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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

 
Кількість кредитів*– 4 

Галузь знань 

19 – «Архітектура та 

будівництво» 

 
Обов´язкова 

Спеціальність193 

– «Геодезія та 

землеустрій» 
Модулів– 1  

(кількістьсеместрів) 

Рік 
підготовки: 

(курс) 

Змістовихмодулів–2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання КР 
 (КР, КП,РР, РГ,к/р) 

Семестр Освітньо-професійна 

програма 

«Геодезія та 

землеустрій» 
Загальнакількістьгодин–120 

8-й 8-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2,2 

самостійної роботи студента –

4,4 

 

 
Освітній 

ступінь:бакалавр 

20год. 6 год. 

Практичні 

20год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

для заочної форми навчання – 12/108 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета 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.  

Завдання дисципліни «Комплексна оцінка землі і нерухомості» – надати 

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. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

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. 



 

 

  3 Програма 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лк пз лб інд ср лк пз лб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Сутність економічної оцінки земель. 

Тема 1 Теоретичні 

засади земельно-

оціночних робіт 

10 2 - - - 8 11 1 - - - 10 

Тема 2 Оцінка земель 

в Україні  

15 2 4 - - 9 13 1 2 - - 10 

Тема 3 Ефективність 

використання земель  

15 1 4 - - 10 11 1 - - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 10 8 - - 30 35 3 2 - - 30 

Змістовий модуль 2. Нормативна та експертна оцінки землі і нерухомості 

 

Тема 4 Нормативна 

грошова оцінка 

земель  

22 6 4 - - 12 16 1 1 - - 14 

Тема 5 Сфери 

застосування 

нормативної 

грошової оцінки 

 

20 6 4 - - 10 16 1 1 - - 14 

Тема 6 Методи 

експертної оцінки 

землі і нерухомості 

22 6 4   12 17 1 2 - - 14 

Разом за змістовим 

модулем 2 

64 18 12 - - 34 49 3 4 - - 42 

ІНДЗ (КР) 10     10 30     30 

Семестровий 

контроль (іспит) 

6 - - - - 6 6 - - - - 6 

Усього годин 

(семестр) 

120 20 20 - - 80 120 6 6 - - 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Теми практичних занять. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1. Економічна оцінка земель 4 1 

2. Грошова оцінка сільськогосподарських земель 4 2 

3. Грошова оцінка земель населених пунктів 4 1 

4. Грошова оцінка земель інших категорій 8 2 

Разом 
 

 
20 6 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення лекційного та доопрацювання теоретичного 

матеріалу згідно тематики курсу лекцій 

30 32 

2 Підготовка до практичних занять  34 40 

 Усього забезпечення аудиторних занять 64 72 

 Забезпечення виконання індивідуальних завдань 

(курсова робота) 

10 30 

 Забезпечення семестрового контролю 6 6 

 Разом 80 108 

7. Методи навчання 

 

1. Пояснювально-ілюстративні методи: 

 унаочнені розповіді; 

  пояснення (розкриття суті понять і явищ при проведенні аудиторних занять та 

консультацій). 

2. Репродуктивні: 

  опитування; 

  тестування; 

  розв’язування задач. 

3. Проблемного викладу: 

 розв’язування проблемних ситуацій; 

 ситуаційне моделювання; 

 аналіз життєвих та виробничих ситуацій. 

4. Частково-пошукові методи: 

  евристичні бесіди (питання, що наштовхують студента на самостійний пошук); 

 проектна діяльність(виконання практичних завдань та курсової роботи, що 

дозволяють отримати актуальний, практично значущий результат). 

 



 

 

 

8. Методи контролю 

 

Контроль знань здійснюється згідно з вимогами «Положення про проведення 

поточного та семестрового контролю» КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Система контролю включає поточний і семестровий контроль. При цьому 

застосовуються наступні методи контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту, роботи на 

лекції); 

2) опитування (оцінювання виконання практичних робіт та індивідуальних 

завдань); 

3)  тестування (оцінювання рівня знань і вмінь після вивчення матеріалу 

кожного змістового модуля); 

4) іспит (оцінювання рівня засвоєння практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни). 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається викладачем, 

що проводить заняття. 

Тестування проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок 

аудиторних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами певної сукупності 

знань та умінь, що формує цей модуль. Тестування реалізується шляхом узагальнення 

результатів поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Поточний контроль та самостійна 
робота 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

Лекції 1 2 2 2 1 2 10 

Виконання 
практичних робіт 

2 2 2 2 2 2 20 

Підсумковий 

контроль 

(тестування) 

25 25 50 

Семестровий 
контроль (іспит) 

  20 

Разом  100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

Примітки: 

1. Максимальна кількість балів за аудиторні заняття виставляється за 

систематичну і активну роботу студента, дотримання термінів виконання і 

захисту практичних робіт. 

2. За пропущені без поважної причини й не опрацьовані аудиторні заняття бали не 

виставляються. 



 

3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті практичних робіт 

максимальна кількість балів встановлюється у розмірі 50% від вказаних 

у таблиці. 

4. Якщо студент за результатами поточного та підсумкового контролю 

набрав менше ніж 60 балів, він зобов’язаний доопрацювати навчальний 

план. 

5. Якщо студент пропустив більше 50% усіх занять, то він не може 

отримати за семестр у цілому більше 60 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна  за ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А Відмінно  
 

Зараховано 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 
складання 

 
0-34 

 
F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Комплексна оцінка землі та нерухомості» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни«Комплексна оцінка землі та нерухомості» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". 

3. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Комплексна оцінка землі та нерухомості» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". 
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4. Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з 

навчальної дисципліни «Комплексна оцінка землі та нерухомості» для 

студентів заочної форми навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". 

 

14. 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). 

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. 

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. 

4. 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.  

http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/1378-15
http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/1378-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16
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
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