збитків 

визначається відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України". 

Як випливає з процитованого вище п. 2, цей порядок визначення розміру збитків стосується 

лише майна, що належить державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з  

державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі. Таким чином, вимоги 

документа не розповсюджуються на майно фізичних осіб та юридичних осіб, у статутному 

капіталі яких відсутня державна або комунальна частка. Це потрібно брати до уваги, коли 

вирішуються оціночні задачі по визначенню розміру збитків. 

Пізніше вказаний "Порядок визначення розміру збитків..." був доповнений додатковим 

роз’ясненням, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 34 "Про 

внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) матеріальних цінностей"
10

. Найважливішим у цьому доповненні є п. 8, відповідно до 

якого "у разі розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що підлягають 

списанню на видатки у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію (в установах, які 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, - у міру їх придбання) та обліковуються лише у 

кількісному виразі, розмір збитків визначається виходячи з ринкових цін на аналогічні 

                                         
9 Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей: Постанова Кабінету міністрів України № 116 від 22.01.1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.04.2022 р.).  
10 Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету міністрів України № 34 від 20.01.1997 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-97-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.04.2022 р.).  
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матеріальні цінності, зменшених пропорційно фактичному зносу, але не нижче ніж на 50 

відсотків ринкової ціни". Цей п. 8, з врахуванням його обмежень, дає підстави для застосування 

бази ринкової вартості та порівняльного методичного підходу, оскільки цим п. 8 однозначно 

вимагається використання ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності.  

Найцікавішою є згадка про необхідність зменшення цієї ринкової вартості "пропорційно 

фактичному зносу", тобто використання при оцінці показника залишкової вартості 

заміщення/відтворення з вирахуванням зносу (за термінологією МСО - амортизованої відновної 

вартості). Принципово важливим обмеженням є вимога не використовувати при оцінці збитку 

коефіцієнт зменшення ринкової вартості, менший за 50%. На жаль, у документі не вказано, який 

саме показник фактичного зносу мається на увазі - лише фізичний знос, чи накопичений знос за 

усіма відомими видами зносу. Це залишає оцінювачеві певний простір для інтерпретаційного 

трактування вимог п. 8, відповідно до його власного розуміння контексту цієї норми. У всякому 

разі, цілком зрозуміло, що коефіцієнт зменшення ринкової вартості має бути застосований, і він 

не може перевищувати 0,5.  

Практично це означає, що для дуже старих об’єктів оцінки, які на дату заподіяння збитку 

перебували у задовільному чи незадовільному стані, вартість відшкодування збитку може бути 

набагато вищою, ніж у випадку застосування реального коефіцієнта зносу. Наприклад, якщо 

показник фактичного зносу пошкодженого об’єкта оцінки становить 80%, а відсоток його 

придатності, відповідно, 20%, то відповідно до вимог п. 8, значення показника залишкової 

вартості заміщення/відтворення з вирахуванням зносу буде визначатися не з фактичним 

коефіцієнтом 0,2 від ринкової вартості, а з коефіцієнтом 0,5. Для великих промислових і 

громадських об’єктів, побудованих до проголошення вартісності України, ця різниця може 

виявитися дуже суттєвою, і її неодмінно слід брати до уваги при оцінці розміру відшкодування 

збитку. При цьому не варто забувати, що розглянуті вище спеціальні вимоги та обмеження 

"Порядку визначення розміру збитків..." стосуються лише пошкодженого майна, що належить 

державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) 

часткою в статутному (складеному) капіталі - тоді як попередньо проаналізовані вимоги НСО 

розповсюджуються на усі види майна і майнових прав.  

Ще одним нормативним актом нижчого рівня, який встановлює вимоги до виконання 

оцінки розміру збитків при використанні колісних транспортних засобів (КТЗ), є Методика 

товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
11

. У її розділі II. "Бази оцінки 

КТЗ", п. 2.4, подано визначення показника вартості матеріального збитку (реального збитку). 

Він визначається як вартісне значення витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або 

розукомплектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може 

зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної 

вартості). З більшими подробицями вимоги до виконання оцінки розміру відшкодування збитку 

викладено у розділі VIII. "Визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ". 

Зокрема, п. 8.1 стверджує, що "Для визначення вартості матеріального збитку, завданого 

власнику КТЗ, застосовуються витратний підхід і метод калькуляції вартості відновлювального 

ремонту". Згідно п. 8.4, "До вартості матеріального збитку, який визначається під час оцінки, не 

включаються витрати власника КТЗ, пов'язані з транспортуванням, зберіганням КТЗ, оплатою за 

експертні дослідження, поштовими витратами, з викликом сторін для технічного огляду КТЗ та 

іншими витратами. У разі визначення вартості матеріального збитку враховується фактичний 

                                         
11 Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Затверджено Наказом 

Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159). Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 р. за № 1074/8395. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-
03#Text. (дата звернення: 04.04.2022 р.).  
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технічний стан складових частин КТЗ до події (ДТП, страховий випадок, стихійне лихо, 

протиправні дії, розукомплектування тощо). Принцип економічної доцільності операції ремонту 

(заміни) окремого складника КТЗ (включаючи кузовні складники) полягає в тому, що 

економічно доцільною є та операція заміни чи ремонту, яка є економічно привабливіша у разі 

одночасного дотримання принципів технічної можливості ремонту та відновлення права особи 

користуватися КТЗ в тому технічному стані та з такими самими споживчими властивостями, які 

мали місце до пошкодження". 

З 21 жовтня 2019 р. Методику товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних 

засобів було востаннє оновлено. Зміни затверджені спільним наказом Мін'юсту та Фонду 

держмайна.
12

 Від цього часу Методика чітко визначає, що є аварійним, експлуатаційним та 

корозійним пошкодженнями, а також дає визначення місцевої й наскрізної корозії. Розширено 

перелік документів, які власник КТЗ має надати на вимогу оцінювача (експерта) для виконання 

оцінки. Від цієї дати додатково потрібно надати рахунок на проведення ремонтних робіт зі 

спеціалізованої станції технічного обслуговування, дані дефектування, діагностики тощо. Крім 

того, зміни торкнулися формули розрахунку середньої ринкової ціни КТЗ. З'явився 

альтернативний метод обчислення вартості утилізації КТЗ. Така вартість може визначатися як 

сума ринкової вартості технічно справних складників та вартості металобрухту складників, які 

залишилися, або із застосуванням методу питомої ваги окремої складової КТЗ від ринкової 

вартості КТЗ. У разі визначення вартості матеріального збитку враховується фактичний 

технічний стан складових частин КТЗ до події (ДТП, страховий випадок, стихійне лихо, 

протиправні дії, розукомплектування тощо). Враховується також принцип економічної 

доцільності операції ремонту (заміни) окремих запчастин (включаючи кузовні), який полягає в 

тому, що економічно доцільною є та операція заміни чи ремонту, яка є економічно 

привабливіша у разі одночасного дотримання принципів технічної можливості ремонту та 

відновлення права особи користуватися КТЗ в тому технічному стані та з такими самими 

споживчими властивостями, які мали місце до пошкодження. 

Не можна залишити поза увагою також положення "Методики оцінки майна"
13

, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Пункт 4 цієї 

методики підкреслює доцільність застосування вимог МСО: "Вартісна оцінка майна 

проводиться відповідно до вимог національних стандартів з урахуванням положень цієї 

Методики та міжнародних стандартів оцінки". Відповідно до вимог п. 1 цієї Методики, з її 

застосуванням проводиться визначення ...розміру збитків, що призвели до завдання майнової 

шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною часткою 

(часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі встановлення фактів 

розкрадання, нестачі, знищення, псування майна. Але ця Методика не застосовується у випадках 

відшкодування збитків, передбачених Земельним кодексом України, які відшкодовуються 

відповідно до "Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам".
14

  

                                         
12 Зміни до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Затверджено Наказ 

Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 21 жовтня 2019 року № 3107/5/1033. 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2019 р. за № 1129/34100. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-19#Text. (дата звернення: 04.04.2022 р.).  
13 "Методика оцінки майна", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 

1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82#w1_1. 

(дата звернення: 04.04.2022 р.).  
14 Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету 

Міністрів України №284 від 19 квітня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF#Text. (дата 
звернення: 04.04.2022 р.).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF


19 

 

Цей Порядок цікавий тим, що у ньому стверджується, що відшкодуванню підлягають, 

зокрема, "...інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи 

і неодержані доходи, якщо вони обгрунтовані", та міститься визначення неотриманого доходу. 

Відповідно до п. 3, "Неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, 

землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її 

вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або 

приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті 

негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян".  

Існують також методики визначення збитків, що використовуються у судовій експертизі і 

входять до Реєстру її затверджених методик, але вони не застосовуються у вартісній оцінці з 

огляду на їх виключно відомчий характер та недоступність оцінювачам через відсутність цих 

документів у відкритому доступі. Нормативною базою вартісної оцінки використання цих 

спеціалізованих відомчих методик визначення збитків не передбачено. 

1.4 Висновки з аналізу законодавчо-нормативної бази України для 
встановлення вартості відшкодування збитків  

 

Як висновок з проведеного аналізу, можна впевнено констатувати факт, що НСО та 

підстандартні нормативні акти України не приділяють особливо великої уваги питанням 

методології визначення розміру збитків. Хоча на тему методичних засад оцінки збитків у тексті 

НСО написано небагато, уважний аналіз цитованих вище положень дає підстави для 

формулювання деяких важливих висновків. 

По-перше, при оцінці розміру збитків НСО не забороняють використання жодних баз 

оцінки, ринкової і неринкових, і відповідних видів вартості, окрім бази оцінки спеціальної 

вартості. 

По-друге, НСО виключають можливість врахування при встановленні розміру 

відшкодування прямих збитків втрати імовірних майбутніх вигід, зокрема - неотриманого 

пошкодованою стороною прибутку. Але у НСО не розглядаються питання визначення розміру 

непрямих збитків, і не забороняється визначати їх розмір, поряд з встановленням розміру 

відшкодування прямих збитків. При цьому принципи розподілу збитків на прямі та непрямі у 

НСО не розглядаються. 

По-третє, при оцінці розміру ймовірного страхового відшкодування НСО вимагають 

здійснювати оцінку застрахованого майна з урахуванням умов страхування та дотриманням 

базових принципів корисності і заміщення. Це дає незаперечні підстави для обгрунтування 

застосування порівняльного та дохідного підходів при проведенні подібних оціночних робіт.  

По-четверте, при визначенні розміру збитків, пов'язаних з використанням об'єкта права 

інтелектуальної власності НСО вимагають розраховувати розмір збитків на основі аналізу 

прибутку (доходу), недоотриманого власником майнових прав внаслідок неправомірного 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або 

реалізації контрафактної продукції. 

Ті нечисленні вимоги, які було розглянуто вище, не суперечать вимогам МСО, але у МСО 

вимоги до оцінки розміру збитків прописані набагато детальніше і з більшою повнотою. Це 

робить обгрунтованим використання МСО вітчизняними оцінювачами у тих випадках, коли 

певні проблемні питання визначення розміру збитків у національній нормативній базі оцінки не 

визначені. 
15

 

                                         
15 Поздняков Ю.В., Братішко І.Г. Нормативна база виконання економічних вимірювань вартості 

відшкодування збитків в Україні. [Regulatory basis for economic measurements of damages compensation value 
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2. Законодавчо-нормативна база встановлення вартості 
відшкодування збитків у міжнародних стандартах  

2.1 Міжнародні стандарти оцінки МСО - 2017 (IVS - 2017) 
 

Натомість сучасні вимоги міжнародних стандартів оцінки (МСО) приділяють більше уваги 

методології економічних вимірювань вартості збитків. Право вимоги вішкодування збитків 

переважно розглядається як нематеріальний актив. Наприклад, п. 20.10 стандарту IVS 210 

"Intangible Assets", який входить до пакета МСО-2017, говорить, що оцінка нематеріальних 

активів проводиться для різних цілей. До компетенції та відповідальності оцінювача належить 

<правильне> розуміння мети оцінки та вирішення питання, яким чином слід оцінювати 

нематеріальний актив - окремо чи згруповано з іншими активами. Неповний перелік прикладів 

обставин, які включають компонент оцінки нематеріальних активів, наведений нижче: ... (c) 

Нематеріальні активи можуть бути предметом судового розгляду, що вимагає аналізу оцінки за 

таких обставин, як спори акціонерів, розрахунки збитків та розірвання шлюбу (розлучення)
16

.  

При цьому у наступному розділі 30 "Bases of Value" ("Бази оцінки") зазначено, що 

"Відповідно до IVS 104 "Bases of Value" ("Бази оцінки"), при оцінці цих нематеріальних активів 

оцінювач повинен вибрати відповідну(-і) базу(-и) оцінки. Часто оцінка нематеріальних активів 

здійснюється з використанням баз оцінки, що визначені суб’єктами/організаціями, відмінними 

від IVSC (деякі приклади з яких згадано в IVS 104, а оцінювач повинен розуміти та 

дотримуватися вимог нормативних актів, судової практики та інших інтерпретаційних 

рекомендацій щодо цих баз оцінки на дату оцінки). 

У МСО-2017 згадка про визначення вартості збитків міститься також у IVS 410 

"Development Property" ("Нерухоме майно з потенціалом розвитку"), п. 20.2. У ньому вказано, 

що оцінка нерухомого майна у розвитку може знадобитися для різних цілей, і відповідальністю 

оцінювача є <правильне> розуміння мети оцінки. Неповний перелік прикладів обставин, які 

можуть вимагати оцінки нерухомості у розвитку, містить підпункт (d): для судових процесів, які 

потребують аналізу оцінки за таких обставин, як спори акціонерів та підрахунок збитків. 

2.2 Міжнародні стандарти оцінки TEGoVA EVS - 2016 
 

Європейські стандарти оцінки TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations, 

Європейська група спілок оцінювачів) EVS 2016 значно більш повно регламентують питання 

вибору бази оцінки та розкриття особливостей виконання оцінки збитків
17

.  

У EVS 2 "Valuation Bases Other than Market Value" ("Бази оцінки, відмінні від ринкової 

вартості") детально розглядаються такі види вартості, як Special Value (спеціальна вартість); 

Investment Value (інвестиційна вартість); Mortgage Lending Value (вартість іпотечного 

кредитування); Insurable Value (страхова вартість); Values for Local and National Taxation 

Purposes (Вартість для цілей місцевого та національного оподаткування); Values for Compulsory 

Purchase and/or Compensation (Вартість обов'язкового придбання та/або компенсації). Тут ми 

                                                                                                                                            
performance in Ukraine]. 4-а Міжнародна наукова конференція "Цифрова економіка та інформаційне суспільство". 

Сілезька академія прикладних наук, Катовіце, Польща (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach), 2022. 
16 IVS 2017. International Valuation Standards 2017. General Standards. IVS 103. Reporting. International 

Valuation Standards Council, 2017. URL: http://www.cas.org.cn/docs/2017-01/20170120142445588690.pdf/ (дата 

звернення: 23.03.2022 р.), с. 59.  
17 EVS 2016. European Valuation Standards 2016. Eighth edition. The European Group of Valuers’ Associations 

(TEGoVA). URL: www.tegova.org. (дата звернення: 11.05.2018 р.).  
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можемо бачити придатні для оцінки збитків неринкові види вартості, які відсутні у переліку баз 

оцінки НСО-1. 

У розділі 8 "Insurable Value" ("Страхова вартість") EVS 2 наголошується, що цей вид 

вартості означає суму, зазначену у страховому договорі, який стосується цього майна, оскільки 

відповідальність страховика розповсюджується на заподіяні збитки і фінансову шкоду, завдані 

страхувальнику ризиками, визначеними у договорі страхування, що стосується цього майна. 

Коли оцінювач отримує завдання оцінити страхову вартість, він повинен визначити показник 

вартості, яка забезпечить належне страхове покриття пошкодженого майна. У п. 8.2 

відзначається, що коли страхова вартість виявляється меншою за збиток і фінансові збитки, 

заподіяні при виникненні ризику, то страхувальник несе невідшкодовувані втрати. 

 У п. 5.8 EVS 4 "The Valuation Process" ("Процес виконання оцінки") відмічено, що 

оцінювачу може знадобитися зробити спеціальні припущення при виконанні оцінки на основі 

спеціальних попередніх умов, висловлених замовником. Такі ситуації можуть включати, 

зокрема, припущення, що забезпечують основу для оцінки майна, пошкодженого вогнем та 

особливі припущення при оцінці торгового майна.  

До пакета Європейських стандартів оцінки TEGoVA EVS 2016 входить частина 1B 

"Еuropean valuation guidance notes" ("Європейські рекомендації з оцінки"). У структурі пакета 

EVS 2016 міститься European Valuation Guidance Note (Європейська рекомендація з оцінки) 

EVGN 4 "Assessment of Insurable Value and Damages" ("Оцінка страхової вартості та збитків"). 

Буде доцільним процитувати найважливіші положення цього документа. 

У п. 1.1 вказано, що ця рекомендація призначена для використання як загальне керівництво 

при оцінці страхової вартості та вартості збитків від пошкодження нерухомого майна. Цей 

документ не враховує деталізовані законодавчі норми чи положення, що стосуються конкретної 

країни, чи спеціальні умови, встановлені страховою компанією. 

П. 1.4 стверджує, що оцінювач має оцінити вартість ремонту (відновлення) пошкоджених 

або зруйнованих будівель (майна), як підстави для визначення розміру страхового 

відшкодування у разі їх пошкодження або знищення. За винятком випадків, коли договір 

страхування прямо визначає максимальну відповідальність страховика через повне покриття 

вартості збитків, розмір компенсації обмежується страховою сумою, навіть якщо вона не може 

бути достатньою для повного відшкодування. У разі збитку від повної втрати майна страховик 

виплатить лише, як максимум, страхову суму. Тому при оцінці важливо ретельно і коректно 

розраховувати показник вартості заподіяних збитків, однак розглядати договірні обмеження 

покриття збитків не входить до завдання оцінювача. 

Відповідно до п. 1.5, у разі часткової втрати майна (тобто, коли зруйнована лише частина 

будівлі), страховики зазвичай виплачують, як максимум, відсоток від суми страхової премії, яку 

зазначено в страховому полісі. Оцінювач має оцінити вартість реконструкції (ремонту) і таким 

чином сприяти визначенню відносної частини страхової вартості. 

Згідно п. 1.8, може знадобитися оцінка у зв'язку з коригуванням розміру збитків після 

висловлення претензії на виплати відшкодування за існуючим полісом, а також при виявленні 

розміру будь-яких збитків, пов’язаних з причиною позову. Критерії відновлення можуть бути 

визначені в договорі страхування. Хоча зміст цього параграфа має відношення до коригування 

розміру збитків і розрахунку вартості збитків, вимоги, викладені в EVS 3 "The Qualified Valuer" 

("Кваліфікований оцінювач") щодо наявності відповідного досвіду, включаючи підтверджену 

кваліфікацію, потрібну для визначення вартості у страхових договорах та розрахунків розміру 

збитків, є підставою для вибору спеціаліста, відповідного для виконання такої роботи. У 

багатьох випадках оцінювач повинен також оцінити ринкову вартість оренди як порівнянну 

вартість використання приміщення для тимчасового користування страхувальником. 

Незважаючи на будь-які обмеження щодо компенсації, компенсація за певних обставин також 
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буде оцінюватися на основі ринкової вартості. У деяких випадках оцінювачу повинні 

допомагати особи, які детально обізнані щодо вартості спеціальних предметів <обладнання>, а 

також складних конструкцій та установок. 

Загальне правило полягає в тому, що оцінювач повинен "зібрати всю відповідну інформацію 

та здійснити усі перевірки, які він вважає необхідними", очевидно в межах і за згодою страхової 

компанії. Це означає, що оцінювач повинен розглянути можливість придбання/збирання 

додаткової інформації в разі необхідності, якщо його спеціальні знання обмежені. Прикладами 

можуть бути експертиза в області статичних розрахунків <навантажень>, спеціальних технічних 

конструкцій, геотехнічних досліджень, споруд історичних пам’ятників, художніх творів, 

будівель з особливою архітектурною цінністю, тощо.  

У п. 1.9 вказано, що коли основою для визначення вартості покриття збитків має бути повне 

відновлення, оцінювач повинен оцінити повний розмір будь-якої потенційної втрати, як 

правило, з посиланням на відновлення прав на пошкоджене майно – по суті, це оцінка вартості 

витрат <на відновлення>, а не вартості майна. Оскільки така втрата зазвичай стосується 

пошкодження будівель, щоб зробити точну оцінку вартості відновлення оцінювач поряд з 

відповідними навичками оцінки повинен мати досконалі знання будівель і будівельних 

технологій, обмежень і <пов’язаних супутніх> витрат. 

У розділі 3. "Definitions" ("Термінологія") EVGN 4 подано визначення найважливіших 

термінів, дотичних до визначення розміру збитків. Вибірково процитуємо деякі з них. 

П. 3.2. Заподіяння збитку (Damage) означає фізичне пошкодження, втрату, знищення або 

перешкоджання чи втрату можливості користування матеріальними активами, у тому числі - 

перебудову (переобладнання), посягання на власність, перешкоджання або протиправне 

втручання у здійснення права власності. 

