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Відомо, що для кожного конкретного виду майна існує свій типовий термін експозиції – тобто строк, за 

який подібний об’єкт зазвичай продається на відкритому ринку. Термін експозиції визначається як 

період часу, починаючи з дати подання на відкритий ринок (публічна оферта) об’єкта оцінки до дати 

здійснення операції з ним. Іншими словами, це той часовий термін, за який об’єкт перебуваючи на 

відкритому ринку встигає залучити кількох потенційних покупців, один з яких в результаті здійснює 

операцію. Так, наприклад, для офісної нерухомості малої і середньої площі такий термін становить 

близько 2-6 місяців, для великої виробничої нерухомості – 8-12 місяців, для легкових автомобілів – 

як правило, від 2 тижнів до 3 місяців, для житлових квартир – близько 3-6 місяців, для іншої житлової 

нерухомості (приватних житлових будинків, котеджів та дач) – як правило, від 6 до 12 місяців. 

На практиці ж, дуже часто зустрічаються ситуації, коли майно реалізується (відчужується) в умовах 

пришвидшеного продажу. За умов прискореної реалізації майна, має місце розбіжність типових 

термінів експозиції для такого виду майна і фактично можливих термінів експозиції в умовах 

пришвидшеного продажу. Як правило, відведеного часу експозиції для більшості об’єктів в умовах 

пришвидшеного продажу недостатньо, оскільки сам термін продажу досить обмежений у часі. Для 

здійснення пришвидшеного продажу об’єкта його необхідно реалізувати (відчужувати) зі знижкою. 

Саме тут і постає питання щодо того, а яку саме знижку до ринкової вартості слід застосовувати, щоб 

коректно визначити вартість пришвидшеного продажу того чи іншого майна? 

Для відповіді на це питання розглянемо спочатку рівняння балансу для вартості будь-якого майна в 

умовах пришвидшеного продажу: 
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де: 

лС  – вартість пришвидшеного продажу (ліквідаційна вартість); 

оС  – ринкова ціна об’єкта на дату майбутньої реалізації; 

і  – річна ставка дисконту (абсолютне значення); 

лТ  – термін (загальна кількість місяців), протягом якого планується здійснити 

пришвидшений продаж (реалізацію, відчуження); 
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рТ  – термін (загальна кількість місяців), протягом якого планується продати (реалізувати) 

об’єкт за ринковою ціною (на дату майбутньої реалізації). На даному етапі варто 

зазначити, що мається на увазі саме дата майбутнього продажу об’єкта за ринковою 

ціною – оС , а не дата оцінки, на яку визначено ринкову вартість об’єкта – рС . 

Допустимо, що ринкова ціна об’єкта на дату майбутньої реалізації (продажу) змінюється за законом: 
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де: 

рС  – ринкова вартість об’єкта, визначена на дату оцінки; 

 – абсолютне значення річного темпу зміни ринкової вартості об’єкта в часі (якщо 

значення  додатне – маємо зростання вартості; якщо значення  від’ємне – маємо 

зниження вартості). 

Підставивши залежність (2) у рівняння (1) приходимо до висновку про те, що вартість пришвидшеного 

продажу майна (ліквідаційна вартість) виражається через ринкову вартість даного майна наступним 

чином: 
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Достатньо громіздкий вираз (3) можна дещо спростити. Пам’ятаючи, що терміни лТ  і рТ  виражаються 

у місяцях, а темп зміни ринкової вартості  і ставка дисконту і  є абсолютними значеннями річних 

показників, наближено можна вважати, що: 

1212
1

і
Т

і
ТСС лррл ,    (4) 

З аналізу рівняння (4) можна зробити висновок про те, що вартість пришвидшеного продажу 

(ліквідаційна вартість) завжди визначається через ринкову вартість із застосуванням відповідного 

коефіцієнта ліквідності К : 
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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 Тимошенка, 

будинок №21, корпус №3, 

офіс №9 (шостий поверх) 

Офіційний сайт Асоціації: 

http://www.afo.com.ua/ 

 

Електронна пошта 

виконавчої дирекції АФО: 

office@afo.com.ua 

Голова Асоціації 

Степан Йосипович Максимов 

(044)502-23-54, (067)232-03-45 

 

Виконавчий директор АФО 

Ганна Андріївна Юрченко 

(044)502-23-54, (097)177-83-80, 

(050)443-32-27, (067)498-90-06 

Адреса сервера бази даних: 

https://afo-base.com.ua/ 

 

Менеджер служби 

технічної та інформаційної підтримки 

Євген Псярнецький 

(097)334-11-69 

admin@afo-base.com.ua 

Номер розрахункового рахунку: 

26001000181109 

 

Банк: 

Публічне акціонерне товариство 

«ФІДОБАНК» у місті Києві 

 

МФО – 300175 

 

Код ЄДРПОУ – 33780473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


