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ВСТУП 

Програма вивчення дисципліни «Комплексна оцінка землі та нерухомості», 

яка належить до циклу дисциплін професійної підготовки, складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 193 «Геодезія 

та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи економічної та 

грошової оцінки землі та нерухомості в Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення даної дисципліни безпосередньо 

спирається на знання з предметів: «Фінансово-економічна діяльність у 

землеустрої», «Земельний кадастр», «Галузеві кадастри», «Землевпорядні 

вишукування». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Сутність економічної оцінки земель. 

2. Нормативна та експертна оцінки землі і нерухомості. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення дисципліни «Комплексна оцінка землі і нерухомості» 

полягає у вивченні нормативно-правового та організаційного забезпечення 

економічної та грошової оцінки землі в Україні, вивченні методичних прийомів та 

технологій проведення нормативної грошової оцінки земель, а також технології 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

 

1.2. Завдання дисципліни «Комплексна оцінка землі і нерухомості» – 

прищепити студентам, згідно з їх кваліфікаційною характеристикою, теоретичні 

знання і практичні навички у питаннях економічної оцінки землі, вартісної оцінки 

сільськогосподарських земель, земель населених пунктів та земель інших 

категорій. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 методи оцінки земельних ділянок сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення; 

 методи оцінки об’єктів нерухомості; 

 правові засади оцінки земель в Україні. 

 

вміти : 

 визначати вартість земельних ділянок сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення; 

 визначати вартість об’єктів нерухомості; 

 проводити аналіз даних ринку нерухомості; 

 використовувати матеріали якісних і вартісних оцінок землі і 

нерухомості. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Сутність економічної оцінки земель. 

Тема 1. Теоретичні основи земельно-оціночних робіт. 

1. Земельна ділянка як об’єкт оцінки. 

2. Земельна рента, її поняття та складові. 

3. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського 

призначення і населених пунктів. 

Тема 2. Оцінка земель в Україні. 

1. Види оцінки земель 

2. Загальні положення економічної оцінки земель 

3. Показники економічної оцінки земель 

4. Визначення показників економічної оцінки земель 

5. Складання шкал економічної оцінки земель 

Тема 3. Ефективність використання земель. 

1. Сутність оцінювання земель. 

2. Основні види та поняття ефективного використання земель. 

 

Змістовий модуль 2. Нормативна та експертна оцінки землі і нерухомості 

Тема 4. Нормативна грошова оцінка земель. 

1. Загальні засади грошової оцінки земель. 

2. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. 

3. Грошова оцінка земель населених пунктів. 

4. Грошова оцінка земель інших категорій. 

Тема 5. Сфери застосування нормативної грошової оцінки. 

1. Оподаткування земель. 

2. Орендна плата. 

3. Індексація грошової оцінки. 

Тема 6. Методи експертної оцінки землі і нерухомості. 

1. Основні принципи експертної оцінки земельних ділянок. 

2. Загальна процедура експертної оцінки та вимоги до викладення її 

результатів. 

3. Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

4. Поєднання методичних підходів при визначенні вартості земельної 

ділянки. 
 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Дехтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцквич Ю. М., Палеха Ю. М. 

Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: навч. посіб. К.: Профі, 2007. 

624 с. 

2. Про оцінку землі: Закон України від 11.12.2003 № 1378-ІV. URL: 

http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/1378-15 (дата звернення: 28.12.2018). 

http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/1378-15
http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/1378-15
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3. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів: затв. наказом М-ва аграрної політики та продовольства 

України від 25.11.2016 № 489. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1647- 16 

(дата звернення: 28.12.2018). 

4. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): затв. 

наказом М-ва аграрної політики та продовольства України від 22.08.2013 

№ 508. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13 (дата звернення: 

28.12.2018). 

5. Перович Л. М., Губар Ю. П. Оцінка нерухомості: навч. посіб. Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2010. 296 с. 

6. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення»: затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.11.2016 № 831. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016- 

%D0%BF (дата звернення: 28.12.2018). 

7. Федотова М. А., Уткин З. А. Оценка недвижимости: учебник. М.: 

Экмос, 2000. 352 с. 

8. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости: учебник. М.: Дело Лтд, 1995. 480 с. 

9. Харрисон Г. С. Оценка недвижимости: учебник. М.: РИО 

Мособлупрполиграфиздат, 1994. 231 с. 
 

 

Допоміжна 

1. Я. С. Меркулов Организация и финансирование инвестиций. Учебное 

пособие. / Меркулов Я.С. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 214 с. 

2. Володін М. О. Основи земельного кадастру: навчальний посібник / М. 

О. Володін. - К., 2000. - 320 с. 

3. Ю.М. Палеха. Економіко-географічні аспекти формування вартості 

територій населених пунктів. / Палеха  Ю.М. – К.: ПРОФІ, 2004. – 324 с. 

Ю.Ф. Дехтяренко. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: 

Навчальний посібник / Дехтяренко Я.С., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха 

Ю.М. – К. Профі, 2007. – 624 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит  
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – модульні контрольні завдання, 

комплекти тестів, курсова робота. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF

	Комплексна оцінка землі та нерухомості
	(назва навчальної дисципліни)
	Програма
	1. Мета та завдання навчальної дисципліни
	3. Рекомендована література
	4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит
	5. Засоби діагностики успішності навчання – модульні контрольні завдання, комплекти тестів, курсова робота.