П. 3.3. Якщо основою оцінки є відновлення (reinstatement), принцип полягає в заміні того, 

що було пошкоджено або знищено, <з приведенням майна> до стану, який був до події <дати 

заподіяння збитків>. Це не має покривати удосконалення або розширення <площ>, за винятком 

випадків, коли такі зміни вимагаються на даний момент за законом або нормативними 

регулюючими актами. Відновлення у разі знищення майна означає відновлення майна з його 

приведенням до стану, адекватного, але не кращого або більшого, ніж його стан, коли воно було 

новим. Відновлення у разі пошкодження майна означає відшкодування пошкодження та 

відновлення пошкодженої частини майна до стану, що є практично таким самим, який був на 

дату пошкодження, але не кращий і не більший, ніж його стан, коли воно було новим.  

П. 3.4. Відновлення, ремонт та реставрація (Rebuilding, repair and restoration) в контексті 

відновлення означає заміну (ремонт) методами або матеріалами, які задовольняють вимоги до 

сучасного будівництва, протипожежні вимоги та інші <нині діючі> нормативні чи законодавчі 

акти. Сюди також включаються витрати на знесення, очищення, відновлення, рекультивацію 

земельної ділянки, логістичну підтримку, а також усі професійні та передбачені законом збори, 

що виникли при реконструкції. 

П. 3.5. Власність (Property) означає землю та будівлі на її поверхні, під або над поверхнею, 

у тому числі - труби, кабелі та інші комунікації, які підключаються до <об’єкта нерухомого> 

майна. 

П. 3.6. Вартість заміщення (Replacement cost) визначається як вартість заміни пошкодженого 

майна з матеріалами аналогічного виду та якості, без будь-яких відрахувань на знос і 

амортизацію. Якщо оцінювачу поставлена задача визначити амортизовану вартість заміщення 

(залишкова вартість заміщення з вирахуванням зносу), або якщо це доцільно, тоді оцінювач 

повинен оцінити вартість заміщення майна як нового, а потім вирахувати суму знижки на 

<знецінення внаслідок> старіння та вплив зносу конструкції. Цей показник покриття збитків 
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прирівнюється до заміни будівлі у стані, в якому вона перебувала до дати заподіяння збитку, а 

не до її заміни на нову будівлю. 

П. 3.7. Капітальний ремонт (Major renovations) визначений згідно з Директивою 2010/31/EU 

"Енергетична ефективність будівель". Капітальний ремонт означає реконструкцію будівлі, де: 

(a) загальна вартість реконструкції, що стосується огороджувальної конструкції будівлі або 

технічних систем будівлі, перевищує 25% вартості будівлі, без урахування вартості земельної 

ділянки, на якій розташована будівля; або (b) понад 25% поверхні огороджувальної конструкції 

будівлі піддається реконструкції. Держави-члени ЄС можуть вибрати варіант (а) або (b). 

П. 3.8. Стихійні лиха. Пошкодження в результаті: повені; бурі; зсувів та лавин; штормів; 

землетрусів; вивержень вулканів. Страховий платіж може бути зменшений або навіть 

виключений, якщо розмір збитку повністю або частково зумовлено наступними факторами: 

надто слабка конструкція, враховуючи умови, яким будівля або компонент могли очікувано 

піддатися; відсутність належного технічного обслуговування; відсутність нагляду; 

страхувальник несе відповідальність за невжиття заходів для мінімізації розміру шкоди (треба 

враховувати компетентність страхувальника в цьому відношенні). 

П. 3.9. Інші небезпеки: пожежа; вода; біологічні фактори, включаючи комах, гризунів тощо; 

крадіжка та зловмисне пошкодження; терористичні акти; інші збитки, напр. вибухи, удари, 

механічні пошкодження, перевантаження тощо. 

 П. 3.16. Пошкодження від пожежі (Fire damage) - наслідки пожежі, тобто полум'я, що 

виходить з-під контролю, раптові та непередбачені забруднення продуктами горіння, вибух, 

блискавка (якщо предмет був безпосередньо вражений блискавкою і чітко позначений нею), 

коротке замикання або інші електричні явища чи інші подібні пошкодження, падіння літаків або 

падіння частин літаків. 

П. 3.17. Пошкодження водою (Water damage) - включаючи інші рідини, газ або порошок. 

Пошкодження в результаті раптових і непередбачених витоків з трубопроводів, включаючи 

інженерне обладнання у будівлі. Це пошкодження, пов'язані з тріщинами, витоками або 

переливами, просочуванням води або інших рідин із зовнішніх трубопроводів, просочуванням 

води через отвори або інші витоки. Пошкодження конструкцій у будівлі внаслідок 

перерахованого вище. Пошкодження в будівлі <через потрапляння води> безпосередньо з землі 

внаслідок опадів, танення снігу або льоду, якщо це є результатом підйому рівня води, що 

піднімається над найнижчим рівнем підлоги, витікає з вогнегасника чи системи пожежогасіння, 

чи лінії подачі від головного запірного клапана системи пожежогасіння всередині будівлі. 

П. 3.18. Крадіжка та зловмисне пошкодження (Theft and malicious damage) – обмежено 

предметами у будівлі. Оцінювач повинен описати фактичний інцидент і має бути ознайомлений 

зі специфікаціями та обмеженнями у страховому полісі. Повинні бути вказані відповідні 

обставини та відповідальна особа. Особливу увагу слід приділяти дверям, вікнам та іншим 

отворам, що ведуть до приміщення. Оцінювач повинен переконатися, чи було повідомлено в 

поліцію про інцидент, тоді не можна входити в приміщення без наданого дозволу. Звіт 

виконується як при звичайних збитках. 

П. 3.19.1. Повна вартість відновлення (Full rebuilding value) – це вид страхування будівель, 

що покриває вартість відновлення будівлі на суму, що відповідає вартості реконструкції. 

Страхова вартість визначається і фіксується страховиком (або його професійним оцінювачем) і 

повинна бути передбачена страховим полісом. Будь-яке розширення <площ> чи зміни, що 

впливають на значення вартості будівлі, повинні бути повідомлені страховику, щоби вони були 

покриті страхуванням. Якщо страховика не повідомлено про це, буде забезпечено 

відшкодування лише тієї частини шкоди, яка відповідає значенню вартості до реконструкції.  

П. 3.19.2. Повна вартість заміщення (Full replacement cost) – це сума, що підлягає сплаті, 

обмежена страховою вартістю, яку зазначено в страховому полісі. Якщо застраховане майно 
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знищено, страхова компанія зобов'язана повністю замінити або відбудувати майно без будь-яких 

відрахувань на амортизацію. Щоб отримати повну вартість заміщення майна, понад показник 

страхової вартості, страхова компанія, як правило, стягує річну плату у розмірі близько 10% до 

20% більшому, ніж для покриття фактичної грошової вартості. 

П. 3.19.3. Гарантована вартість заміщення (Guaranteed replacement cost) – це сума, що 

підлягає сплаті, обмежена страховою вартістю, яку зазначено у страховому полісі. Але якщо 

збиток перевищує цей ліміт, вказаний у страховому полісі, страхова компанія зобов’язана 

повністю замінити або відбудувати майно без будь-яких відрахувань на амортизацію (знос). 

Страховики обмежують суму, яку вони виплачують на заміщення або відновлення майна, як 

правило, показником не більше ніж на 20% вищим від суми, на яку майно є застрахованим. 

Якщо вартість <знищеної> нерухомості перевищує рівень покриття, поліс не буде покривати цю 

суму - навіть якщо страхувальник вважає, що має отримати гарантовану вартість заміщення. 

П. 3.19.4. Повне покриття (Full coverage) - будь-яка форма страхування, яка передбачає 

повну оплату (наприклад, без обмежень франшизи або перестрахування) всіх збитків, 

спричинених застрахованими ризиками. 

П. 3.20. Страхування першого збитку (First loss insurance) – це вид страхування майна та 

інтересів (майнових прав), який покриває збитки в межах початково зазначеної страхової суми. 

Не дає підстав вимагати страхового відшкодування понад цю суму. 

П. 3.21. Фіксована сума (Fixed sum) – страхова сума, що встановлюється страхувальником і 

обумовлюється у страховому полісі. Страхова сума, як мінімум, повинна відповідати 

можливості повторного придбання майна, щоб уникнути недострахування. 

П. 3.22. Під вартістю повторного придбання (Reacquisition value) розуміють витрати на 

повторне придбання відповідного предмета страхування на дату його пошкодження. Якщо 

страхова сума є нижчою, ніж вартість повторного придбання, буде забезпечено відшкодування 

тієї частини збитку, що відповідає співвідношенню між страховою сумою та вартістю 

повторного придбання (недострахування). 

П. 3.23. Вартість реконструкції (Reconstruction value) розуміється як вартість реконструкції 

(відбудови) відповідної (або практично відповідної) будівлі на місці пошкодження на дату 

пошкодження. Додаткові витрати у зв'язку з методами (технологіями) будівництва та 

обладнання, які не відповідають <раніше> існуючим методам будівництва, не включаються при 

розрахунку вартості реконструкції. 

П. 3.24. Особливі предмети (Special items), такі як історичні будівлі, твори мистецтва, 

об'єкти з особливою архітектурою, тощо. У таких випадках оцінювач повинен розглянути 

можливість допомоги осіб, які володіють детальним знанням вартості таких предметів. 

Короткі визначення розглянутих вище понять також можна знайти у розділі "Словник" 

("Glossary") на с. 355 МСО EVS 2016. Перелічені вище визначення термінів можуть бути цілком 

включені у розділ "Термінологія" звіту при виконанні оціночних робіт збитків, оскільки зміст 

цих понять далеко не завжди достатньо повно розкритий у документах національної 

нормативної бази оцінки.  

У розділі 4. Recommendations ("Рекомендації") EVGN 4 "Assessment of Insurable Value and 

Damages" ("Оцінка страхової вартості та збитків") міститься низка конкретних вказівок, що 

стосуються особливостей виконання оцінки збитків. Вони, безперечно, є корисними і для 

вітчизняних оцінювачів - особливо зважаючи на факт, що цей вид оціночних робіт практично не 

врегульований національними стандартами. Нижче вибірково розглянемо деякі положення 

цього розділу Європейських стандартів оцінки TEGoVA EVS 2016.  

Насамперед, у п. 4.1 стверджується, у процесі виконання оцінки статус оцінювача, з 

уточненням, чи діє він у зовнішніх умовах вартісної дієздатності, із зазначенням корпоративної 

чи особистої ідентичності, або як внутрішній оцінювач компанії, слід чітко повідомляти 
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залученим сторонам, як це зазначено в EVS 4. При врегулюванні претензій надзвичайно 

важливо, щоб страхувальник мав змогу отримати суму відшкодування у повному обсязі, на яку 

він має право за страховим полісом. П. 4.3 вказує, що під час виконання оцінки страхової 

вартості оцінювач повинен знати про ризики, які можуть бути виключені зі страхового 

покриття. 

П. 4.4 зазначає, що виключення з страхового покриття не знімає <з оцінювача> 

відповідальності повідомляти у звіті про будь-які питання, що можуть вплинути на рішення 

страховика. Цілком можуть існувати складові, що виключені зі страхового покриття (хоча їх 

потрібно враховувати при будь-якій оцінці), або для яких покриття може бути спеціально 

обмежене за договором. Питання щодо складових, які були повністю або частково виключені з 

покриття, або стосовно яких було надано обмежене покриття чи альтернативне покриття, якщо 

це є доцільним, розглядаються у звіті про збитки та можуть виключатися або обмежуватися при 

визначенні розміру компенсації. 

Приклади рекомендованих контрольних точок для виявлення умов, які визначають деякі 

елементи, що можуть бути повністю або частково виключені з страхового покриття, наведені 

нижче (цей перелік не є вичерпним): 

• Азбест та інші шкідливі матеріали (у деяких країнах шкідливі матеріали за законом завжди 

включатимуться в страховий поліс); 

• Збиток від затоплення, особливо якщо приміщення знаходиться в зоні ризику повені і, 

можливо, вже постраждало від повеней в минулому; 

• Можливе пошкодження штормом; 

• Стан усіх покрівель, оскільки страховик може виключати ризики пошкодження від 

шторму, де умови невигідні, що в свою чергу може призвести до зменшення компенсації; 

• Пошкодження від пожежі можуть бути виключені, якщо електрична система не була 

сертифікована або якщо мав місце недостатній протипожежний захист (наприклад, 

<відсутність> вогнегасників). Зазвичай таке обмеження має бути частиною договору 

страхування, оцінюватися та включатися у звіті оцінювача; 

• Для приміщень зі спринклерними системами <пожежогасіння> пошкодження водою 

можна виключити, якщо не був встановлений захист від протікання спринклера; 

• У районах, де спостерігаються проблеми з просіданням грунту, покриття ризику 

просідання може бути виключене, в той час як зазвичай вторинні збитки будуть включені у 

поліс; 

• Землетруси можуть бути виключеним ризиком у деяких <сейсмонебезпечних> районах; 

• Втрата орендної плати та витрати на надання альтернативного житла і пов'язані з ними 

ризики, як правило, покриваються, але повинні бути перевірені оцінювачем перед тим, як бути  

враховані; 

• Оцінювач повинен оцінити, чи відповідають будівельним нормам елементи <будівельних> 

конструкцій, що призводить до додаткових витрат; 

• Неправильна інформація від страхувальника та фінансові наслідки отримання неправдивої 

інформації або надання помилкової інформації; 

• Обман і можливість втрати всіх прав за страховим полісом. 

Відповідно до п. 4.6, у деяких випадках ПДВ стягуватиметься з вартості відновлення, і цей 

показник доцільно показати як окрему суму, на додаток до вартості відновлення без ПДВ. Це є 

корисним для клієнта, щоби він мав можливість встановити, наскільки повно він може 

відшкодувати цей ПДВ. 

Згідно п. 4.7, у багатоквартирних будинках власники квартир мають фінансову 

зацікавленість у всій будівлі, а також у елементах будівельних <конструкцій> всередині їх 

блоку. Оскільки власникові однієї квартири не потрібно страхувати всю будівлю, страховики 
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окремого помешкання вимагають адекватний рівень <внесків для> відшкодування. Місцеві 

правила або традиції можуть визначати ступінь покриття, необхідного понад оцінку страхової 

вартості однієї квартири. Рекомендується розглянути деталі страхового полісу і забезпечити, 

щоб покриття було надано відповідно до вимог страховика. Це також рекомендується, щоб 

оцінювачі здійснювали запити щодо будь-яких конкретних вимог страховиків, де затоплення 

будь-якого майна у будинку може вплинути на окрему квартиру, вартісно від того, чи вона 

постраждала внаслідок затоплення. 

П. 4.8 говорить про наступне. Якщо ціле майно включає більше однієї квартири, 

страхування зазвичай здійснюється для всіх приміщень сукупно, які повинні бути застраховані в 

рамках одного полісу, включаючи зони загального користування та допоміжні приміщення. 

Оцінювачі повинні переконатися, що страхова сума точно відображає різні значення 

відшкодувань, які можуть існувати в межах загальної площі та вплив, який загрожує, наприклад, 

при затопленні будь-якої частини майна. 

У розділі 5. "The Assessment" ("Оцінка") EVGN 4, п. 5.1, стверджується, що традиційною 

метою страхового покриття є відшкодування збитку, заподіяного пошкодженнями. Необхідно 

провести оцінку страхової вартості або вартості відновлення, базуючись на повній вартості 

заміщення, а не на ринковій вартості чи будь-якій іншій базі оцінки, якщо оцінювачем або 

договором страхування спеціально не зазначено інше. У такому випадку звіт про збитки 

повинен чітко вказувати, що визначена вартість не є оцінкою вартості відновлення та має бути 

вказана фактична база оцінки. 

Згідно п. 5.2, на вартість відновлення буде впливати низка різних факторів, у тому числі: 

тип майна, тип будівництва, якість будівництва та розташування нерухомості, особливо в 

контексті близького оточення майна та будь-яких обмежень щодо будівельної діяльності в 

околиці. 

Згідно п. 5.3, вартість будівництва в контексті страхування часто буде значно вищою, ніж 

фактична вартість нещодавно завершеної будівлі, збудованої на вільній ділянці. Вартість нового 

будівництва відображатиме той факт, що на ділянці не було будівель та підрядник міг 

використовувати ефективні методи будівництва об’єкта. Якщо йдеться про відбудову <після 

заподіяння збитків>, то ділянка часто може бути обмежена іншими будівлями, які вже існують 

поряд, та іншими елементами навколишнього середовища, які були створені раніше. Будь-яка 

будівля, приєднана до іншої власності, може потребувати тимчасового укриття та захисту від 

негоди. При оцінці її пошкоджень оцінювач у звіті повинен включити такі додаткові витрати до 

вартості відновлення. 

Як вказано у п. 5.4, причиною позову про повне відновлення може бути катастрофічна 

пожежа або вибух. Тоді необхідно передбачити витрати на знесення існуючої будівлі чи 

споруди, а також врахувати вартість будь-яких робіт, необхідних для захисту прибудованих і 

прилеглих будівель. Залежно від характеру або розміру пошкодження, процес знесення може 

бути більш небезпечним, ніж це могло би бути в іншому випадку, а в крайніх випадках 

фундамент також може вимагати видалення. 

Згідно п. 5.5, необхідно передбачити витрати на вивезення завалів та іншого сміття і 

відходів з ділянки до початку робіт з відновлення. Витрати, пов’язані із захороненням сміття на 

полігоні або сміттєзвалищі значно зросли за останні роки, особливо щодо шкідливих або 

забруднюючих довкілля матеріалів. У своєму звіті про збитки оцінювач також повинен взяти це 

до уваги. 

У 5.6 вказано, що обов’язкового розгляду потребують витрати, пов'язані з покращенням 

енергозберігаючих характеристик будівлі. Директива про енергоефективність будівель 

2010/31/EU вимагає покращення енергозберігаючих показників у разі «великої реконструкції» 
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(капітального ремонту), визначення якої було подано вище. Оцінювач повинен включити такі 

розрахунки до свого звіту про збитки. 

П. 5.7 стверджує, що при оцінці страхової вартості необхідно враховувати оплату праці 

архітекторів, геодезистів, інженерів та інших постачальників відповідних послуг. Також повинні 

розглядатися оплата робіт і витрати, пов'язані з отриманням дозволу на планування та 

погодження згідно будівельних норм. Це означає, що оцінювач також повинен враховувати ці 

фактори при розрахунку вартості відшкодування у його звіті про збитки. 

Згідно пп. 5.8, 5.9, площа забудови має виняткове значення при розрахунку страхової 

вартості та оцінці втрат, заподіяних збитками. Оцінювач повинен переконатися, що база оцінки 

при проведенні <економічних> вимірювань узгоджується з базою оцінки, прийнятою авторами 

будь-яких діючих інструкцій з оцінки витрат і практикою, прийнятою у відповідній країні. У 

договорах страхування є різні положення щодо прийняття <припущень та> обмежень. Таким 

чином, оцінювач повинен бути добре поінформований і добре обізнаний з конкретним 

договором страхування відповідного майна. У звіті оцінювач повинен брати це до уваги і 

враховувати ці фактори, щоб забезпечити страхувальнику правильний страховий розрахунок. 

У розділі 6 "Reporting" ("Звітність"), у пп. 6.1, 6.1.2 визначені рекомендовані процедури 

звітності при оцінці вартості усунення пошкоджень і страхової вартості збитків. Зазначається, 

що оцінювач повинен провести оцінку та надати у звіті опис наступних даних: розташування та 

використання як об'єкта, так і прилеглого майна; адреса вигодонабувача за договором 

страхування; опис характеристик житлових чи нежитлових приміщень, кількість поверхів, 

забезпеченість послугами та можливість доступу; внутрішні та зовнішні комунікації (інженерні 

мережі) об'єкта, включаючи опис конструктивних характеристик елементів будівлі, розміри, 

прилади інженерних мереж та можливість їх використання (технічний стан), підтверджені 

вичерпним описом з фотофіксацією. Особливу увагу слід приділяти <використаним при 

будівництві> матеріалам та особливостям, які зазвичай не зустрічаються в аналогічних об'єктах, 

вартість заміни яких була б вищою, ніж для типових об'єктів; відповідні дозволи на планування, 

ліцензії та погодження; стан будівлі і стан приміщень (якість ремонту майна), включаючи 

оцінку будь-яких джерел знецінення, що виникли внаслідок заподіяння збитків через 

виникнення пошкоджень, зносу, дефектів або необхідності несвоєчасного ремонту. В деяких 

випадках наявність таких умов призводить до зміни розміру страхового відшкодування. У 

випадках, коли страхувальник не може відшкодувати початкові сплати ПДВ, оцінювачеві 

необхідно уточнити, чи це можливо згідно страхового полісу або національного законодавства, і 

відповідно збільшити оцінені витрати. Специфічною особливістю визначення страхової вартості 

є потреба у опрацюванні специфікації витрат (кошторису) на проведення реконструкції, разом з 

необхідними додатковими витратами, пов'язаними з відновленням (ремонтом, реконструкцією, 

відбудовою). 

