ВИ ЗАПИТУЄТЕ – МИ ВІДПОВІДАЄМО

Дане питання носить абсолютно актуальний характер, приймаючи до уваги достатньо різкі та стрімкі
зміни курсу української гривні по відношенню до інших іноземних валют (долар, євро тощо), які мали
місце протягом 2008 та 2014 років (спочатку з 5 UAH/USD до 8 UAH/USD – зростання на рівні 60%,
а потім з 8 UAH/USD до 12 UAH/USD – зростання на рівні 50% відповідно до попереднього курсу).

Динаміка зміни курсу гривні по відношенню до долара США у 2008 році

Як у такій ситуації змінюється вартість нерухомості у доларовому та гривневому еквівалентах?
Очевидно, що технічне переведення «старої» ціни в доларах (тобто тієї, що сформувалася в валюті до
різкого зміни курсу) у «нові» гривневі ціни шляхом простого арифметичного множення на «новий»
курс гривні по відношенню до долара є завідомо хибним шляхом.
Так, наприклад, якщо курс гривні змінився по відношенню до курсу долара США в k разів (розглянемо
загальний випадок, де k>1), то при такому неправильному способі переведення вартості нерухомого
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майна з доларів у гривню, «нова» гривнева ціна буде більшою за «стару» гривневу ціну (яка склалася
до зміни курсу) просто в k разів. Але в умовах реального ринку такого не відбувається.

Динаміка зміни курсу гривні по відношенню до долара США у 2014 році

У свою чергу, численні статистичні дослідження ринку нерухомого майна демонструють наступну
цікаву динаміку поведінки цін на ринку в умовах швидко зростаючого курсу валюти (зокрема,
американського долара) у k разів (k>1):
1. «нову» вартість нерухомого майна в доларовому представленні можна описати наступною
емпіричною формулою:
USD
C NEW

(1 k )
USD
COLD
,
2k

де:
USD
C NEW
– «нова» вартість нерухомості в доларовому представленні (після зміни курсу),

USD
COLD
– «стара» вартість нерухомості в доларовому представленні (до зміни курсу);

2. «нову» вартість нерухомого майна в гривневому представленні можна описати наступною
емпіричною формулою:
UAH
CNEW

(1 k )
UAH
COLD
,
2

де:
UAH
C NEW
– «нова» вартість нерухомості в гривневому представленні (після зміни курсу),
UAH
COLD
– «стара» вартість нерухомості в гривневому представленні (до зміни курсу).
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Що це може означати для оцінювача на практиці? Наприклад, якщо ми користуємося статистичними
даними, вираженими у доларах США та актуальними до моменту різкої зміни курсу валют, то після
зміни курсу, наприклад, у 1,5 рази (k=1,5), як це було в Україні в першій половині 2014 року, всі «старі»
доларові ціни слід множити на поправочний коефіцієнт – 0,833:
USD
CNEW

(1 1,5)
USD
COLD
2 1,5

USD
,
0,833 COLD

у свою чергу, всі «старі» гривневі ціни слід множити на поправочний коефіцієнт – 1,25:
UAH
CNEW

(1 1,5)
UAH
COLD
2

UAH
1,25 COLD
.

На останок зазначимо, що представлені залежності носять виключно емпіричний характер, оскільки
були отримані шляхом узагальнення результатів статистичних досліджень ринку купівлі-продажу
нерухомого майна в Україні.
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Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання,
будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та
пропозиції.

04205, Україна, м. Київ,
вул. Маршала Тимошенко,
будинок №21, корпус №3,
офіс №9 (шостий поверх)
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