П. 6.1.3 говорить про специфічні особливості оцінки збитків. Завжди необхідно вказувати 

причину виникнення пошкодження. Наприклад, пожежа та підпал вимагають розслідування в 

межах кримінальної справи, яка має бути відкрита поліцією або розглянута іншими 

відповідними правоохоронними органами. Тоді у звіті не потрібно повідомляти про основні 

причини виникнення пошкодження, оскільки ці факти встановлюються при розслідуванні 

іншими органами, висновки яких мають бути включені до звіту. Має бути визначений розмір 

збитку; встановлено вартість ремонту та вартість заміни <використаних при будівництві 

елементів> на підставі договірних умов вартості типових для ринку будівельних робіт, 

необхідних для усунення пошкоджень. Має бути складена специфікація витрат (кошторис) на 

реконструкцію разом з необхідними додатковими витратами, пов'язаними з відновленням. 

Вартість покращень має бути чітко визначена і зазначена у звіті або, як альтернатива, 

обгрунтовано виключена. Повинні бути зазначені порушення особливих положень у договорі 



28 

 

страхування, здійснена їх ідентифікація, встановлений причинно-наслідковий зв'язок, а в деяких 

випадках - відповідальність за регресним позовом; мають бути вказані обов'язкові застереження 

та обмеження. 

У розділі 7 "Other Issues" ("Інші питання"), п. 7.1 говорить, що у певних спеціальних 

випадках, у разі повних втрат майна, може знадобитися передбачити, що відновлення структури 

об’єкта у тому вигляді, в якому вона попередньо існувала, могло би бути нереальним або, 

можливо, непотрібним чи економічно недоцільним. Це може виникнути, коли застраховане 

(пошкоджене) майно було створене з використанням матеріалів, які зараз вже не 

використовуються, і якщо воно було побудоване з застосуванням технологій і стандартів, які 

нині застаріли. Прикладом може бути будівля, побудована з традиційних <для минулих часів> 

матеріалів з застосуванням застарілих будівельних технологій. У таких випадках може бути не 

потрібно відбудовувати пошкоджену конструкцію будівлі такою, якою вона була <до дати 

заподіяння збитків>. В цьому випадку дешевшим і доцільнішим може бути виконання 

реконструкції, що відповідає поточним і передбачуваним вимогам на дату оцінки, із 

використанням сучасних технологій, матеріалів та за сучасними будівельними стандартами. 

Оцінювача можуть попросити надати оцінку на основі концепції амортизованої вартості 

відновлення (залишкова вартість відновлення з вирахуванням зносу). Часто договір страхування 

також передбачає альтернативні положення для розрахунку адекватності альтернативної 

компенсації. 

Відповідно до п. 7.2, 7.3 витратний підхід (The Cost Approach, or the Contractor’s Method) 

використовується для оцінки майна за його відновною вартістю та амортизованою відновною 

вартістю (залишкова вартість заміщення/відтворення з вирахуванням зносу). При визначенні 

амортизованої відновної вартості, різниця повинна нараховувати лише амортизацію 

(знецінення), що виникає внаслідок фізичного зносу, але не повинна враховувати 

функціональний або економічний знос (знецінення), оскільки метою відновлення є заміна того, 

що могло бути фізично втрачено. Результат оцінки амортизованої відновної вартості 

(залишкової вартості заміщення/відтворення з вирахуванням зносу) залежить, серед іншого, від 

віку будівлі, її очікуваного залишкового терміну використання, <вартості> її конструкції, 

способу її використання та обслуговування. 

Відповідно до п. 7.4, земельна ділянка, що лежить в основі <земельних покращень>, не 

потребує оцінки, якщо вона не підлягає дії ідентифікованих ризиків, які покриваються 

страховим полісом (наприклад, ризикам дії повені, забруднення або зсуву грунту). У деяких 

країнах такі збитки покриваються окремо. 

Відповідно до п. 7.5, будь-яка оцінка страхової вартості об’єктів, які внесені до списку 

пошкодженого майна у вигляді історичних цінностей або пам’ятників культурної спадщини, 

потребує участі спеціаліста, компетентного у знанні деталей конструкції, відповідних витрат на 

заміну та вимог державних органів планування. За винятком випадків, коли оцінювач визнаний 

спеціалістом у цій галузі, жодна така оцінка не повинна проводитися без допомоги експерта у 

сфері подібних предметів власності. У випадку, коли подібна експертна допомога отримана, 

замовника і страхову компанію необхідно проінформувати та здійснити зустрічне узгодження. 

У розділі 8 "Special Provisions and Recommendations for Damage Assessment" ("Спеціальні 

положення та рекомендації щодо оцінки збитків"), п. 8.1 встановлює типовий перелік оціночних 

процедур, який виглядає наступним чином. Підтвердити призначення <визначити мету оцінки 

вартості>. Невідкладно зв'язатися з представником страхувальника; перевірка <наданої 

інформації та натурне обстеження> проводиться за наявності всіх залучених сторін. 

Встановлюється пошкоджене майно та пошкодження, що йому нанесені. Встановлюється 

причина пошкодження. Якщо страхувальник не згоден з висновками оцінювача, позицію 

страхувальника слід повідомити до надання остаточних висновків оцінювача. Описати основну 
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причину заподіяння шкоди, включаючи посилання на висновки посадових осіб <органів 

розслідування> та положення <законодавчо-нормативної бази>. 

Для <оцінки збитків від впливу природних> стихійних лих необхідно дотримуватись 

наступного. Письмово зафіксувати момент настання події завдання збитків від вітру, хвиль та їх 

повторюваності, описати їх вплив на штучні споруди тощо. Виконати оцінку таких факторів у 

вигляді відповіді на питання: "Що повинна витримувати <пошкоджена> конструкція, відповідно 

до будівельних норм і правил на дату її побудови? Якщо вона не відповідає будівельним 

нормам, чи пов’язаний з цим розмір збитку? Чи є розмір збитку через заподіяні пошкодження 

результатом відсутності технічного обслуговування та/або використання неправильного 

будівельного проєкту?" Слід зазначити причини недосконалості будівельних проєктів та/або 

конструкцій та хто є за це відповідальним. У звіті не звинувачуються <конкретні особи>, а лише 

викладаються фактичні спостереження. 

Потрібно описати ступінь пошкодження; розглянути та повідомити про необхідність 

негайного вжиття заходів для захисту <пошкодженого> майна та уникнення його подальшого 

руйнування. Звіт про пошкодження повинен містити опис необхідних ремонтних робіт,  з 

подальшим розрахунком витрат <на їх виконання>. У деяких випадках перевірка <наданої 

інформації та натурне обстеження> та звіт не можуть бути виконані і використані негайно; може 

виявитися необхідною підготовка проміжного звіту для <більш докладної> оцінки бюджетних 

показників витрат. У таких випадках сторони повинні домовитися про процедури встановлення 

точних причин та розмірів пошкоджень. Слід вказати рекомендований метод ремонту та 

підготувати підсумковий звіт. 

У п. 8.2 розглянуто типові наслідки пошкоджень та типові контрольні точки. Наведені 

нижче позиції списку призначені для використання як приклади і не є вичерпно повними. 

П. 8.2.1 Затоплення (залиття) (Flooding). Описуються великі довгострокові пошкодження 

конструктивних елементів і кріплення (несучих конструкцій). Розглядаються значні 

пошкодження та їх вплив на необхідність заміни основних складових елементів і частин будівлі; 

враховується тривалість періоду висихання. Ідентифікуються значні зовнішні пошкодження 

рельєфу та встановлюється необхідність проведення <відновлювальних> будівельних робіт. 

Враховується, що добре функціонуючі системи раннього попередження можуть запобігти 

пошкодженням або зменшити втрати, зокрема - у випадках повільного розвитку затоплення 

водою. У інших випадках раптовий приплив води, бруду та каменів <селевих потоків> посилює 

дію затоплення і збільшує розмір пошкоджень. Враховується, що запобіжні заходи, такі як 

розміщення мішків з піском, поглиблення русла річок тощо, можуть зменшити наслідки 

затоплення і зменшити розмір пошкоджень. Офіційні реєстри та карти можуть містити 

інформацію про території, зазначені як небезпечні. 

П. 8.2.2 Бурі (Storms). Часто наявний певний проміжок часу для попередження, але зазвичай 

можна вжити дуже мало профілактичних заходів. Часто старі конструкції служать довше, а 

сучасні будівлі зводяться на відкритих місцях. Посилюється вплив змін клімату. 

Використовуються конструкційні деталі недостатніх розмірів. Спостерігається нерозуміння 

щодо впровадження превентивних заходів захисту. 

П. 8.2.3 Зсуви та лавини (Landslides and avalanches). Сильні опади часто супроводжуються 

зсувами. Зсуви нині часто відбуваються у місцях, які історично вважалися безпечними 

районами. Офіційні реєстри та карти можуть містити інформацію про території, зазначені як 

небезпечні. 

П. 8.2.4 Штормові нагони (Storm surges). Необхідно збирати дані про рівень припливних вод 

та аналізувати записи історичних даних; слід проконсультуватися з цього питання у офіційних 

станціях реєстрації цих даних. Слід повідомити про пошкодження інших другорядних 

господарських будівель, розташованих біля берега моря, та про пошкодження елементів 
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забудови цих земель (земельних покращень), таких як захисні дамби, хвилерізи, гавані, 

набережні і пірси. Враховується фактор зміни клімату, що призводить до підвищення рівня 

моря. 

П. 8.2.5 Землетруси (Earthquakes). Існують особливі <сейсмонебезпечні> зони з вищими 

ризиками цього явища, але рідко є можливість завчасного попередження. На небезпечних 

відкритих ділянках зазвичай використовуються спеціальні будівельні технології. Слід уважно 

визначити пряму причину пошкодження, адже часто інші причини спричиняють подібні за 

ознаками наслідки, наприклад: - волосяні тріщини та руйнування, тріщини від напружень, 

тріщини між різними матеріалами; - структурне розширення; - теплове розширення внаслідок 

нагрівання; - пошкоджені склопакети; - тиск на грунт; - ослаблені конструкції; - усадка та 

висихання матеріалів; - мороз і лід (ожеледь); - <зміщення, просадка> фундаментів. 

П. 8.2.6 Вулканічна діяльність (Volcanic activities). Варто звернути увагу на: випадання золи; 

пожежі; час евакуації; значні пошкодження будівель, забруднення землі, повітря та води; ефект 

від довготривалих наслідків. 

П. 8.2.7 Пожежа (Fire). Пожежа визначається як полум'я, що виходить з-під контролю. Слід 

звернути увагу на: раптове і непередбачене забруднення сажею (продуктами горіння); іскри; 

вибухи; блискавку, тобто чи був предмет безпосередньо вражений блискавкою і чітко 

позначений нею; коротке замикання або інші електричні явища чи інші подібні пошкодження; 

займання від виконання робіт, які потребують нагріву - наприклад, зварювання, прорізання 

арок; пожежі в димоході, що призводять до пошкодження конструкції димоходу, які можуть 

бути результатом сильного перегріву від інтенсивного використання вогнища. Це може бути 

виявлено тільки після професійного огляду (натурного обстеження пошкодженого) димоходу. 

П. 8.2.8 Вода та інші рідини, газ або порошок - раптові та непередбачені події (Water, and 

other fluids, gas or powder sudden and unforeseen occurrences). Причиною можуть бути: витоки з 

трубопроводів будівлі та приєднаного обладнання <приладів інженерних мереж> з тріщинами, 

протіканнями або затоплення; просочування води або інших рідин із зовнішніх трубопроводів, 

дренажних ємностей, септика <приладів локальної каналізації>, водяних резервуарів, нафтових 

резервуарів, акваріумів; просочування води через отвори або джерела витоків; просочування 

води в будівлю безпосередньо з землі внаслідок опадів, танення снігу або обмерзання, якщо це 

призводить до потрапляння води вище найнижчого рівня підлоги; витік з вогнегасника із 

затвердженої (легально встановленої і сертифікованої) системи вогнегасників пожежогасіння та 

лінії подачі від головного запірного клапана системи пожежогасіння всередині будівлі; 

пошкодження від морозу, недостатнього опалення та неповної <теплової> ізоляції; 

використання дренажів неправильного розміру або відкладення (осад) у дренажах; зворотній 

перетік від муніципальної (міської, суспільної) каналізації; пошкодження систем підземного 

водовідведення. Варто звернути увагу на відповідальність <винних у заподіянні збитків осіб> і 

можливість подання регресних <позовів>. 

П. 8.2.9 Крадіжка та зловмисне пошкодження (Theft and malicious damage). Стосується лише 

майна і предметів у будівлі. 

П. 8.2.10 Біологічні пошкодження, включаючи пошкодження від комах, гризунів тощо. 

(Biological damage including damage from insects and rodents etc.). До таких факторів ризику 

відносяться: грибки, гниль і гниття. Необхідно провести аналіз для визначення природи і типу 

виникнення ризику і тим самим розглянути питання про усунення впливу його наслідків. 

Доцільно розглянути екологічні, конструктивні, естетичні та шкідливі для здоров’я наслідки. 

При оцінці збитків від гризунів потрібно відшукати точки їх доступу та заподіяні пошкодження 

(порушена інсоляція, сліди обгризання ізоляції на електропроводці, екскременти та 

запах/сморід. При оцінці збитків від комах варто проаналізувати характер і тип пошкодження та 

вартості витрат, необхідних для ремонту пошкодження. Збитки, заподіяні домашніми 
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тваринами, зазвичай не покриваються звичайними страховими полісами. Доцільно перевіряти 

тварин, що заподіяли біологічні пошкодження, за реєстром законодавчо захищених 

«червонокнижних тварин», таких як кажани, певні види птахів тощо. Професійне 

консультування з метою запобігання повторних випадків біологічних пошкоджень зазвичай 

покривається страховиком. 

П. 8.2.11 Інші раптові та непередбачені пошкодження будівель (Other sudden and unforeseen 

damage to the buildings). До таких ризиків віднесено: внутрішнє промерзання; вітер, слабший за 

шторм; сніговий удар або снігове навантаження; ковзання снігу на дах або з нього; розбите скло 

у вікнах і дверях, та інше будівельне скло, яке закріплено на його постійному місці; 

пошкодження, що є результатом поступового або <накопиченого> значного пошкодження, 

викликаного іржею, корозією, іншими корозійними проявами або зносом; пошкодження, що 

полягають у розривах, тріщинах, розламах, плямах, подряпинах, відшаруваннях і відколах; 

пошкодження, викликані тваринами, комахами, бактеріями, грибками або гниллю; 

пошкодження, які зачіпають лише механічні або електричні пристрої; пошкодження, що зачіпає 

частину будівлі, яка не була закріплена на постійній основі розташування; пошкодження скла, 

приладів, обладнання та сантехнічного обладнання, які були спеціально встановлені орендарем 

або для нього; пошкодження скла внаслідок дії протягу на раму подвійного склопакета; падіння 

літака або падаючих з літака частин, які вдаряються об предмети. 

У частині 3 пакета стандартів оцінки TEGoVA EVS 2016 "Part 3. European Union Legislation 

and Property Valuation" ("Частина 3. Законодавство Європейського Союзу та оцінка майна") 

містяться розділи, що можуть бути корисними при оцінці збитків, заподіяних здоров'ю та 

безпеці людей, об’єктів енергетичної галузі та навколишньому середовищу. Це розділи 3. Health 

and Safety ("Здоров'я та безпека"); 4. Energy ("Енергія"); 5. Environment ("Навколишнє 

середовище"). Зокрема, останній розділ 5. Environment містить розділи 5.1 General ("Загальні 

положення"; 5.2 Environmental Impact Assessments and Strategic Environmental Assessments 

("Оцінка впливу на навколишнє середовище та стратегічні екологічні оцінки"); 5.3 Water 

("Вода"); 5.4 Environmental Liability and Contaminated Land ("Екологічна відповідальність та 

забруднення земель"); 5.5 Pollution ("Забруднення"); 5.6 Asbestos and Other Substances ("Азбест 

та інші речовини"); 5.7 Bio-diversity and Conservation ("Біорізноманіття та збереження"). З 

огляду на великий обсяг матеріалу ми утримаємося від цитування положень цих розділів, але 

при потребі звернутися до них відсилаємо читачів до с. 201 - 237 оригінального тексту 

документа. Наголошуємо, що у ньому міститься велика кількість посилань на законодавчі і 

нормативні документи ЄС, пов’язані з тематикою цієї роботи. У випадку розгляду 

міждержавних претензій та судових спорів у міждержавних судових інстанціях посилання на 

законодавчо-нормативну базу ЄС може бути використано для обгрунтування методичних засад 

оцінки розміру відшкодування збитків.  

Таким чином, у міжнародних стандартах оцінки EVS 2016, на відміну від національних 

стандартів України, достатньо детально розглядаються поняття, пов’язані з виконанням оцінки 

збитків, визначаються джерела виникнення ризиків виникнення збитків та акцентується увага на 

особливостях виконання оціночних процедур. У EVGN 4 "Assessment of Insurable Value and 

Damages" подано аналіз засад визначення страхової вартості, подано рекомендації по 

встановленню показників розміру відшкодування збитків, конкретизовані деякі джерела ризиків 

їх виникнення, але відсутні детально прописані вимоги встановлення об’єктивних кількісних 

вимірників розміру збитків для випадку відсутності страховки пошкодженого майна. Більш 
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детально вимоги міжнародних стандартів оцінки EVS 2016 до виконання оцінки збитків  

розглянуто у
18

 .    

 

2.3 Європейські стандарти оцінки бізнесу EBVS - 2020 
 

На дату підготовки цієї роботи є одним із найбільш сучасних міжнародних нормативних 

документів в галузі вартісної оцінки є Європейські стандарти оцінки бізнесу EBVS-2020, також 

видані TEGOVA, які віддзеркалюють останні тенденції розвитку передової оціночної думки
19

. 

Видається доцільним детальніше зупинитися на трактовці у цих стандартах вимог до  виконання 

оцінки збитків та відображення оціночних процедур у звіті.  

Окрім стандартів, у структуру EBVS-2020 включені "Примітки до посібника щодо 

оцінювання бізнесу в Європі" (European Business Valuation Guidance Notes, EBVGN). Секція II. У 

п.1.3. розділу 1 "Introduction" ("Вступ") цих приміток до стандарту EBVGN 3 "Valuation of 

Intangible Assets" («Оцінка нематеріальних активів») зазначено, що оцінка нематеріальних 

активів може знадобитися для кількох можливих цілей, у тому числі - і для встановлення 

<розміру> відшкодування збитків, завданих правовласнику внаслідок порушення <його 

майнових прав>.  

Розділ 9. "Valuation for Enforcement of Intellectual Property Rights" "Оцінка для захисту прав 

інтелектуальної власності" секції V. European Union Legislation and Business Valuation 

("Законодавство Європейського Союзу і оцінка бізнесу") містить п. 9.3. У ньому подано 

посилання на Статтю 13 Директиви 2004/48/EC Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу «Про реалізацію прав на інтелектуальну власність»,
20

 яка стверджує, що 

держави-члени ЄС забезпечують виконання відшкодування таких збитків. Це передбачається 

здійснювати наступним чином: компетентні судові органи за заявою потерпілої сторони 

видають наказ визнаному порушнику (або підозрюваному порушнику, стосовно якого є достатні 

підстави вважати, що він займався правопорушною діяльністю), виплатити правовласнику 

збитки, що відповідають фактично завданому йому збитку, заподіяному у результаті 

порушення. У п. 9.4 вказано, що відповідно до пункту 26 Директиви, метою відшкодування 

збитків не є ввести обов'язок передбачати відшкодування збитків як покарання, але дозволяти 

отримання компенсації на основі об'єктивного критерію, з урахуванням витрат, понесених 

правовласником, наприклад - витрат на ідентифікацію та дослідження. Стаття 13(1) Директиви 

передбачає, що судові органи мають враховувати всі відповідні аспекти, такі як негативні 

економічні наслідки, у тому числі - упущена вигода, яку не отримала потерпіла сторона, будь-

який несправедливий прибуток, отриманий порушником, і, у відповідних випадках, інші 

неекономічні фактори, такі як моральні збитки, заподіяні правовласнику порушенням <його 

майнових прав>. В якості альтернативи вони можуть, у відповідних випадках, встановити 

відшкодування як одноразову суму на основі таких показників, як сума роялті чи виплат, що 

                                         
18 Pozdnyakov Yuri V. (2022). Methodological principles of damage value assessment in international 

evaluation standards [Mетодичні засади оцінки вартості збитків у міжнародних стандартах оцінки]. Колективна 

наукова монографія «Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, 

економічні та юридичні аспекти». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Центр 

українсько-європейського наукового співробітництва. 
19 European Business Valuation Standards EBVS-2020. First edition. ISBN 9789081906043. URL: 

https://www.tegova.org/data/bin/a5eb153bd35c79_TEGOVA_EVSB_2020_Without_Cover.pdf. (дата звернення: 

02.07.2020 р.). 
20 Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights. URL: 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgifvwzr. (дата звернення: 31.03.2022). 
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мали би належати правовласнику, якби порушник запитав у нього дозвіл на використання права 

інтелектуальної власності, про яке йдеться. У п. 9.5. зазначається, що у статті 13(2) Директиви 

також зазначено, що Держави - члени ЄС можуть передбачити, що до визнаного порушника (або 

підозрюваного порушника, стосовно якого є достатні підстави вважати, що він займався 

правопорушною діяльністю) судовими органами може бути застосований наказ стягнення 

прибутку або виплату <відшкодування> збитків, які можуть бути заздалегідь встановлені. 

Назагал, Директива 2004/48/EC Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 

«Про реалізацію прав на інтелектуальну власність» є одним із найважливіших нормативних 

документів Європейського Союзу у галузі інтелектуальної власності, і вона виконана відповідно 

до правил внутрішнього ринку положень Римського договору. Вона спрямована, насамперед, на 

захист легальних прав інтелектуальної власності та на боротьбу з контрафактною продукцією і 

піратством у державах Європейського Союзу. Метою директиви 2004/48/EC було доповнення 

положень Угоди з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights, скорочено TRIPS)
21

 щодо їх правозастосування. У той час, 

як Угода TRIPS включає кримінальні заходи покарання, Директива 2004/48/EC поширюється 

лише на цивільно-правові засоби захисту. Окрім іншого, цілями директиви також були: 

сприяння інноваціям та конкурентоспроможності, збереження трудової зайнятості, забезпечення 

охорони прав споживача, забезпечення підтримки громадського правопорядку та запобігання 

податковим втратам. 

Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності TRIPS - міжнародна угода, що 

входить до пакету документів про створення Світової організації торгівлі (СОТ). Угода 

встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуальної 

власності. Ця угода була прийнята під час Уругвайського раунду Генеральної угоди з тарифів та 

торгівлі (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) у 1994 році. Угода TRIPS відкриває 

можливість використання високоефективних механізмів вирішення спірних питань, що є у СОТ, 

стосовно інтелектуальної власності. Правові механізми Угоди TRIPS передбачають можливість 

застосування заходів впливу на порушників прав на об'єкти інтелектуальної власності шляхом 

введення відповідних санкцій. Якщо, наприклад, в одній країні скоєно порушення прав автора з 

іншої країни, то остання, провівши спірне питання через процедури СОТ щодо вирішення 

конфліктів, може підвищити мито на ввезення певного товару з країни-порушника на свою 

територію. 

П. 9.6 констатує, що у листопаді 2017 року Європейська комісія (European Commission) 

прийняла, як частину пакету захисту інтелектуальної власності, Підсумковий звіт Експертної 

групи з оцінки інтелектуальної власності (Final Report from the Expert Group on Intellectual 

Property Valuation)
22

 та керівне (інструктивне) повідомлення (Guidance Communication)
23

 з 

рекомендаціями, що роз’яснює положення Директиви, де містяться різні тлумачення її 

положень у державах-членах, відповідно до їх сфер застосування, правил щодо отримання та 

                                         
21 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (unamended). Annex 1C of the Marrakesh 

Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. URL: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. (дата звернення: 31.03.2022). 
22 Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation of 29 November 2013. Published: 2014-05-

06. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission). URL: https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/797124c6-08cb-4ffb-a867-13dd8a129282. (дата звернення: 31.03.2022 р.). 
23 Guidance Communication on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the 

Council on the enforcement of intellectual property rights. Brussels, 29.11.2017. Сommunication from the commission to 

the Еuropean parliament, the Сouncil and the Еuropean economic and social committee. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708&rid=1. (дата звернення: 31.03.2022 р.). 
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збереження доказів, судових заборон або розрахунку збитків. Це керівне повідомлення враховує 

прецедентну практику ЄС та найкращу практику, розроблену у державах-членах ЄС. 

П. 9.7 нагадує, що у 2013 році Європейська комісія сформувала комісію з прав 

інтелектуальної власності, у яку увійшли експерти з оцінки, залучені з різних дисциплін, 

включаючи тих, хто займається бухгалтерським обліком, оцінкою бізнесу, відшкодуванням 

збитків та консультаціями з прав інтелектуальної власності і судовими розглядами пов’язаних з 

нею спорів. Ця експертна група отримала мандат на перегляд методів оцінки прав 

інтелектуальної власності та їх використання, для виявлення вузьких місць у методології оцінки, 

що використовується для фінансової звітності компаній, доступу до джерел фінансування і 

судових процесів, з метою визначення передової практики та розробки рекомендацій при 

формуванні політики. Результати роботи цієї експертної групи узагальнено у Остаточному звіті 

від 29 листопада 2013 року, який містить цінні рекомендації щодо оцінки прав інтелектуальної 

власності. 

Підсумовуючи викладене вище, варто зауважити, що Європейські стандарти оцінки бізнесу 

EBVS-2020 не приділяють особливо великої уваги питанням оцінки збитків. Особливістю цих 

МСО є чітко виражений підхід до проблеми відшкодування збитків, як до нематеріального 

активу. Тобто при оцінці збитків по замовчуванню розглядається нематеріальний актив - право 

вимоги відшкодування цих збитків, що належить правовласнику у випадку, якщо порушник 

його прав заподіяв йому шкоду чи іншим чином порушив майнові права. Подібний підхід до 

оцінки збитків, як можна бачити, є більш широким і всеохоплюючим, у порівнянні з раніше 

використовуваною концепцією матеріальних збитків. На відміну від раніших видань стандартів 

IVS 2017 та EVS 2016, нові Європейські стандарти оцінки бізнесу EBVS-2020 розглядають 

оцінку розміру відшкодування збитків, як адекватний заподіяній шкоді показник справедливої 

компенсації. При цьому до можливих причин збитків включено не лише фактори ризиків для 

майна і майнових прав на нерухомість, але також ризики порушення права інтелектуальної 

власності.  

Важливою особливістю Європейських стандартів оцінки бізнесу EBVS-2020 в частині 

обгрунтування принципів оцінки розміру збитків є встановлення зв’язку з базовими 

нормативними документами ЄС, які можуть слугувати надійним законодавчим підгрунтям при 

вирішенні судових спорів, що стосуються визначення розміру відшкодування збитків. 

Посилання на законодавчо-нормативну базу ЄС є великою перевагою цих МСО, оскільки для 

держав-членів ЄС рекомендований єдиний уніфікований підхід і відповідна юридична 

процедура при відшкодування збитків. Положення нормативних документів ЄС, що стосуються 

захисту права відшкодування збитків, зокрема - виключних прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, як нематеріального активу, можуть бути корисними для обгрунтування методології 

оцінки збитків також і в умовах України. Адже юридично-правове підгрунтя визначення 

розміру відшкодування збитків на основі міжнародних законодавчо встановлених норм вже 

зараз може бути розповсюджене на Україну, як на державу - майбутнього члена ЄС. 

2.4 Міжнародні стандарти оцінки МСО - 2020 (IVS - 2020) 
 

Оцінювачами усього світу застосовуються періодично оновлювані Міжнародні стандарти 

оцінки МСО (IVS), розроблені і опубліковані Радою міжнародних стандартів оцінки 

(International Valuation Standards Council, IVSC). У передостанньому виданні МСО-2020
24

 у п. 

                                         
24 IVS-2020. International Valuation Standards. Effective 31 January 2020. Copyright © 2019 International 

Valuation Standards Council. ISBN: 978-0-9931513-3-3-0. URL: https://www.rics.org/globalassets/rics-
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20.10. IVS 210 Intangible Assets ("Нематеріальні активи") вказано, що оцінка нематеріальних 

активів проводиться для різних цілей. До компетенції і відповідальності оцінювача належить 

правильне розуміння мети оцінки та вирішення питання, чи слід оцінювати нематеріальні 

активи окремо, чи згруповано, разом із іншими активами. У цьому пункті подано неповний 

перелік прикладів обставин, які зазвичай потребують виконання оцінки нематеріальних активів, 

у якому підпунктом (c) встановлено, що нематеріальні активи можуть бути предметом судового 

розгляду, який вимагає їх оцінки та аналізу за таких обставин, як спори акціонерів, розрахунки 

збитків та шлюборозлучні процеси.  

У п. 20.2. IVS 410 Development Property ("Нерухоме майно з потенціалом розвитку") 

міститься згадка про визначення вартості збитків. У цьому пункті вказано, що оцінка 

нерухомого майна у розвитку може знадобитися для різних цілей, і відповідальністю оцінювача 

є <правильне> розуміння мети оцінки. Неповний перелік прикладів обставин, які можуть 

вимагати оцінки нерухомості у розвитку, містить підпункт (d): для судових процесів, які 

потребують аналізу оцінки за таких обставин, як спори акціонерів та підрахунок збитків. 

Подані вище формулювання МСО IVS-2020 фактично повторюють без будь-яких змін 

положення, раніше зафіксовані у МСО IVS-2017. Український переклад МСО IVS-2020 можна 

знайти у окремому виданні
25

 УТО. 

Властиво, цими двома пунктами і обмежуються згадки про оцінку збитків у IVS-2020. Але у 

звітах про оцінку збитків варто подати посилання на них - хоча би для того, щоби підтвердити 

факт відповідності виконаних оціночних робіт вимогам найновіших МСО і продемонструвати 

обізнаність оцінювача з цими вимогами.  

2.5 Міжнародні стандарти оцінки МСО - 2022 (IVS - 2022) 
 

Останнє видання МСО-2022
26

 відрізняється від попереднього МСО-2020 тим, що у п. 70.4. 

IVS 230 Inventory ("Запаси") міститься ще одна згадка про оцінку збитків. Стандарт IVS 230 

стосується оцінки запасів і складових компонентів виробництва. Ці компоненти в основному 

включають товари на складах, які будуть використовуватися в майбутніх виробничих процесах 

(тобто сировина, деталі, матеріали); товари, що використовуються у поточному виробничому 

процесі (тобто незавершене виробництво); та товари, які очікують продажу (тобто товари на 

складах готової продукції). Таким чином, цей стандарт зосереджується на інвентаризації і оцінці 

матеріальних речей, які не є нерухомістю - тобто рухомого майна.  

У пункті 70.4. вказано, що ринкова вартість сировини та інших запасів може бути подібною 

до чистої балансової вартості на дату оцінки, але мають бути розглянути певні коригування. 

Перелік прикладів обставин, які можуть вимагати внесення коригувань, містить підпункт (d): 

балансову вартість також може знадобитися зменшити для врахування зменшення фактичної 

кількості, яка є різницею між запасами, зазначеними в бухгалтерських записах, і фактичними 

запасами, зменшеними внаслідок крадіжки, заподіяння збитку (пошкодження), неправильного 

обліку, використання неправильних одиниць вимірювання, випаровування тощо. 

У МСО-2022 без змін також повторюються цитовані вище згадки про оцінку збитків, які 

були у IVS-2020: у п. 20.10. IVS 210 Intangible Assets ("Нематеріальні активи") та у п. 20.2. IVS 

                                                                                                                                            
website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/international-valuation-standards-rics2.pdf. 

(дата звернення: 31.03.2022). 
25 Міжнародні стандарти оцінки. Чинні з 31.01.2020. / Пер. з англ. УТО. ISBN 978-617-502-143-9. - К.: ТОВ 

"ВБ "Аванпост-Прим", 2020. 184 с.  
26 IVS-2022. International Valuation Standards. Effective 31 January 2022. Copyright © 2021 International 

Valuation Standards Council. ISBN: 978-0-9931513-4-7. URL: https://www.appraisers.org/docs/default-source/default-
document-library/ivsc-effective-31-jan-2022.pdf?sfvrsn=16c86ad4_2. 
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410 Development Property ("Нерухоме майно з потенціалом розвитку"). Український переклад 

МСО IVS-2022 також можна знайти у окремому виданні УТО. 

2.6 Глобальні стандарти оцінки RICS - 2020  
 

Іншим важливим міжнародним стандартом є пакет Глобальних стандартів оцінки RICS 

(RICS Valuation Global Standards), введені у дію від 31.01.2020 р. RICS - скорочене позначення 

Королівського Інституту Дипломованих (сертифікованих) Сюрвеєрів (RICS, Royal Institution of 

Chartered Surveyors). Королівський інститут дипломованих сюрвеєрів (RICS) - це професійна 

організація сюрвеєрів у Великобританії, заснована в Лондоні в 1868 році. Вона працює на 

міжурядовому рівні і має на меті заохочувати світову спільноту професійних оцінювачів 

дотримуватись найвищих міжнародних стандартів у вартісній експертній оцінці, управлінні 

нерухомістю та її розвитком, будівництві та інфраструктурі. Початково заснований як Інститут 

Сюрвеєрів, він отримав королівську грамоту в 1881 році, а в 1947 році став Королівським 

інститутом дипломованих (сертифікованих) сюрвеєрів. Маючи штаб-квартиру у Лондоні та 

регіональні офіси в Сполученому Королівстві, а також міжнародні офіси, він обслуговує 134 000 

членів, що знаходяться у майже 150 країнах. RICS пов’язаний з іншими національними 

установами, співпрацює з іншими професійними організаціями сюрвеєрів, а в 2013 році став 

членом-засновником коаліції з розробки Міжнародних стандартів вимірювання вартості 

нерухомості (International Property Measurement Standards, IPMS). Він також надає інформацію 

про вартість та професійні рекомендації щодо оцінки та інших видів діяльності.  

У частині 4 Глобальних стандартів оцінки RICS "Valuation technical and performance 

standards" ("Технічні та експлуатаційні Стандарти оцінки, що стосуються техніки її виконання 

та представлення <у звіті>") міститься професійний стандарт VPS 4 "Bases of value, assumptions 

and special assumptions" ("Бази оцінки, припущення і спеціальні припущення"). Цей 

обов'язковий стандарт передбачає застосування Міжнародного стандарту оцінки IVS 104 "Bases 

of Value" («Бази оцінки»); визначає додаткові обов'язкові вимоги до членів RICS; розглядає 

окремі аспекти застосування норм, які можуть виникнути в окремих випадках. 

У розділі 2 "General principles" ("Загальні принципи") пп. 2.1 - 2.3 встановлюють, що базою 

оцінки вартості визначаються твердження про основні припущення <економічного> 

вимірювання при виконанні оцінки. При цьому дається посилання на Міжнародні стандарти 

оцінки (див. МСО 104, параграф 20.1, a ), де визначено наступні бази оцінки, більшість із яких 

широко використовуються, хоча вони не можуть бути визнані універсальними і прийнятними до 

використання на всіх ринках: ринкова вартість (market value); вартість на основі ринкової ренти, 

або ринкової орендної плати (market rent); інвестиційна вартість (investment value); безстороння 

справедлива вартість (equitable value), раніше - справедлива вартість (fair value); синергетична 

вартість (synergistic value); ліквідаційна вартість (liquidation value). Зазначається, що особлива 

обережність потрібна при визначенні повної синергетичної вартості, коли вона 

використовується, щоби вона була повністю зрозумілою для замовника. Крім того, для цілей 

фінансової звітності застосовується справедлива вартість (за Міжнародними фінансовими 

стандарти звітності МФСЗ), яка є загально визнаною (у тому числі - і RICS) і широко 

використовуються, хоча знову ж таки не є універсальною. 

З огляду на необхідність виходити з певних конкретних початкових умов оціночної задачі 

при виконанні оцінки збитків, дуже важливими є попередні припущення і обмеження, прийняті 

оцінювачем. У інтересах оцінювача є їх можливо більш повний виклад у звіті, оскільки 

евентуальні звинуваченння опонентів, як правило, робляться на підставі довільно зроблених 

спроб роповсюдження обсягу відповідальності оцінювача на інакші умови оціночної задачі, які 

виходять поза межі фактично використаних припущень і обмежень. Саме тому доцільно 
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можливо більш деталізовано сформулювати у звіті припущення і обмеження, застосовані 

оцінювачем. З цієї точки зору великий інтерес становлять вимоги стосовно припущень і 

спеціальних припущень, які ніяк не визначені у НСО, але детально описані у Глобальних 

стандартах оцінки RICS 2020.  

У розділі 8 "Assumptions" ("Припущення") вказано, що припущення робиться тоді, коли для 

оцінювача доцільно визнати, що певне твердження є правдивим, без необхідності проведення 

спеціального дослідження чи перевірки. Будь-яке подібне припущення має бути обґрунтованим 

і відповідним з огляду на мету оцінки. 

У розділі 9 "Special assumptions" ("Спеціальні припущення") зазначено, що оцінювач робить 

спеціальне припущення, коли це припущення передбачає факти, які відрізняються від тих, що 

існували на дату оцінки, або коли це припущення не може бути здійснене типовим учасником 

ринку у ринковій транзакції на дату оцінки. Якщо необхідні спеціальні припущення, щоб надати 

клієнту необхідну йому оцінку, вони повинні бути чітко узгоджені та підтверджені клієнтом у 

письмовій формі перед передачею звіту. Спеціальні припущення можна робити лише в тому 

випадку, коли їх можна обґрунтовано вважати реалістичними, актуальними та дійсними для 

конкретних обставин оцінки. У цьому ж розділі 9 "Special assumptions" ("Спеціальні 

припущення") міститься п. 9.6, де викладені наступні положення. Якщо майно було 

пошкоджено, спеціальні припущення можуть включати: розгляд цього майна, як відновленого (з 

відображенням будь-яких страхових претензій); виконання оцінки збитку, як <відновлення 

покращень> вільної земельної ділянки з дозволом на її забудову, при передбаченому існуючому 

використанні; виконання реконструкції або перепланування для іншого способу використання 

<земельної ділянки>, що відображає перспективи отримання необхідних дозволів на забудову.  

Окрім властиво стандартів, пакет Глобальних стандартів оцінки RICS 2020 містить також 

додатки - посібники оціночної практики (Valuation practice guidance applications, VPGAs), які 

мають рекомендаційний характер і не є обов'язковими. Вони не можуть охоплювати усі можливі 

обставини незліченних варіантів задач, але можуть застосовуватися при розгляді фактів та 

обставин конкретних завдань і формуванні оціночних суджень. У вступній частині зазначається, 

що ці вказівки мають рекомендаційний характер і їх виконання не є обов’язковим. Коментар 

встановлює такі обмеження, оскільки ці вказівки не можуть передбачити всі можливі обставини 

розмаїтих оціночних ситуацій, і при формуванні оціночних суджень слід бути уважними до того 

факту, що окремі національні юрисдикції можуть мати певні особливості вимог, які не охоплені 

цим посібником. Отже, ці вимоги не обов’язковими для вітчизняних оцінювачів, які не є 

членами RICS, але вони становлять незаперечний інтерес для виконавців звітів з оцінки збитків.  

У одному із цих додатків, VPGA 7 "Valuation of personal property, including arts and antiques" 

("Оцінка особистого майна, включаючи предмети мистецтва та антикваріат") у п. 1.2 вказано, 

що «особиста власність» означає активи (або зобов’язання), які не постійно прикріплені до землі 

або будівель. Оцінка особистого майна може виникати в багатьох різних контекстах, з різною 

метою і для різних обставин, які можуть включати, але не обмежуються, довгим переліком 

оціночних ситуацій, серед яких вказано, зокрема, страхове покриття та пошкодження або втрати 

внаслідок пожежі, води або з інших причин. 

 Таким чином, у Глобальних стандартах оцінки RICS 2020 
27

 знаходимо важливі вимоги, 

безпосередньо дотичні до проблематики оцінки збитків. Насамперед, це стосується припущень і 

спеціальних припущень при виконанні подібних оціночних робіт, а також вибору відповідної 

                                         
27 RICS Valuation – Global Standards. Red Book. Effective from 31 January 2020. Published by the Royal 

Institution of Chartered Surveyors (RICS), Parliament Square, London, SW1P 3AD, UK. ISBN 978 1 78321 383 2. URL: 

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/rics-
valuation--global-standards-jan.pdf. (дата звернення: 31.03.2022). 
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бази оцінки. Найбільш важливими є цитовані вище положення п. 9.6 розділу 9 "Special 

assumptions" ("Спеціальні припущення"), які дозволяють при виконанні оцінки збитків 

застосовувати розмаїті спеціальні припущення. Такі припущення можуть передбачати підхід до 

оцінки вартості збитків від пошкодження майна, як вартості його відновлення - тобто 

встановлення показника його відновної вартості, з адекватним відображенням страхових 

претензій. Принципово важливим є можливість вибору оцінювачем альтернативних видів 

вартості. Очевидно, що зміст вимог п. 9.6 відкриває можливість у випадку знищення об’єкта 

нерухомості (або заподіяння йому шкоди) виконувати оцінку збитків у розмірі його відновної 

вартості. При цьому закладається можливість відбудови знищеного об’єкта нерухомості, як 

покращень вільної (звільненої внаслідок заподіяння збитку) земельної ділянки, з раніше 

існуючим дозволом на її забудову. Тобто в такому випадку здійснюється оцінка відновної 

вартості об’єкта нерухомості при раніше передбаченому (існуючому до дати заподіяння збитку) 

використанні земельної ділянки.  

Іншим варіантом застосування спеціального припущення є оцінка збитків за умови 

виконання реконструкції або перепланування знищеного об’єкта нерухомості. В такому разі 

оцінювач може передбачити зміну цільового призначення земельної ділянки, тобто використати 

припущення про "інший спосіб її використання, що відображає перспективи отримання 

необхідних дозволів на забудову". Цей варіант застосування спеціального припущення 

надається до використання у тих випадках, коли відновлення знищеного об’єкта нерухомості у 

початковому вигляді (існуючому до дати заподіяння збитку) на дату оцінки збитку є 

неможливим або економічно недоцільним. Зміст розглянутої норми однозначно дозволяє в такій 

ситуації оцінити розмір збитку за умови зміни цільового призначення земельної ділянки і 

відбудови знищеного об’єкта нерухомості не шляхом його відновлення у первісному стані, але 

шляхом його реконструкції або перепланування, у відповідності до потреб ринку на дату оцінки  

збитку. 

Вказана вище норма стосовно застосування спеціальних припущень при виконанні оцінки 

збитків є надзвичайно корисною для обгрунтування вибору видів вартості і відповідних 

оціночних процедур. Це суттєво розширює можливості використання інших видів вартості, ніж 

ринкова чи страхова. Так, у випадку доцільності виконання реконструкції або перепланування 

знищеного об’єкта нерухомості зі зміною цільового призначення земельної ділянки очевидно 

можливим стає застосування такого виду вартості, як інвестиційна. Адже власник 

пошкодженого майна, відповідно до вимог п. 9.6, має право вирішувати, у який спосіб буде 

відновлено пошкоджене майно - а відтак, і яким чином буде визначено розмір відшкодування 

збитків.  

Як бачимо з аналізу цитованих вище вимог, стандарти RICS відрізняються від вимог НСО 

України більшою повнотою розгляду проблем вибору виду вартості і більшою варіативністю 

методів визначення вартості при оцінці збитків, з можливістю застосування різних умов 

прогнозування і альтернативних сценаріїв відновлення пошкодженого майна. Такий підхід не є 

забороненим і не входить у суперечність з змістом НСО, які взагалі не розглядають цих питань. 

Виходячи з вимог Закону про оцінку, в такому разі оцінювач має право керуватися вимогами 

нормативних документів вищого ієрархічного рівня. Отже, застосування норм МСО, зокрема - 

Глобальних стандартів оцінки RICS 2020, у багатьох випадках оцінки збитків є можливим та 

доцільним. Використання вимог стандартів RICS 2020 дозволяє оцінювачеві аналізувати 

декілька можливих сценаріїв відновлення пошкодженого майна, причому навіть зі зміною 

попереднього цільового призначення земельної ділянки та відбудовою її покращень у "інший 

спосіб використання". 
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3. Законодавчо-нормативна база встановлення вартості 
відшкодування збитків у закордонних стандартах  

3.1 Cтандарти США UASFLA 2016 та USPAP 2014 - 2021 
 

Уніфіковані стандарти професійної оціночної практики USPAP (Uniform Standards of 

Professional Appraisal Practice) базуються на оригінальних Єдиних стандартах практики 

професійної оцінки, початково розроблених у 1986 – 1987 рр. спеціальним комітетом з питань 

єдиних стандартів та захищених авторським правом Фонду Оцінки (Appraisal Foundation) у 1987 

році. Фонд Оцінки (The Appraisal Foundation) – спеціалізована організація, що регулює 

професійну оціночну діяльність на території США. Центральний офіс Фонду знаходиться у 

Вашингтоні, округ Колумбія. Організація розробляє і впроваджує єдині стандарти та 

кваліфікаційні вимоги для оцінювачів нерухомості, а також надає рекомендації щодо практики 

використання визнаних методик оцінки для всіх ліцензованих оцінювачів. 

Основна робота Американського Фонду Оцінки спрямована на постійний розвиток 

професійної оцінки та її адаптацію до нових умов, шляхом розробки єдиних стандартів і 

кваліфікаційних вимог, виконання яких гарантує вартісність, послідовність та об’єктивність 

результатів оціночних робіт практикуючих оцінювачів. У 1986 році дев'ять провідних 

професійних оціночних організацій зі Сполучених Штатів Америки та Канади в умовах 

існуючої на той момент економічної кризи сформували спеціальний Комітет по Єдиних 

стандартах професійної оціночної практики (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 

USPAP). У 1987 році цим Комітетом було засновано Американський Фонд Оцінки (The 

Appraisal Foundation) з метою імплементації напрацювань USPAP як загальноприйнятих 

оціночних стандартів у Сполучених Штатах. У 1989 році Конгрес США прийняв Закон про 

реформу фінансових інститутів, відповідно до якого Фонд був визнаний на державному рівні. 

Сьогодні у Фонду немає своїх так званих рядових членів, оскільки він складається з інших 

організацій. З Фондом також в тій чи іншій мірі афілійовані кілька організацій-спонсорів і 

консультативних рад, понад вісімдесят організацій, корпорацій та урядових установ. Єдині 

стандарти професійної оціночної практики USPAP є загальновизнаними етичними та 

практичними стандартами професійної оцінки в Сполучених Штатах. USPAP вперше були 

прийняті Конгресом США в 1989 році і, станом на сьогодні, містять практичні та методичні 

рекомендації відносно всіх видів оціночних послуг. Стандарти USPAP оновлюються кожні два 

роки. Аналогом стандартів USPAP, чинним на території Канади, є Канадські єдині стандарти 

професійної оціночної практики (Canadian Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 

CUSPAP)
28

.  

Дата набрання чинності першими оригінальними Єдиними стандартами USPAP - 27 квітня 

1987 р. До створення Ради стандартів оцінювання (Appraisal Standards Board, ASB) у 1989 р. 

USPAP було прийнято усіма провідними оціночними організаціями Північної Америки. USPAP 

представляє загальновизнані та широко використовувані стандарти практики оцінювання в 

США. На своєму організаційному засіданні ASB 30 січня 1989 р. Рада стандартів оцінювання 

одноголосно схвалила та прийняла первинний USPAP як початковий стандарт оцінки, 

оприлюднений ASB. Частини USPAP можуть підлягати змінам, інтерпретації, доповненню чи 

вилученню з ініціативи ASB, після обговорення у середовищі професіоналів з оцінювання, 

користувачів оціночних послуг та громадськості, відповідно до встановлених процедурних 

                                         
28 Canadian uniform standards of professional appraisal practice. Effective Date January 1, 2022. Appraisal Institute 

of Canada. Retrieved from https://www.aicanada.ca/wp-content/uploads/CUSPAP-2022-4.pdf. (дата звернення: 
31.03.2022). 
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правил. Стандарти USPAP вважаються одними з найбільш авторитетних у світовій практиці 

оціночної діяльності 
29, 30

.  

Багато уваги питанням визначення розміру справедливої компенсації при заподіянні збитку 

приділяється у Єдиних стандартах оцінювання федеральних земельних закупок США (Uniform 

Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions, UASFLA). Шосте видання Єдиних стандартів 

оцінювання федеральних земельних закупок широко відоме як "Жовта книга". Оцінка земельної 

нерухомості при федеральних закупівлях для громадських цілей потрібна для розмаїтих об’єктів 

- від національних парків та громадських будівель до складових інфраструктури і потреб 

національної безпеки. Визначення вартості майна, відчужуваного для цих потреб, повинно 

задовольняти не лише вимоги стандартів галузевих оцінок, схвалених Конгресом, але також і 

вимоги П’ятої поправки до Конституції США, яка проголошує, що жодне майно не може 

"відчужуватися для загальнодоступного користування без справедливої компенсації". 

Обґрунтовані оцінки є життєво важливими для того, щоб державні придбання здійснювалися за 

справедливою вартістю як для особи, майно якої відчужується, так і для громадськості, яка 

повинна за це майно заплатити. Ці федеральні стандарти, які часто цитуються в законодавстві та 

ухвалах судів, визначають правила оцінювання нерухомості у федеральних закупівлях з 

моменту їх первинного опублікування Міжвідомчою конференцією з придбання земель у 1971 

році. Цей документ належить до федеральних стандартів оцінки, які застосовуються у зв'язку з 

більшістю федеральних придбань, обмінів та/або компенсаційних виплат. Стандарти 

публікуються спільно Фондом Оцінки (The Appraisal Foundation) та Міністерством юстиції 

США (Department of Justice, DOJ). Єдині стандарти оцінювання федеральних земельних закупок 

були розроблені, переглянуті, затверджені, прийняті та оприлюднені від імені Міжвідомчої 

конференції з придбання земель (Interagency Land Acquisition Conference), і лише ця 

Конференція несе виключну відповідальність за зміст цих стандартів. Фонд Оцінки 

забезпечував редагування та технічну допомогу при розробці стандартів, але він не бере на себе 

жодної відповідальності за їх зміст. Остання версія UASFLA була випущена 6 грудня 2016 року, 

і надалі перевидавалися лише уніфіковані стандарти професійної оціночної практики USPAP. 

Обсяг вимог до оцінки збитків найбільш повно викладений у стандарті UASFLA-2016, а у 

пізніших виданнях стандартів USPAP ці питання з таким високим ступенем деталізації вже не 

розглядаються. 

У стандарті UASFLA-2016 при розгляді проблем оцінки збитків широко використовується 

поняття гіпотетичних умов та надзвичайних припущень. У п. 1.2.7.1 "Інструкції, гіпотетичні 

умови, надзвичайні припущення" (Instructions, Hypothetical Conditions, Extraordinary 

Assumptions) стандарту UASFLA-2016 стверджується, що надзвичайне припущення може бути 

використане у оцінці, лише якщо: 

• потрібно правильно сформулювати достовірні думки та висновки; 

• оцінювач має обгрунтовані підстави для надзвичайного припущення; 

• використання надзвичайного припущення призводить до достовірного аналізу;  

• оцінювач забезпечив відповідність вимогам щодо розкриття інформації, викладеним у 

USPAP, щодо надзвичайних припущень 
31

.  

                                         
29 Федотова М.А. Оценка стоимости активов и бизнеса. Учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 522 с., с. 39. 
30 Стандартизація оцінки в світі. Частина 4: стандарти USPAP. - Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація Фахівців Оцінки». URL: http://afo.com.ua/uk/news/2-general-assessment/1076-uspap-standards-2016-2017. 

(дата звернення: 31.03.2022). 
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Щодо останньої вимоги стосовно розкриття інформації дається посилання на USPAP, 

Comment to Standards Rule 1-2(f), 19. (USPAP, Коментар до стандартних правил 1-2(f), 19.  

Надзвичайним припущенням називають припущення, безпосередньо пов'язане з 

результатами конкретної оцінки на визначену дату оцінки, яке, якщо буде визнане помилковим, 

може змінити думку оцінювача або його висновків. Вимоги USPAP 2014-2015 щодо розкриття 

інформації, зокрема, вказують, що надзвичайні припущення передбачаються при фактичній 

наявності невизначеності інформації про: фізичні, юридичні чи економічні характеристики 

об᾽єкта оцінки; або про зовнішні умови, що не належать до характеристик оцінюваного майна - 

такі як ринкові умови чи тенденції; або про повноту даних, що використовуються в оціночному 

аналізі (USPAP, Коментар до надзвичайного припущення, U3). Гіпотетичною умовою 

називають умову, безпосередньо пов'язану з конкретною оцінкою, яка суперечить тому, що 

відомо оцінювачеві на визначену дату оцінки і результатам оцінки, але використовується з 

метою аналізу. Гіпотетичні умови суперечать відомим фактам про фізичні, юридичні або 

економічні характеристики об᾽єкта оцінки; про зовнішні умови, що не належать до 

характеристик оцінюваного майна - такі як ринкові умови чи тенденції; про повноту даних, що 

використовуються в аналізі 
32

. Зауважимо, що ці визначення надзвичайного припущення та 

гіпотетичної умови залишилися по суті незмінними і у передостанній редакції USPAP 2018-2019 
33

 та нині діючій редакції USPAP 2020-2021
34

.  

У п. 232 розділу "Виконання оцінки - надзвичайні припущення та гіпотетичні умови" 

(Appraisal development - Extraordinary Assumptions and Hypothetical Conditions) нині діючої 

редакції USPAP 2020-2021 приведено порівняльний аналіз понять надзвичайного припущення та 

гіпотетичної умови, де стверджується, що оцінювач може потребувати використання цих понять 

при виконанні оцінки - а отже, має право їх застосовувати і при оцінці збитків. Коли ці 

надзвичайно важливі поняття застосовуються у оцінці, вони стають частиною передумов і 

розглядаються, відповідно, як достовірно відомі, незаперечно встановлені факти або як 

гіпотетичні, теоретично можливі умови чи ситуації. А відтак, вони мають вирішальний вплив на 

думку і висновки оцінювача. Різниця між цими двома поняттями визначається тим, що саме 

достовірно відомо оцінювачеві, а що ним умовно допускається і є лише імовірною можливістю, 

яка може реалізуватися тільки за виконання певних передумов. П. 232 USPAP 2020-2021 

стверджує: "Якщо оцінювач констатує наявність невизначеності і не може перевірити істинність 

певних умов, які є критично важливими для результатів оцінки, але, тим не менш, має 

обгрунтовані підстави вважати їх істинними, тоді він формулює надзвичайне припущення. З 

іншої сторони, якщо оцінювач у своїх висновках базується на аналізі за наявності попередніх 

умов, які він вважає помилковими, він має застосувати поняття гіпотетичної умови" 
30, с. 297

.  

Стандарти UASFLA-2016 містять главу 1. "Appraisal Development" ("Опрацювання оцінки") 

з розділом 1.2. "Problem Identification" ("Визначення проблеми"). У цьому розділі міститься 

підрозділ 1.2.7. "Assignment Conditions" ("Умови оцінки") з пунктом 1.2.7.3. "Special Rules and 

                                                                                                                                            
31 Uniform appraisal standards for federal land acquisitions. Yellow Book Electronic PDF Edition. The Appraisal 

Foundation. Interagency Land Acquisition Conference, 2016. ISBN: 978-0-09892208-8-0. URL: 

https://www.justice.gov/file/408306/download. (дата звернення: 29.06.2020 р.). 
32 Uniform standards of professional appraisal practice. 2014-2015 edition. Definitions. - Appraisal Standards Board 

(ASB). The Appraisal Foundation. URL: 

http://wwhttp://web1.amchouston.com/flexshare/003/AIHouston/2020.21USPAP.pdf. (дата звернення: 29.06.2020 р.). 
33 Uniform standards of professional appraisal practice. 2018-2019 edition. Appraisal Standards Board (ASB). The 

Appraisal Foundation. URL: http://majorappraisals.com/wp-content/uploads/2018/02/USPAP-2018-2019.pdf. (дата 

звернення: 29.06.2020 р.). 
34 Uniform standards of professional appraisal practice. 2020-2021 edition. Appraisal Standards Board (ASB). The 

Appraisal Foundation. URL: http://web1.amchouston.com/flexshare/003/AIHouston/2020.21USPAP.pdf. 3(дата 
звернення: 29.06.2020 р.). 
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Methods" ("Спеціальні правила та методи") та підпунктом 1.2.7.3.5. "Damages" 

("Пошкодження"). 

Для оцінювача недоцільно класифікувати висновки, зроблені після дослідження та аналізу, 

як припущення. Наприклад, після належного дослідження та аналізу оцінювач може зробити 

висновок, що існує ймовірність перепланування <або зміни цільового призначення земельної 

ділянки> об’єкта нерухомості, але розглядати таку ймовірність як припущення було би 

неправильно. Оцінювач також повинен задовольняти вимоги USPAP щодо <повноти> розкриття 

інформації та впливу на висновок щодо вартості. Виникають обставини, за яких для належного 

виконання завдання оцінки виконавцеві може бути необхідна юридична консультація. Приклади 

ситуацій, у яких може знадобитися юридична консультація та правове інструктування 

оцінювача, включають, зокрема, і питання щодо відшкодування збитків. При вирішенні 

подібних питань важливу роль відіграють адвокати і судові експерти інститутів Міністерства 

юстиції США, і оцінювачі повинні дотримуватися їхніх вказівок. У ситуаціях, коли юридичний 

висновок характеризується невизначеністю, адвокат може замовити оцінювачу виконання 

оцінки з припущенням двох <альтернативних гіпотетичних> передумов. 

Відповідно до змісту підпункту 1.2.7.3.5. "Damages" ("Пошкодження"), оцінювачі повинні 

розуміти концепцію відшкодування збитків при виконанні оцінки для цілей федеральних 

закупівель. Згідно з федеральним законодавством США, збиток, нанесений ринковій вартості 

майна, або підлягає компенсації і має розглядатися при визначенні відшкодування, або не 

підлягає компенсації і не має враховуватися при визначенні розміру відшкодування. Термін 

"вихідні (прямі) збитки" (severance damages) використовується для опису збитків, за які 

Сполучені Штати повинні виплатити компенсацію. Терміни "наслідки заподіяння збитку" або 

"наслідкові збитки" (consequential damages) використовуються для опису збитків, за які 

Сполучені Штати не зобов’язані виплачувати компенсацію. Для цілей цих Стандартів і 

уникнення непорозумінь, оцінювачі повинні використовувати термін компенсаційне 

(compensable) відшкодування, а не термін "вихідні (прямі) збитки" (severance damages), і термін 

некомпенсовані (non-compensable) збитки, а не "наслідки заподіяння збитку" (consequential 

damages). Далі, у п. 1.2.7.3.6. "Benefits" ("Вигоди", або "Переваги") зазначено, що назагал, 

вигоди - це позитивний вплив на ринкову вартість, що є результатом реалізації державного 

проєкту, для якого було придбано майно. Як і у випадку відшкодування збитків, питання про те, 

чи є вигода загальною (general) чи прямою (direct), є складним питанням, у якому суміщені 

фактичні і правові аспекти, і яке вимагає застосування юридичних інструкцій <та 

консультування з юристом>.  

У главі 1. "Appraisal Development" ("Опрацювання оцінки"), розділ 1.7. "Partial Acquisitions" 

("Часткові придбання"), підрозділ 1.7.1. "Before and After Rule (Federal Rule)" ("Правило до і 

після (федеральне правило)"), містяться пункти 1.7.1.1. "Damages" ("Збитки") та 1.7.1.4. "Takings 

Plus Damages Procedure (State Rule)" ("Процедура стягнення збитків (державне правило)"). У 

пункті 1.7.1.1. "Damages" ("Збитки") йдеться про збитки, заподіяні внаслідок пошкоджень. При 

розгляді збитків, завданих майну, оцінювачі повинні розуміти, що закони і правила штатів та 

федеральні закони можуть відрізнятися щодо того, які заподіяні об’єктам пошкодження можуть 

бути відшкодовані (compensable, severance), а які не можуть бути відшкодованими (non-

compensable, consequential). Рекомендується, щоб оцінювачі зверталися за рекомендаціями до 

юриста, якщо виникає питання про те, чи підлягає відшкодуванню пошкодження, заподіяне 

об’єкту оцінки. 

Основною підставою для подання позову про відшкодування збитків є зменшення ринкової 

вартості майна. Ступінь, у якому придбання <у ширшому контексті - заподіяння збитку> 

вплинуло на корисність майна, має бути встановлений на основі фактичної інформації та її 

аналізу, і ніколи не повинні бути використані лише припущення. Докази того, що найбільш 
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ефективне та найкраще використання майна (The Highest and the Best use) змінилося в результаті 

вилучення <або заподіяння збитку, у ширшому контексті>, мають підтверджувати наявність 

збитків. Підтвердити висновок можуть також фактичні докази зміни найбільш ефективного та 

найкращого використання майна. 

За певних обставин пошкодження майна після заподіяння збитку можна усунути за 

допомогою здійснення відповідних заходів. Це зазвичай називається вартістю відновлення, і 

вона є належним вимірником вартості збитку лише тоді, коли він не перевищує суму зменшення 

ринкової вартості майна <після заподіяння збитку>, у стані, якщо залишити його без змін. Якщо 

витрати на відновлення менші, ніж розмір відшкодування збитків, якби таке відновлення було 

здійснено, вартість відновлення є належною <адекватною> мірою відшкодування заподіяної 

шкоди... Визначення вартості відновлення вимагає, щоб оцінювач виконав добре обґрунтовану 

оцінку витрат у такий самий спосіб, як описано в розділі 1.5.3, який описує критичні елементи 

застосування витратного підходу. 

Якщо при оцінці витрат на відшкодування суми збитків для надання допомоги оцінювачу 

використовуються послуги консультанта, оцінювач повинен дуже уважно переглянути та 

проаналізувати оцінку витрат <кошторис, калькуляцію>. Незважаючи на те, що метод оцінки 

зменшення вартості може бути прийнятним, слід пам’ятати, що майно, яке залишилося після 

заподіяння збитку, все ще підлягає оцінці у не відновленому стані. Тому важливо, щоб будь-які 

витрати на відновлення після пошкоджень включали не лише прямі витрати на відновлення, але 

й непрямі витрати, будь-які наслідки <вимушеної> затримки в часі та, якщо це необхідно, 

враховувати показник неотриманого підприємницького прибутку. 

У пункті 1.7.1.4. "Takings Plus Damages Procedure (State Rule)" ("Процедура стягнення 

збитків (державне правило)") розглядаються вимоги до виконання процедури відшкодування 

збитків. Іноді можуть виникати рідкісні обставини, коли суворе дотримання правил оцінки 

вартості «до» і «після» <заподіяння збитку> призведе до великих витрат та/або великого 

навантаження на оцінювача. Прикладами таких ситуацій є придбання незначної частини майна 

або сервітуту (для захисту стоків, водно-болотних угідь або середовища проживання, доріг, 

трубопроводів) у випадку великих земельних ділянок, де витрати на виконання повної оцінки 

«до» та «після» не є виправданими, з огляду на незначний характер придбання, та коли є 

очевидним, що решта пошкоджень <від заподіяного збитку> незначні або відсутні. У цих 

рідкісних ситуаціях агентство-клієнт <замовник> може змінити обсяг роботи, щоб дозволити 

процедуру стягнення відшкодування збитків, яку іноді називають державним правилом. Згідно з 

цією процедурою, оцінювач все одно повинен визначити вартість більшої ділянки та зробити 

висновок щодо вартості її вилученої частини, оскільки вона вносить свій внесок у загальну 

вартість більшої ділянки. Незначні збитки додаються до висновку про вартість вилученої 

частини, для надання оцінки розміру компенсації, яку має виплатити агентство-клієнт 

<замовник>. 

У главі 2. "Appraisal Reporting" ("Звіт про оцінку"), розділ 2.3. "Content of Appraisal Report" 

("Зміст звіту про оцінку"), підрозділ 2.3.6. "Acquisition Analysis (Partial Acquisitions Only)" 

("Аналіз придбання (лише часткові поглинання)"), містяться пункти 2.3.6.1. "Recapitulation" 

("Реконструкція, відновлення") та 2.3.6.2. "Allocation and Damages" ("Розподіл та 

пошкодження"). Цими пунктами визначено, що оцінювач повинен повідомити про різницю між 

значенням вартості більшої ділянки та значенням вартості залишку <після вилучення її 

частини>, визначивши залишкову вартість майна після вилучення <вартості вилученої частини> 

зі значення його початкової вартості. Збитки, як такі, при цьому прямо не оцінюються. Однак 

оцінювач коротко пояснює будь-які збитки для залишкового майна <після вилучення частини> 

та виділяє різницю у вартості майна до та після придбання, і таким чином встановлює збитки 

для залишку. Оцінювач повинен відзначити, що такий розподіл є вимогою стандартів 
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бухгалтерського обліку, і не обов'язково вимагає застосування методів оцінки. Якщо збитки 

були виміряні на підставі витрат на відновлення, оцінювач повинен визначити вартість 

відновлення і показати, що вартість відновлення є меншою, ніж збиток у випадку, якщо це 

відновлення не було здійснено. 

Стандарти UASFLA-2016 містять главу 4. "Legal Foundations For Appraisal Standards" 

("Правові основи для стандартів оцінки") з розділом 4.6. Partial Acquisitions ("Часткові 

придбання") підрозділ 4.6.2. Damage ("Збитки"), пункти 4.6.2.1. Compensable (Severance) 

Damages ("Компенсовані (вихідні) збитки"), 4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка"), 

4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані (наслідкові) збитки").  

Підрозділ 4.6.2. Damage ("Збитки") встановлює, що лише розмір компенсації є вимірником 

втрат власника... У часткових придбаннях, коли придбана лише частина більшої ділянки, 

вартість придбаної частини не є єдиною мірою розміру компенсації; слід також розглянути 

"здешевлення або <додаткову> вигоду для залишеної частини ділянки (“injury or benefit to the 

part not taken”). Якщо залишилася не придбана частина, тобто залишок первинної ділянки 

власника, що "залишається в такій формі або у такому стані, що має меншу вартість, ніж була 

раніше, власник має право на додаткові відшкодування збитків на свій рахунок". З юридичної 

точки зору зменшення ринкової вартості залишкової частини майна, за яке повинна бути 

сплачена компенсація, це власне і є <адекватна> компенсація збитків, що повинна розглядатися 

при оцінці федеральних придбань.  

Відмінність між компенсованими та некомпенсованими збитками має своє коріння у 

стандарті ринкової вартості. Відповідно до П’ятої поправки, Верховний суд постановив, що 

компенсація не включає "непрямі або віддалені <у часі> втрати, що виходять за межі ринкової 

вартості. Такі збитки не компенсуються, оскільки вони можуть коливатися відповідно до потреб 

власника, а не ринкових умов; вони є "відокремленими від вартості об’єкта". Некомпенсовані 

збитки часто називають наслідковими збитками (consequential damages), але цей термін може 

спричинити непорозуміння як у оцінці, так і в правовому аналізі ситуації. Федеральний закон 

забороняє розгляд відшкодування некомпенсованих збитків, які однак можуть бути 

компенсовані за законами багатьох штатів, і тому мають розглядатися в інших контекстах. У 

федеральному законі деякі види збитку можуть бути компенсовані, якщо це доведено. Деякі 

інші види збитку, такі як втрачені прибутки, ніколи не є компенсованими, навіть якщо їх 

наявність доведено, тому що компенсуються не всі збитки. Деякі види збитку можуть бути 

компенсовані (якщо це доведено) у конкретних видах придбань, але вони ніколи не є 

компенсованими в інших видах придбань. 

Пункт 4.6.2.1. Compensable (Severance) Damages ("Компенсовані (вихідні) збитки") 

говорить, що у контексті П'ятої поправки, розмір компенсації збитку назагал "еквівалентний 

пошкодженням, що їх було заподіяно", тобто саме поняття компенсації містить ідею 

еквівалентності - однак, поняття компенсованого збитку часто розуміють неправильно. 

Неправильно вважати, що вихідні (прямі) збитки (Severance Damages) є відокремленим і 

самостійним елементом компенсації відмінності від різниці між ринковою вартістю майна 

безпосередньо перед вилученням і залишковою ринковою вартістю майна <після вилучення 

його частини>. У випадку часткового придбання, якщо для встановлення розміру компенсації 

належним чином застосовується принцип виміру вартості "до і після", немає жодних підстав 

говорити про вихідні (прямі) збитки як такі, і їх визначення може бути некоректним. 

Компенсовані збитки можуть відображати зменшення ринкової вартості залишку, що виникає з 

(1) запланованого використання урядом, та/або (2) відношення <вартості площі> вилученої 

частини до <вартості площі первинної> більшої ділянки. 

 У пункті 4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка") зазначається, що назагал сам 

факт часткового придбання не обов'язково буде достатньою підставою для виникнення права 
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вимоги компенсації збитків. У юридичному сенсі, це може бути випадком, коли таке придбання 

не викликало появи вихідних (компенсованих) збитків, і не з’явилися підстави для 

компенсаційного відшкодування зміни ринкової вартості. Компенсовані збитки юридично 

можуть бути розглянуті лише за наявності будь-яких елементів, що впливають на вартість. 

Збиток (тобто зменшення вартості) для решти <ділянки, після вилучення її частини> ніколи не 

може бути прийнятий за припущенням, але завжди повинен бути повністю доведений і 

підтримуватися фактами для кожної оціночної ситуації.  

Не може бути розглянуто обгрутнутвання, що має "невизначений і спекулятивний характер" 

і грунтується на "можливості виникнення більш чи менш віддалених наслідків". Як результат 

цього, буде неправильним використовувати вартість пошкодження як основу, просто вказуючи 

суму його вартості, але не вказуючи при цьому підстав для висловленої думки. Коротше 

кажучи, пошкодження компенсуються лише тоді, коли власник несе прямі збитки від 

придбання, а не просто отримує збитки. Більш того, необхідно довести не лише факт 

виникнення збитку, але причину його появи: для отримання компенсації, що відображає 

зменшення вартості решти <ділянки, після вилучення її частини> "землевласник повинен 

продемонструвати, що придбання викликало... збиток".  

Пункт 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані (наслідкові) 

збитки") встановлює положення про наявність обов’язкового підтвердження вимоги компенсації 

збитку даними ринкової інформації. Оскільки компенсація конкретних видів втрат випливає з 

визначення коштів відновлення на відкритому ринку при взаємодії між діючими без примусу 

покупцями та продавцями, збитки, що не відображені в цінах продажу на ринку об’єктів 

приватної власності, не можуть розглядатися при федеральних придбаннях. Внаслідок 

застосування цього принципу, федеральні суди визначали, що, відповідно до П'ятої поправки, не 

компенсуються наступні збитки: втрата вартості бізнесу (business value) або вартості діючого 

бізнесу (going concern value); втрати або пошкодження гудвілу (loss of or damage to goodwill); 

втрати майбутніх прибутків (future loss of profits); порушення планів (frustration of plans); 

порушення договорів або договірних очікувань (frustration of contract or contractual 

expectations); втрат можливостей розвитку або бізнес-перспективи (loss of opportunity or business 

prospect); порушення діяльності підприємства (frustration of an enterprise); втрати клієнтів (loss 

of customers); втрати на переміщення рухомого майна та особистого майна персоналу (expenses 

of moving removable fixtures and personal property); втрата вартості меблів та рухомого 

обладнання (depreciation in value of furniture and removable equipment); збільшення вартості 

виробництва або управлінських витрат (increased production or management costs); пошкодження 

інвентарю або обладнання (damage to inventory or equipment); витрати на налагоджувальні або 

реструктуризаційні виробничі операції (expense of adjusting or restructuring manufacturing 

operations); необхідність витрат на демонтаж або на переміщення (incurrence of removal or 

relocation costs); необхідність витрат на відновлення чи скасування дозволів або ліцензій (loss or 

cancellation of revocable permits or licenses); втрата можливості виконання оцінок; (loss of ability 

to collect assessments); невизначеність розміру премії орендаря об'єкта, що має державний статус 

(uncertainty premium due to tenant’s status as a government entity); втручання у розвиток угод 

(interference with development agreements), та інші. 

Цей перелік складових загального збитку є надзвичайно корисним для визначення 

відшкодування підприємствам України, які примусово зупинили свою діяльність, зазнали 

пошкоджень матеріальних чи нематеріальних активів або були вимушені переміститися у інші 

регіони. У жодному іншому нормативному документі не подано настільки повного переліку 

наслідкових збитків, як це зроблено у п. 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages 

("Некомпенсовані (наслідкові) збитки") Стандарту UASFLA-2016. Незважаючи на те, що у 

національній юрисдикції США ці складові вважаються наслідковими та некомпенсованими, у 
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національній юрисдикції України вони такими не визнані - і не існує жодного нормативного 

документа, де це було би визначено і де містився би їх повний перелік. Отже, при визначенні 

розміру загального збитку підприємства вітчизняні оцінювачі мають право розглядати ці 

складові загального збитку, за необхідності аналізуючи їх на приналежність до категорії прямих 

збитків (відповідно до визначення прямих збитків у п. 3 НСО-1). При цьому доцільно 

посилатися на вказаний вище пункт Стандарту UASFLA-2016 - хоча би з метою підтвердження, 

що вказані вище види збитків об’єктивно існують і визнані авторитетним закордонним 

оціночним стандартом, тоді як у НСО вони навіть не згадуються. 

У частині "Acquisitions of Fee or Other Full-Term Interests" ("Придбання внесків або інших 

довготермінових інтересів") цього ж пункта 4.6.2.3 вказано, що компенсація за придбання 

внесків (часткових інтересів) не включає "майбутню втрату прибутку, втрат від переміщення 

рухомого та особистого майна <з приміщень його попереднього розташування>, втрат гудвілу, 

який зумовлений просторовим розташуванням земельної ділянки, або інших наслідкових 

втрат..."  

Звичайно, стандарт UASFLA-2016 грунтується на загальновідомих базових принципах 

вартісної експертної оцінки
35

 та законодавчій базі США і не може бути безпосередньо 

застосований при оцінці збитків в Україні. Зміст цього стандарту стосується досить специфічної 

галузі оцінки збитків, що виникають у власників земельної нерухомості при примусовому 

придбанні земельних ділянок або їх частин для потреб Федерального уряду. Але він містить 

дуже цікаві положення, які можуть бути корисні вітчизняним колегам при обгрунтуванні змісту 

і особливостей виконання оціночних робіт у цій царині. Насамперед, у стандарті дуже повно 

розглянутий поділ на компенсовані та некомпенсовані збитки, залежно від причини зменшення 

ринкової вартості майна. Це дає можливість застосувати викладений вище підхід у ширшому 

контексті - зокрема, при аналізі вартості пошкоджень, заподіяних майну власника, і при 

розрахунку розміру адекватного відшкодування. Наприклад, коли при встановленні розміру 

відшкодування прямих збитків потрібно обгрунтувати неможливість врахування неотриманого 

прибутку пошкодованої сторони (або інших супутніх і пов’язаних втрат, що виникли як 

наслідки факту заподіяного збитку), ми маємо змогу посилатися на п. 3 НСО-1. Саме там 

конкретно зазначено, що прямі збитки - поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або 

відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод. 

Але коли йдеться про такі специфічні складові збитків, як втрати вартості гудвілу; порушення 

попередньо розроблених планів, раніше укладених договорів, договірних очікувань; втрати 

можливостей розвитку або бізнес-перспективи; порушення прибуткової діяльності 

підприємства; втрата клієнтської бази; необхідність додаткових витрат на переміщення 

рухомого та особистого майна; амортизація вартості меблів та рухомого обладнання; 

збільшення вартості сировини, складових частин, собівартості виробництва або управлінських 

витрат; втрата обігових коштів чи доступу до них; збільшення вартості кредитування та/або 

банківського обслуговування; збільшення собівартості послуг контрагентів; втрата, 

пошкодження чи прискорене знецінення основних виробничих засобів, інвентарю або 

обладнання; необхідність додаткових витрат на демонтаж, ремонт або на переміщення машин та 

обладнання; необхідність додаткових витрат на відновлення чи скасування дозволів або 

ліцензій; втрата можливості або здатності виконання адекватної оцінки вартості майна і 

майнових прав, тощо - тоді буде доцільно звернутися до стандарту UASFLA-2016 і додати у звіт 

посилання на його п. 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані 

(наслідкові) збитки"). Адже у жодному іншому нормативному документі неможливо знайти 

                                         
35 Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Ник. Ордуэй // Пер. с 

англ. – М. : «Дело Лтд.», 1995. – 480 с.  
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настільки повний перелік складових непрямих наслідкових збитків, для яких може бути 

потрібно обгрунтувати можливість чи неможливість їх врахування при виконанні оціночних 

робіт у кожному конкретному випадку.  

Процитоване вище у цій роботі визначення п. 3 НСО-1 однозначно виключає можливість 

урахування неотриманих майбутніх вигод. Але саме стандарт UASFLA-2016 у розгорнутій 

формі визначає загальний принцип поділу збитків на компенсовані та некомпенсовані, тоді як у 

вітчизняній термінології застосовується їх поділ на прямі і непрямі, що не є одним і тим самим. 

Доволі умовний поділ збитків на прямі і непрямі навіть приблизно не відповідає їх поділу на 

компенсовані та некомпенсовані, оскільки останнє визначається законодавством у відповідній 

юрисдикції. При цьому вимоги стандарту UASFLA-2016 є достатньо гнучкими та передбачають 

можливість застосування різних варіантів такого поділу, у залежності від конкретної оціночної 

ситуації. Наприклад, у пункті 4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка") по суті 

зазначено, що доказ виникнення права вимоги компенсації збитків потребує проведення 

ретельного аналізу особливостей оціночної ситуації. При цьому, очевидно, певні види збитків у 

різних ситуаціях можуть бути віднесені як до компенсованих (прямих), так і до 

некомпенсованих (непрямих), у залежності від характеру цієї ситуації і діючих юридичних 

норм. Адже з юридичної точки зору, право вимоги відшкодування збитку, тобто поява 

компенсованого збитку, виникає за виконання умови наявності будь-яких елементів, що 

впливають на вартість майна після факту заподіяння шкоди. Відповідно до пункту 4.6.2.2, 

збиток ніколи не може бути прийнятий виключно на підставі припущень, але завжди повинен 

бути доказово підтверджений аналізом фактів і обставин виникнення шкоди. Якщо виконання 

цієї умови може бути доказово обгрунтовано оцінювачем, відповідно до цієї вимоги пункту 

4.6.2.2, виникають підстави вважати, що для аналізованої оціночної ситуації виникло право 

вимоги відшкодування збитку, якщо у звіті це "повністю доведено і підтримується 

встановленими фактами".  

Цікаво відзначити, що за визначенням п. 3 НСО-1, прямі збитки розраховуються як поточна 

вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки 

без урахування неотриманих майбутніх вигод. Формулювання "без урахування неотриманих 

майбутніх вигод" є доволі широким, і воно очевидно виключає можливість врахування у цьому 

випадку неотриманого прибутку. Але до майбутніх вигід аж ніяк не може бути віднесена 

більшість складових некомпенсованих (наслідкових, непрямих) збитків, перелічених у п. 4.6.2.3 

стандарту UASFLA-2016. Обов’язковий до виконання українськими оцінювачами п. 3 НСО-1, 

таким чином, не забороняє включити до складу прямих збитків більшості складових переліку п. 

4.6.2.3, які не можна віднести до неотриманих майбутніх вигод. Це суттєво розширює 

можливості оцінювача при визначенні структури прямих збитків і переліку їх складових - 

звичайно, за умови наявності відповідних доказів, належного обгрунтування і посилання у звіті 

на п. 4.6.2.3 стандарту UASFLA-2016. У такий спосіб відкривається можливість для більш 

повного задоволення вимог замовника, якщо ним є пошкодована сторона. 

Навіть якщо Федеральний закон США при виконанні державних закупівель забороняє 

розгляд некомпенсованих збитків, ці ж самі збитки можуть бути віднесені до компенсованих за 

законами деяких штатів. Отже, питання з розподілом складових загального збитку по категоріях 

компенсованих (прямих) та некомпенсованих (непрямих) не є цілком однозначним, і завжди має 

розглядатися у контексті конкретної оціночної ситуації і законодавчо-нормативних вимог 

кожної національної юрисдикції. Тим більше, що принцип такого розподілу у НСО України не 

прописаний з достатньою повнотою і однозначністю. Отже, вимоги пункту 4.6.2.2 стандарту 

UASFLA-2016 за прямою аналогією можна і потрібно цитувати у звітах з оцінки збитків, 

оскільки будь-яке додаткове підкріплення обгрунтування думки оцінювача є кращим, ніж повна 

відсутність такого підкріплення.  
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Стандарт UASFLA-2016 стверджує, що відповідно до федерального законодавства певні 

види збитків можуть бути віднесені до компенсованих, "якщо це доведено". Деякі інші види 

збитку можуть бути або компенсовані (якщо це доведено) у конкретних видах придбань, або 

вони можуть бути некомпенсованими у інших видах придбань. Отож, коли не йдеться про 

державні придбання, оціночні ситуації можуть бути ще більш розмаїтими, і одні й ті ж самі види 

збитків можуть розглядатися, як компенсовані (прямі), некомпенсовані (непрямі) або умовно 

компенсовані за визначених обставин. Останній випадок відповідає ситуації, коли певна 

складова збитків назагал вважається типовим непрямим збитком, який не має бути 

компенсований - але у контексті конкретної оціночної ситуації були виявлені і доведені певні 

чинники, які дають підстави вважати цей вид збитків умовно компенсованим, за виконання 

певних конкретно визначених умов.  

Коли замовником оцінки є потерпіла сторона, яка зазнала збитків, зрозумілим є бажання 

замовника врахувати у можливо більш повному обсязі усі можливі наслідки заподіяної шкоди. 

Звичайно, у такому випадку замовник може спричинити певний тиск на виконавця оцінки, 

вимагаючи від останнього розгляду навіть непрямих, неочевидних і віддалених в часі наслідків 

факту заподіяння шкоди. В цій ситуації надзвичайно помічним для оцінювача може стати пункт 

4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка"), де зазначається, що для встановлення 

розміру компенсаційного відшкодування при зміні ринкової вартості об’єкта потрібні юридично 

незаперечні підстави. Отже, при висловленні замовником вимог врахування неочевидних, 

імовірних та віддалених в часі наслідків факту заподіяння шкоди доцільно вимагати від нього 

надання відповідних підтверджуючих документів та долучення їх до звіту як додатків. Тоді 

відповідальність за визнання цих сумнівних складових збитків компенсованими, з юридичної 

точки зору буде розподілена між замовником і виконавцем. При цьому більша частина цієї 

відповідальності лягає власне на підписантів довідок та підтверджуючих документів, наданих 

виконавцю оцінки. Оцінювач, звичайно, повинен в межах своєї компетенції перевірити 

правдивість наданих йому підтверджуючих документів і переконатися, що вони не мають 

"невизначеного і спекулятивного характеру" та не грунтуються на гіпотетичній "можливості 

виникнення більш чи менш віддалених наслідків". Пункт 4.6.2.2. наголошує, що пошкодження 

компенсуються лише тоді, коли власник несе прямі збитки, а не просто отримує будь-які збитки. 

Положення цього пункту стверджує, що необхідно довести не лише факт виникнення збитку, 

але і виявити причину його появи. Нагадаємо, що відповідальність оцінювача не 

розповсюджується на надані йому замовником вихідні дані і документи, зокрема - довідки 

посадових осіб замовника та висновки судових експертів при проведенні спеціалізованих 

експертиз (наприклад, економічної, будівельно-технічної, оціночно-земельної, оціночно-

будівельної, товарознавчої, тощо). Оцінювач зобов’язаний сприймати ці довідки і висновки, як 

достовірні, правдиві та об’єктивні - про що він декларативно повідомляє у розділі звіту 

"Обмеження і припущення".  

Важливим є загальне положення про необхідність обов’язкового підтвердження виникнення 

права вимоги компенсації збитку даними ринкової інформації. З цієї тези випливає наслідок про 

обов’язковість дослідження ринку подібного майна на дату оцінки збитку і подання результатів 

аналізу цього ринку у звіті. Стандарт UASFLA-2016 встановлює незаперечний пріоритет 

емпірично отриманих даних ринкової інформації при оцінці вартості відновлення 

пошкодженого майна. Наголошується, що розмір компенсаційного відшкодування конкретних 

видів втрат випливає з визначення коштів відновлення на підставі даних відкритого ринку "при 

взаємодії між діючими без примусу покупцями та продавцями". Окремо зазначено, що збитки, 

які не можуть бути підтверджені ринковими цінами продажу подібного майна, не повинні бути 

підставою для розрахунку вартості адекватного відшкодування.  
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Безперечний інтерес становить перелік видів некомпенсованих (наслідкових) збитків. Як 

випливає зі змісту п. 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані 

(наслідкові) збитки"), цей доволі довгий список не є вичерпним. Він дає достатньо повне 

уявлення, які саме види збитків вважаються некомпенсованими (наслідковими). У вітчизняній 

нормативній базі, фаховій літературі і оціночній практиці збитки частіше поділяють на прямі та 

непрямі, що є більш зрозумілим і для вітчизняних оціцнювачів, і для користувачів звітів. При 

цьому сам принцип поділу видів збитків на прямі та непрямі ніде не описаний достатньо повно і 

вичерпно, що спричиняє непорозуміння та неоднозначність при інтерпретації цих понять і 

класифікації складових збитків. Це є підставою невизначеності висновків, яка часто 

проявляється під час розгляду цивільних та кримінальних справ у судових суперечках. Питання 

джерел виникнення та встановлення об’єктивних показників невизначеності результатів 

економічних вимірювань детально розглянуто у
36, 37, 38, 39

. Більш загальні аспекти встановлення 

характеристик невизначеності результатів вартісної експертної оцінки проаналізовано у 
40, 41, 42, 

43
. 

Очевидно, розглянуті вище найбільш загальні положення стандарту UASFLA-2016 можуть 

слугувати надійним підгрунтям для виконання оцінки збитків в Україні. Їх, звичайно, не можна 

вважати обов’язковими - але ніщо не забороняє вітчизняним оцінювачам посилатися на окремі 

цитовані у цій роботі положення цього стандарту при обгрунтованій потребі і доцільності 

застосоування у оціночній практиці. 

Закордонний досвід свідчить про складність процедури розробки і узгодження стандартів 

оцінки, тому що вони зачіпають безліч суміжних областей діяльності - бухгалтерський облік, 
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аудит, страхування, оподаткування. Але для оцінювачів важливо забезпечити дотримання такої 

важливої вимоги, яку у метрології називають "єдністю вимірювань". У дещо спрощеній формі 

це означає, що результати однотипних вимірювань - у нашому випадку, економічних - мають 

бути сумісними, вартісно від того, хто, коли і яким чином їх здійснює. В галузі вартісної оцінки 

це можливо лише за умови виконання усіма оцінювачами вимог системи встановлених 

стандартами загальновизнаних уніфікованих правил виконання оціночних робіт, коректного 

застосування оціночних методів і процедур у практиці оцінки. Стандарти формулюють низку 

вимог, дотримання яких дає можливість забезпечити певний мінімальний рівень якості 

економічних вимірювань. 

Розглянуті вище положення стандартів UASFLA та USPAP є надзвичайно корисними для 

оцінювачів України, оскільки на даний час ми з прикрістю вимушені констатувати наявність 

великої прогалини у вітчизняній нормативній базі оцінки, яка жодним чином не регламентує дій 

оцінювача в умовах наявності невизначеності. Це створює небезпечний для професійних 

оцінювачів методологічний і правовий вакуум, в якому вони залишаються незахищеними від 

можливих звинувачень з боку усіх можливих опонентів. Закордонні та міжнародні стандарти, 

таким чином, дають підстави для обгрунтування дій оцінювачів у складних оціночних ситуаціях 

при наявності невизначеності. За таких умов, які зовсім не є рідкістю у оціночній практиці, 

оцінювачі вимушені на власний ризик приймати додаткові попередні умови, припущення і 

обмеження - які надалі іноді піддаються сумнівам, і їх доводиться захищати. Проаналізовані 

вище поняття спеціальних припущень та гіпотетичних умов можна розглядати як додаткові 

оціночні інструменти, не передбачені НСО - але нормативно закріплені у МСО та закордонних 

стандартах, що дозволяє українським колегам ефективно їх використовувати. За відсутності 

поняття невизначеності у національних стандартах оцінки в Україні, цей захист має 

грунтуватися на певних інформаційних джерелах - наприклад, публікаціях у професійній 

літературі, міжнародних чи міждержавних стандартах. У своїй повсякденній практиці українські 

оцінювачі у тій чи іншій формі використовують розглянуті вище поняття надзвичайного 

припущення та гіпотетичної умови, можливо - навіть не знаючи джерел поданих вище їх 

визначень. В такому разі уся відповідальність за застосування цих понять і за отримані з їх 

використанням висновки залишаються повністю на сумлінні оцінювача і є, по суті, його 

особистим додатковим персональним ризиком. Вказані вище поняття, використовувані для 

виконання оцінки, не визначені і на разі не визнані документами діючої вітчизняної 

нормативної бази - але, на щастя, з достатньою повнотою прописані у діючих стандартах 

UASFLA та USPAP. При формулюванні своїх висновків і суджень оцінювач, завдяки цьому, 

може посилатися у звіті на визначення цих формулювань та коментарі до них - що дає 

незаперечні формальні підстави для обгрунтування своїх тверджень. Маємо погодитися, що це є 

набагато сильнішою, кращою і вигіднішою ситуацією, аніж позбавлене будь-яких посилань 

декларування власної професійної думки. 

На наше глибоке переконання, посилання у звіті на відповідні положення UASFLA 2016 та 

USPAP 2020-2021, що стосуються невизначеності результатів оцінки, застосування 

надзвичайних припущень та гіпотетичних умов, значно підсилює позицію оцінювача у випадках 

виникнення судових суперечок або пред᾽явлення йому звинувачень у непрофесійності, 

халатності, зумисному заподіянні збитку тощо. Тому не варто нехтувати цим джерелом, хоча би 

з огляду на можливість привнесення у матеріали звіту формальних підстав для аналізу ступеня 

невизначеності, вказівок на джерела її виникнення та методи аналізу за допомогою застосування 

надзвичайних припущень та гіпотетичних умов. В принципі, це не надто великий обсяг 

додаткової роботи - сформувати розділ звіту, що стосується висвітлення питань обгрунтування 

використаних методичних засад, з метою його подальшого включення у ті роботи, де це буде 

потрібно. Ця робота є одноразовою і не надто працемісткою - але дуже корисною, бо наявність 
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такого розділу у звіті відразу дає можливість усім потенційним опонентам зрозуміти, що 

оцінювач обізнаний з сутністю цієї проблеми і володіє доступом до джерел, посиланнями на які 

він може переконливо аргументувати свою точку зору
44

. 

 

3.2 Cтандарт Польщі V.8. 
 

У польській нормативній базі вартісної оцінки вартості використовується окремий 

спеціальний оціночний стандарт V.8 "Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej" ("Правила визначення збитку, заподіяного будівництвом 

підземної та надземної інфраструктури"). Цей стандарт був розроблений і прийнятий 

Національною радою PFSRM (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 

Польська федерація асоціацій оцінювачів майна) 10 січня 2002 р. та включений до набору 

професійних стандартів оцінювачів майна, як перший у Польщі повноцінний оціночний 

стандарт, що містить дослідження особливостей виконання оцінки цих специфічних збитків. 

Стандарт V.8 набув чинності від 1 липня 2002 року. Він має статус тимчасової інтерпретаційної 

ноти (TNI, Tymczasowa Nota Interpretacyjna) і є обов’язковим до застосування у Польщі при 

виконанні оцінки збитків, заподіяних власникам нерухомості при розміщені на приватних 

теренах елементів інфраструктури - комунікаційних шляхів та інженерних мереж
45

. Він має 

багато спільного з єдиними стандартами оцінювання федеральних земельних закупок США 

(Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions, UASFLA), але на відміну від цих 

стандартів у оціночному стандарті V.8 розглядається збиток не лише при відчуженні земельних 

ділянок на користь уряду країни, але також і при розміщені на приватних ділянках елементів 

інфраструктури у ході реалізації приватних чи корпоративних інвестиційних проєктів. 

Методичні підходи цього стандарту становлять незаперечний інтерес для аналізу принципів 

оцінки збитку, зумовленого порушенням і обмеженням майнових прав власників нерухомості 

при використанні земельних ділянок для розміщення розмаїтих елементів інфраструктури.  

У поєднанні зі стандартом V.8, прийнятим Національною радою PFSRM 10 січня 2002 року, 

було також розроблено коментар 
46

 до цього стандарту, у якому містяться роз’яснення вимог 

окремих його положень. Зупинимося детальніше на розгляді змісту цього закордонного 

стандарту - одного з небагатьох, де питання оцінки збитків є основною темою нормативного 

документа. 

У главі 1 "Przedmiot i zakres stosowania standardu" ("Тема та обсяг застосування стандарту"), 

розділ 1.1, вказано, що цей стандарт визначає принципи оцінки майнового збитку, заподіяного 

будівництвом або існуванням підземної та надземної інфраструктури, що використовується для 

                                         
44 Pozdnyakov Yu.V., Lapishko M.L. (2022). Regulatory basis for damages compensation value determining in the 

USA standards of independent expert appraising. International scientific journal "Grail of science", No 14-15, May, 2022. 

The proceedings of the III Correspondence International Scientific and Practical Conference "SCIENTIFIC RESEARCHES 

AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES" held on May 

27th, 2022 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) and LLC International Centre Corporative 

Management (Vienna, Austria). DOI 10.36074/grail-of-science.27.05.2022.012. Pp. 91 - 106. URL: https://go-

vropejska.esclick.me/H7I2j2ghEAuu; URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-

3056/issue/view/27.05.2022. (дата звернення: 28.05.2022 р.). 
45 Standard V.8. Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej. 

URL: http://wycena-nieruchomosci.info.pl/wp-content/uploads/2020/10/PFSRM-TNI-V.8-zasady-okreslania-wartosci-

szkod-spowodowanych-budowa-infrastruktury-podziemnej-i-nadziemnej-z-komentarzem-status-archiwalny.pdf. (дата 

звернення: 31.03.2022 р.). 
46 Komentarz do Standardu V.8. Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej. URL: http://www.bieganski-wycena.pl/pdf/v_8_komentarz.pdf. (дата звернення: 31.03.2022 р.). 
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передачі рідин, газів, енергії та інших субстанцій, а також інформації. Стандарт V.8 стосується 

лише тих випадків, коли введення елементів технічної інфраструктури не вимагає обов'язкового 

викупу нерухомості або її частини власником цієї інфраструктури. У термінології вітчизняної 

оцінки це відповідає оцінці збитку, що виникає внаслідок створення або експлуатації 

передавальних пристроїв та елементів комунікаційних і інженерних мереж. У розділі 1.2 

зазначено, що стандарт встановлює принципи визначення вартості збитку, заподіяного 

будівництвом та експлуатацією підземної та надземної технічної інфраструктури, для потреб, 

передбачених положеннями законодавства у сфері експлуатації об’єктів нерухомості та ведення 

господарства, і не впливає на принципи визначення компенсації, вказаних у цих законах. 

Стандарт V.8 застосовується, зокрема, для визначення вартості збитків при оцінці розміру 

відшкодування, передбачених діючими екологічними нормами, правилами охорони 

навколишнього середовища та захисту сільськогосподарських і лісових земель, а також у інших 

правилах. Стандарт використовується для визначення вартості збитків (компенсації) за заподіяні 

пошкодження власнику, довічному користувачу чи власнику іншого майнового чи або 

обов'язкового права (наприклад, орендарю). 

У розділі 1.4 розглядається спектр можливих варіантів мети оцінки. Визначення розміру 

заподіяної шкоди здійснюється з такими цілями: а) прогнозування наслідків вибору варіантів 

прокладання маршруту елементів інфраструктури (передавальних пристроїв та елементів 

комунікаційних інженерних мереж); б) визначення компенсаційної винагороди (відшкодування) 

у договорі про компенсацію завданої шкоди; в) визначення розміру відшкодування внаслідок 

заподіяння шкоди. 

Розділами 1.5, 1.6 визначені загальні принципи визначення розміру збитків та розрахунку 

адекватної компенсації. Стверджується, що майнова шкода виникає внаслідок настання певних 

подій (наприклад, будівництва), які її спричинили та з якими пов’язані зобов’язання її 

відшкодування (відновлення, ремонту). Збиток визначено як пошкодження майна потерпілої 

сторони, заподіяне будівництвом об’єктів інфраструктури. Винагорода або відшкодування 

майнового збитку, заподіяного нерухомому майну, включає: а) відшкодування збитків, завданих 

власнику майна, у тому числі - зменшення вартості майна внаслідок будівництва об'єктів 

інфраструктури; б) відшкодування упущеної вигоди, яку власник міг би отримати, якби не була 

побудована інфраструктура (знищення, втрата або пошкодження корисності землі і компонентів 

земельних поліпшень).  

Збиток, заподіяний будівництвом та існуванням підземної та наземної інфраструктури, 

містить наступні складові: 1.6.1) втрата вигоди від майна у період від початку будівництва 

<об'єктів інфраструктури> до передачі цього майна користувачеві для подальшої експлуатації, у 

тому числі: а) втрата вигід у перший рік, б) збитки, спричинені неможливістю використання 

майна (земельної нерухомості) у період, довший від одного вегетаційного періоду 

<сільскогосподарських рослин>; 1.6.2) погіршення умов користування нерухомістю протягом 

інвестиційного періоду; 1.6.3) постійне або тимчасове (у період досягнення початкового 

виробничого рівня - у так званий період відновлення) зниження вартості майна у використанні; 

1.6.4) збитки у користуванні нерухомим майном, спричинені введенням елементів підземної та 

наземної інфраструктури (опор, сигнальних стовпів, забірних пунктів, вентиляційних отворів, 

бункерів, телекомунікаційних шаф та інших елементів), які не пов’язані із зміною прав 

власності на земельну ділянку; 1.6.5) зниження вартості майна внаслідок а) тривалих обмежень 

користування майном, б) зміни існуючої функції нерухомості (відповідно до її цільового 

використання в місцевому плані зонування) на функцію меншої вартості (сільськогосподарська 

чи лісогосподарська). 

У главі 2 "Szczególne cechy wyceny szkód" ("Особливості оцінки збитків"), розділами 2.1 - 2.3 

встановлено, що розмір і масштаби пошкодження залежать від: а) типу підземної 
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інфраструктури (водопостачання, каналізація, газ, рідке паливо, опалення, електроенергія, 

телекомунікації та інші) або наземної (електричні мережі, лінії телекомунікацій тощо); б) 

технічних параметрів інфраструктури (тип лінії передавальних пристроїв, діаметр 

трубопроводів тощо); в) технічних аспектів реалізації інвестиційного процесу (спосіб прокладки 

або підвішування кабелів, форма і глибина траншей або тип наземних опор, глибина або висота 

установки при монтажі, тощо); г) тривалості інвестиційного процесу (один або кілька 

виробничих циклів); д) періоду від початку до завершення інвестиційного процесу (з 

урахуванням, серед іншого, стадії виробничого циклу); е) способу поточного використання 

майна (функції в плані місцевого розвитку та стан забудови). Просторовий характер ліній 

інфраструктури, що проходять через об’єкти нерухомого майна різного призначення, характер 

їх використання та рівень інтенсивності експлуатації обумовлюють необхідність виокремлення 

ділянок однорідного використання нерухомості та застосування до них окремих процедур 

оцінки (з урахуванням індивідуальних умов). Різні види шкоди, заподіяної одному майну, 

вимагають різних методів визначення їх розміру. 

Розділ 2.4 встановлює, що для визначення розміру збитку враховуються джерела 

інформації, зазначені у ст. 154 Закону Польщі від 21 серпня 1997 року про управління 

нерухомим майном,
47

 а також спеціальні джерела, до яких належать: а) будівельно-технічні 

обгрунтування і проєкти, б) плани реалізації інвестицій, в) оцінка впливу інвестицій на 

навколишнє середовище, г) висновки експертів та вимірювання спеціалістів, необхідні для 

визначення ступеня впливу на поверхню пристроїв технічної інфраструктури, д) інструкції та 

технічні стандарти щодо будівництва відповідної інфраструктури, е) дані сільськогосподарських 

дорадчих (консультаційних) центрів, е) карти ґрунтів та сільськогосподарських угідь, ж) 

лісогосподарські плани, з) дані моніторингу навколишнього природного середовища, і) дані 

моніторингу ринку, к) висновки огляду (натурного обстеження) майна. 

Глава 3 "Ogólne zasady wyceny szkód" ("Загальні правила оцінки збитків"), розділи 3.1 - 3.4 

стверджують наступне. Розмір збитку повинен визначатися відповідно до стану об’єкта оцінки 

на дату заподіяння збитку (або очікуваної дати входу інвестора) та цін на дати визначення 

розміру відшкодування (у разі втрати прибутку від врожаю - на дату очікуваного отримання 

врожаю). У деяких випадках для реалізації інвестицій може знадобитися дві оцінки: а) 

попередня - для прогнозування збитків до того, як інвестор увійде на територію земельної 

нерухомості - тоді стан майна слід визначати відповідно до очікуваної дати вступу інвестора на 

територію або дати, зазначеної інвестором, і б) остаточна, включаючи оцінку збитків після 

завершення інвестиційного процесу. У початковій оцінці враховуються лише збитки, зазначені в 

пп. 1.6.1.a та 1.6.2. Під час реалізації інвестицій може виникнути потреба в оцінці додаткових 

збитків, викликаних зміною попередньо запланованого процесу виконання будівельних робіт 

(наприклад, тимчасовим зайняттям більшої площі землі, ніж це було передбачено проєктом) або 

настанням непередбачених подій (наприклад, затопленням майна). Ступінь розміру 

відшкодування при заподіянні окремих видів шкоди слід визначити: а) для первинної оцінки - 

на основі технічного проєкту, б) для остаточної оцінки - на підставі фактичного розміру збитку. 

У розділах 3.5 - 3.6 містяться вимоги, подані нижче. Окремі види пошкоджень відносяться 

до таких земельних ділянок. 3.5.1) територія постійних обмежень у способі користування 

майном - зона розташування інфраструктури разом із зоною її безпосередньої охорони (в якій 

запроваджено обмеження способів використання майна) - для визначення збитків, зазначених у 

п. 1.6.5, а. 3.5.2) територія будівельного майданчика - це площа, на якій буде розміщена 

інфраструктура, ґрунт, що видаляється з виїмки, а також транспортно-монтажна ділянка - для 

                                         
47 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. URL: 
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визначення пошкоджень, зазначених у пп. 1.6.1. У цій смузі слід виділити наступне: а) ділянка 

виїмки ґрунту - площа порушення шарів ґрунту - для визначення пошкоджень, зазначених у 

пункті 1.6.3; б) ділянка зберігання ґрунту - площа збору гумусу та мертвих порід - можливо, для 

визначення пошкоджень, зазначених у пункті 1.6.3, в) допоміжна ділянка - транспортно-

монтажна - можливо, для визначення пошкоджень, зазначених у пункті 1.6.3. 3.5.3) 

функціональна захисна зона нормування функцій території - для визначення пошкоджень, 

зазначених у п. 1.6.5,b. 3.5.4) частина нерухомого майна, щодо якої відбулося погіршення умов 

господарювання (гірше планування територій, об’їзди, тимчасова відсутність доступу) - для 

визначення збитків, зазначених у п. 1.6.1. Документування стану майна з метою проведення 

оцінки збитків має бути особливо ретельним. Необхідно скласти протокол натурного огляду - 

обстеження стану нерухомості з фотографічною фіксацією у документації. Цей протокол 

повинен бути підписаний власником, користувачем нерухомого майна або призначеною 

комісією. 

Коментар до пункту 3.6 наголошує, що звіт повинен містити детальний опис стану 

нерухомого майна, з уточненням щодо таких складових: а) земельні ділянки - тип 
землекористування, сільськогосподарське та лісове господарство - дані про 

сільськогосподарську придатність, склад, характеристики рельєфу, б) будівлі, споруди та 

пристрої - про їх тип, технологію, розміри, технічний стан та інші відповідні дані, в) рослини - 

дані про вид рослин, стан їх здоров'я і вегетаційний стан, агротехнічний стан і правильність 

вирощування, г) водні ресурси - дані про характеристики і стан водойм, д) родовища корисних 

копалин - дані про вид і стан документації щодо родовищ і місць залягання корисних копалин. 

Глава 4 "Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych szkód" ("Детальні правила оцінки 

окремих видів збитків") містить деталізований розгляд оціночних процедур при визначенні 

збитків у сільськогосподарській та лісогосподарській галузях, на яких ми не будемо акцентувати 

увагу - з огляду на нечисленність подібних випадків у вітчизняній оціночній практиці. При 

потребі доцільно звернутися до тексту стандарту V.8 і проаналізувати доцільність застосування 

його окремих положень у вітчизняній оціночній практиці. Натомість більш детально 

зупинимося на аналізі змісту розділу 4.4 "Wycena zmniejszenia się wartości nieruchomości" 

("Оцінка зниження вартості нерухомості"), який є набагато важливішим і, безсумнівно, може 

бути використаний вітчизняними фахівцями у набагато більшій кількості оціночних ситуацій. 

Пункт 4.4.1 говорить, що зменшення вартості нерухомого майна відбувається внаслідок: а) 

виникнення довготривалого обмеження у способі користування майном, що пов'язане з: - 

наявністю стороннього елемента у майні або над ним, - виникненням просторових труднощів в 

управлінні нерухомістю, що виникають через наявність ознак розташування елементів 

інфраструктури, - створенням потенційної загрози безпеці власника та його майна, - 

можливістю для власника інфраструктури входити на територію власника <об’єкта земельної 

нерухомості> з метою обслуговування обладнання або усунення аварій, - потребою змін у 

плануванні вирощування сільськогосподарській культур та необхідністю насадження дерев 

інших видів; б) необхідності зміни функцій нерухомості в зоні будівництва інфраструктури та в 

охоронній зоні навколо неї. 

У пункті 4.4.2 подана загальна формула для розрахунку розміру збитку від заподіяної 

шкоди. Довготривале обмеження у способі користування нерухомістю знижує вартість 

сільськогосподарської або лісогосподарської нерухомості в зоні будівництва чи експлуатації 

мереж підземної та надземної інфраструктури. Розмір вартості заподіяної шкоди визначається 

рівнянням: 

𝑍𝑤 = 𝑆 × 𝑊 × 𝑃,  
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де: Zw - розмір вартості заподіяної шкоди, що відповідає зменшенню вартості нерухомого 

майна, 

S - коефіцієнт зниження вартості нерухомості, що визначається на основі аналізу місцевого 

ринку, а за відсутності ринкових даних - приймається у діапазоні від 0,15 до 0,20 включно, 

W - ринкова вартість одиничного показника, 

Р - площа поверхні експлуатаційної зони. 

У коментарі до пункту 4.4.2 зазначено, що за відсутності ринкових даних: 

- мінімальне значення коефіцієнта S (0,15) для тривалого обмеження способу користування 

майном слід застосовувати, якщо немає додаткових обмежень щодо сільськогосподарського 

використання відповідної території; 

- додаткові обмеження можуть виникнути через наявність свідчень (видимих ознак) 

наявності розташування на території елементів інфраструктури (стовпи <опори ліній 

електропередач>, вентиляційні споруди, відстійники тощо), а також через обмеження обсягу 

посівів і насаджень (наприклад, заборона висаджувати дерева в садах), і тоді повинен 

застосовуватися вищий коефіцієнт, до 0,20. 

Як бачимо, подана у пункті 4.4.2 формула для розрахунку розміру збитку повністю 

відповідає традиційним математичним засадам класичного порівняльного підходу. На жаль, у 

стандарті V.8 недостатньо повно розкрито зміст показника W (ринкова вартість одиничного 

показника) та методику його розрахункового визначення. Це дає можливість оцінювачеві 

скористатися розмаїтими альтернативними методиками розрахунку ринкової вартості 

одиничного показника, з різною кількістю об’єктів порівняння; різним переліком 

ціноформуючих факторів, врахованих при виконанні оціночної процедури коригування; різними 

методиками визначення коригуючих попоравок; різним способом усереднення скоригованих 

значень одиничного показника, тощо
48

. Але у цьому випадку доцільно звернутися до НСО 

України, де алгоритм застосування порівняльного підходу описаний у подробицях, і 

скористатися вказівками пп. 15, 16, 47, 48, 52 НСО-1 
7
 та пп. 19, 21, 23, 26 НСО-2 

49
. 

Пункт 4.4.3 визначає розмір шкоди, заподіяної внаслідок зміни функціонального 

призначення земельної ділянки у охоронній зоні елементів розташування інфраструктури. 

Відповідно до п. 4.4.3, розмір шкоди внаслідок зменшення вартості майна через зміну його 

функції у місцевому плані зонування та неможливості його використання за попереднім 

призначенням дорівнює різниці ринкової вартості земельної ділянки за <раніше> існуючим 

призначенням, відповідним до плану місцевого зонування, і її новим функціональним 

призначенням, пов'язаним з розташуванням елементів надземної та підземної інфраструктури. 

Коментар до пункту 4.4.3 вказує, що розташування елементів інфраструктури на <об’єктах 

земельної> нерухомості іноді змінює спосіб її використання, що може суперечити її 

<попередній> функції в місцевому плані просторового розвитку. В результаті розбудови 

інфраструктури <земельна> нерухомість або її частина може втратити первинні (поточні) 

функції і може використовуватися надалі лише як землі сільськогосподарського призначення. 

Розглянутий у цьому розділі стандарт V.8 для нас є дуже цінним через те, що у ньому 

цілком однозначно вказано, що при розрахунку розміру відшкодування збитків, завданих 

                                         
48 Pozdnyakov, Yu., Skybinska, Z., Gryniv, T., Britchenko, I., Losonczi, P., Magopets, O., Skybinskyi, O., Hryniv, 

N. (2021). Comparative analysis of models for adjustment procedure in assets value independent evaluation performed by 

comparative approach. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, No. 13 (114), рр. 80–93. doi: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248011. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/248011/247011. (дата 

звернення: 31.03.2022 р.). 
49 Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна»: Постанова Кабінету 

міністрів України № 1442 від 28.10.2004 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-п (дата звернення: 
11.05.2018 р.).  
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власнику майна, має враховуватися відшкодування упущеної вигоди, яку власник міг би 

отримати у випадку, якщо би не відбулася подія завдання шкоди. Це загальне положення може 

бути корисним для обгрунтування розміру збитків у більшому розмірі, ніж прямі збитки, 

визначені вимогами НСО-1. 

Також стандарт V.8 конкретизує періоди, протягом яких можуть бути враховані втрати 

пошкодованої сторони від наслідкових збитків. При розширеному трактуванні змісту п. 1.6.1, з 

розповсюдженням вимог цього пункту на інші види збитків, виникають підстави стверджувати, 

що збитки, спричинені наслідками події спричинення шкоди, мають враховуватися не лише у 

розмірі "втрати вигід у перший рік", але також включати і "збитки, спричинені неможливістю 

використання майна у період, довший від одного вегетаційного періоду" - тобто протягом 

прогнозного періоду, довшого від одного виробничого циклу. При цьому обмеження тривалості 

прогнозного періоду, протягом якого розглядаються втрати власника від факту заподіяння 

шкоди, у стандарті відсутні. 

Важливим моментом є положення про те, що різні види шкоди, заподіяної об’єкту 

нерухомого майна, вимагають різних методів визначення їх розміру. Це практично означає, що 

коли має місце пошкодження об’єкта різними факторами впливу, різні види шкоди мають 

оцінюватися із застосуванням різних методів і, відповідно, різних оціночних процедур. Надалі 

ці різні види збитку, очевидно, мають бути підсумовані, як це виникає з контексту розділу 2.3 

стандарту V.8.  

Надзвичайно важливою є глава 3 "Ogólne zasady wyceny szkód" ("Загальні правила оцінки 

збитків"), оскільки, відповідно до її назви, викладені у ній вимоги поширюються на інші види 

збитків. Не викликає жодних сумнівів справедливість твердження, що розмір збитку повинен 

визначатися відповідно до стану об’єкта оцінки на дату заподіяння збитку та ринкових цін на 

дату визначення розміру відшкодування (тобто - на дату оцінки). Дуже цікавим моментом є 

твердження про можливість виконання двох рознесених у часі оцінок збитків для одного й того 

ж самого об’єкта оцінки. У стандарті зазначена можливість розподіленої двоетапної оцінки - 

попередньої та остаточної. Зі змісту цієї вимоги випливає, що результат попередньої оцінки є 

орієнтовним, приблизним, а результат остаточної - більш точним, кінцевим. При цьому у 

початковій оцінці враховуються лише ті види збитків, які можна визначити на дату її виконання, 

а у остаточній, очевидно, усі види збитків, які фактично виникли як більш віддалені у часі 

наслідки події спричинення шкоди. Це випливає також зі змісту твердження, що  "може 

виникнути потреба в оцінці додаткових збитків, викликаних зміною попередньо запланованого 

процесу виконання будівельних робіт або настанням непередбачених подій. При заподіянні 

окремих видів шкоди розмір відшкодування рекомендується визначити: для первинної 

(попередньої) оцінки - на основі технічного проєкту, б) для остаточної оцінки - на підставі 

фактичного розміру збитку". Тобто більш точний кінцевий результат другої оцінки, як бачимо, 

має грунтуватися на на підставі фактичних витрат, понесених власником для усунення наслідків 

факту заподіяння шкоди. 

Слід відзначити чітко висловлену ринкову спрямованість стандарту V.8. Подана у пункті 

4.4.2 розрахункова формула для визначення розміру збитку є математичною основою 

порівняльного підходу, який небезпідставно вважається найбільш ринковим серед трьох 

класичних методичних підходів. Твердження про необхідність дотримуватися ринкових цін на 

дату визначення розміру відшкодування також однозначно вказує на ринковий характер 

методичної бази, що має використовуватися при встановленні розміру збитку. Зрозуміло, що по 

замовчуванню це стосується випадків використання ринкової бази оцінки і виду ринкової 

вартості. Польський стандарт V.8 прямо передбачає можливість виконання двоетапної 

розподіленої у часі оцінки, попередньої та остаточної. При цьому результат попередньої оцінки 

вважається приблизним, і лише більш точний результат пізнішої за часом остаточної оцінки 
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може слугувати підставою для встановлення кінцевого розміру компенсації. Важливо, що у 

попередній оцінці враховуються не усі види збитків, а у остаточній, яка здійснюється по факту 

виконання відновних робіт для усунення наслідків збитків, можуть бути враховані усі види 

більш віддалених у часі наслідкових збитків. 

Загалом, положення стандарту V.8 можуть бути вельми помічними для вітчизняних колег 

при оцінці розмаїтих видів збитків, оскільки цей документ містить вимоги, що вочевидь 

виходять далеко поза межі його основної теми - принципів оцінки майнового збитку, 

заподіяного будівництвом або існуванням підземної та надземної інфраструктури. Загальні 

положення і методичні підходи цього стандарту можуть бути використані також при оцінці 

багатьох інших видів збитків. На нашу думку, стандарт V.8 у найбільшому ступені надається 

для використання при оцінці пошкоджень майна у вигляді земельних ділянок та їх покращень, 

спричинених розмаїтими факторами впливу. Перевагою цього документа є його чітка ринкова 

орієнтація, вказівка на можливість виконання двоетапної розподіленої в часі процедури 

визначення збитків та інтегрований підхід до визначення повного розміру відшкодування, без 

розділення складових збитків на прямі та непрямі, компенсовані та некомпенсовані
50

. 

Висновки 
 

1. У роботі здійснено порівняльний аналіз законодавчо-нормативної бази виконання оцінки 

вартості відшкодування збитків у національних, міжнародних та деяких закордонних 

стандартах вартісної експертної оцінки. На підставі виконаного співставного аналізу 

положень діючих НСО, МСО та закордонних стандартів оцінки можна зробити висновок, 

що у цих документах вимоги до виконання оціночних робіт у досліджуваній галузі оцінки 

викладені з дуже різним ступенем повноти і деталізації. 

2. Дослідженням встановлено, що єдиних уніфікованих вимог до виконання оцінки збитків 

не існує, але фрагментарні дані різних нормативних документів дають можливість скласти 

достатньо цілісну, повну і взаємно несуперечливу картину загальних принципів і методичних 

підходів. У законодавчо-нормативній базі України вимоги до таких економічних вимірювань 

майже відсутні, за винятком нечисленних вимог до визначення збитків при пошкодженні 

колісних транспортних засобів та збитків юридичних осіб з державною часткою у праві 

власності.  

3. Найбільш повно ці вимоги викладені у міжнародних стандартах оцінки EVS 2016, але у 

них вельми детально розглядаються лише поняття, пов’язані з виконанням оцінки збитків 

застрахованого майна. Натомість дуже корисними є аналіз джерел виникнення ризиків 

виникнення збитків та деталізований опис особливостей виконання окремих оціночних 

процедур. Вимоги стандартів RICS 2020 дають оцінювачеві підстави підходити до визначення 

розміру відшкодування не лише виходячи з принципу повернення пошкодженого об’єкта до 

попереднього стану, але розглядаючи також інші можливі варіанти відновлення. Це дозволяє 

оцінювачеві аналізувати декілька альтернативних сценаріїв відновлення пошкодженого майна, 

включно зі зміною попереднього цільового призначення земельної ділянки та відбудовою її 

покращень у "інший спосіб використання". Доречними та корисними можуть бути рекомендації, 

                                         
50 Yuri V. Pozdnyakov, Igor G. Bratishko (2022). Comparative analysis of requirements for damages compensation 

value determining in independent expert appraising regulatory basis of Ukraine and Poland. Матеріали колективної 

монографії "Трансформація економіки, фінансів і менеджменту в сучасних умовах". Державний університет імені 

Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща), за підтримки Причорноморського науково-дослідного 
інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна). Видавництво “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2022. 
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сформульовані у стандарті UASFLA 2016, де подано великий перелік наслідкових збитків для 

діючих підприємств та бізнесу. 

4. Для українських колег наявні у МСО (а тим більше - у закордонних стандартах оцінки) 

коментарі з цього приводу не є обов’язковими і повинні носити виключно довідковий або 

рекомендаційний характер. Нормативні документи НСО не вимагають від оцінювача при 

виконанні оціночних робіт розгляду і подання у звіті багатьох специфічних аспектів оцінки 

збитків, які вимагаються і рекомендуються положеннями МСО. Це означає, що українські 

оцінювачі не зобов’язані виконувати вимоги МСО до оцінки збитків, але їм не заборонено 

робити це у випадках, коли НСО недостатньо детально висвітлюють особливості виконання 

певних процедур. При цьому варто відмітити, що вкористання і цитування у звіті розглянутих у 

цій роботі вимог МСО і закордонних стандартів оцінки дає можливість набагато більш 

переконливо обгрунтувати застосовані оцінювачем принципи, методичні підходи та особливості 

виконання оціночних процедур при виконанні подібних робіт.  

5. Проаналізовано підходи до виконання оцінки вартості збитків та визначення розміру їх 

адекватного відшкодування; доведено доцільність при підготовці звітів з їх оцінки пріоритетно 

використовувати більш повні і більш сучасні концепції, викладені у вимогах діючих МСО. В 

такому випадку висновок про вартість збитків також відповідатиме більш сучасним поглядам і 

трендам світової оціночної думки, зокрема - стосовно характеристик невизначеності отриманих 

результатів, які є об’єктивною характеристикою їх якості.  

6. Найважливішим висновком роботи є теза про можливість і доцільність узгодженого 

спільного використання національних, міжнародних та деяких закордонних стандартів оцінки 

при встановленні показників вартості збитків у економічних вимірюваннях, здійснюваних 

методами вартісної експертної оцінки. Ключовим питанням якості при проведенні подібних 

оціночних робіт є, безперечно, ступінь невизначеності отриманих у звіті результатів. В ідеалі, у 

звіті повинні бути встановлені об’єктивні кількісні характеристики ступеня невизначеності 

результатів виконаних оціночних робіт, що дасть оцінювачу велику перевагу при виникненні 

спірних питань стосовно достовірності результату. У межах інформаційно-метрологічної 

парадигми економічних вимірювань
51, 52 

використовуються показники стандартної і розширеної 

невизначеності результатів вимірювань. З точки зору оптимального співвідношення 

інформативності та працемісткості, найкращим можливим описом отриманих при виконанні 

оціночних робіт результатів є їх представлення у інтервальній формі, з поданням чисельних 

значень довірчої імовірності та меж довірчого інтервалу. Також можливим є подання оцінок 

похибок результату, та/або пов’язаних з ними показників, як кількісних вимірників ступеня 

невизначеності цього результату. Представлення результатів оціночних робіт у інтервальній 

формі більш повно розкриває отриману при здійсненні економічних вимірювань інформацію, 

оскільки така форма містить у собі, окрім опису імовірного показника вимірюваної вартості, 

також і кількісну оцінку ступеня невизначеності отриманого результату. Це дає можливість 

конкретизувати міру відповідальності оцінювача і чітко відокремити судження оцінювача, за які 

                                         
51 Pozdnyakov Yuri, Lapishko Maria (2019). The use of informative-metrological paradigm in independent expert 

valuation theory. Monograph 27. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. ISBN: 978-

83-955125-2-0. Ed.: Olena Chukurna, Magdalena Gawron-Łapuszek. Publishing House of Katowice School of Technology, 

Katowice, 2019. 267 p., pp. 80 – 88. URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/. (дата звернення: 31.03.2022 

р.). 
52 Поздняков, Ю.В. Метод заміщення груповою мірою як метрологічна основа застосування порівняльного 

методичного підходу // Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. - Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. 

праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний 
університет. – 2018. - № 2 (66), c. 256 – 268. 
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він може взяти на себе відповідальність, від можливого розширеного трактування отриманого 

точкового результату оцінки іншими особами, за що оцінювач відповідальності не несе.  

7. У роботі доведено доцільність орієнтуватися на вимоги МСО, як докладніше опрацьовані, 

більш сучасні, краще науково обгрунтовані та більш відповідні сучасним реаліям ринкової 

економіки. Пріоритетними підходами при оцінці збитків варто визнати порівняльний і дохідний, 

як більш ринкові у порівнянні з витратним підходом. Практично усі розглянуті нормативні 

документи у тій чи іншій мірі акцентують увагу на доцільності використання ринкової 

інформації при визначенні вартості збитків.  

8. Дещо умовний розподіл збитків на прямі і непрямі, виходячи з контексту вимог, 

викладених у стандарті UASFLA-2016, може бути переглянутий в залежності від тривалості 

прогнозного періоду, протягом якого розглядаються наслідки заподіяної шкоди. При більш 

прискіпливому аналізі джерел виникнення збитку та оптимізації вибору проміжку часу, коли 

будуть виявлені віддалені в часі наслідки факту заподіяння збитку, виникає можливість 

повнішого врахування окремих складових загального збитку. Якщо буде доведено наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між джерелами виникнення збитку та наслідками факту їх 

заподіяння, це може стати легальною підставою для зарахування таких складових загального 

збитку до категорії збитків, що мають бути компенсовані - тобто "прямих збитків", у 

термінології НСО-1. Цей стандарт однозначно не дозволяє відносити до прямих збитків 

втрачений прибуток підприємців, але у стандарті UASFLA-2016 наведено довгий перелік інших 

віддалених у часі складових загального збитку, які не відносяться до неотриманого прибутку і у 

певних оціночних ситуаціях можуть розглядатися як компенсовані. Це відкриває для 

вітчизняних оцінювачів можливість обгрунтовано розширити перелік видів наслідкових збитків, 

що мають бути відшкодовані. 

9. Як було показано виконаним вище порівняльним аналізом нормативних баз вартісної 

оцінки у дослідженій галузі, діючі НСО не дають можливості вітчизняним оцінювачам 

достатньо повно і незаперечно обгрунтувати використані підходи та процедури. Відтак можна 

рекомендувати колегам звертатися до міжнародних і закордонних стандартів, при потребі 

посилатися на їх положення і не відмовлятися від цитування вимог цих документів у звітах. 

Зрештою, це вимагає лише одноразових витрат праці на створення довідкового розділу 

"Нормативна база виконання економічних вимірювань вартості відшкодування збитків у 

закордонних та міжнародних стандартах оцінки", який надалі може бути без змін включений до 

кожного наступного звіту з оцінки збитків, як його довідково-інформаційна частина. Ми маємо 

надію, що при підготовці такого розділу текст цієї роботи буде корисним нашим шановним 

колегам, і це зможе реально покращити аргументованість і обгрунтованість оціночних робіт у 

цій галузі. Опонентам буде важко сперечатися з виконавцем оцінки, якщо у звіті будуть наявні 

посилання на конкретні діючі МСО - зокрема, у тих питаннях оцінки вартості збитків, які у НСО 

України залишаються висвітленими недостатньо повно.  

10. Перспективним напрямком подальших робіт у визначеному напрямку є розробка 

придатних для практичного використання методик встановлення розміру збитків методами 

економічних вимірювань, наприклад - у вигляді додатків до НСО або окремих методик на рівні 

підстандартних нормативних актів. Це дало би можливість поступового впровадження у 

національну практику виконання оціночних робіт рекомендованих МСО більш сучасних 

концепцій і підходів. Виконання таких методичних розробок є доволі працемістким, але 

видається конче необхідним з точки зору потреби уніфікації методичної бази вартісної оцінки. 
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