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Опис дисципліни 

«Комплексна оцінка землі і нерухомості» – навчальна дисципліна, має на 

меті вивчення студентами 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 вивчення дисципліни – 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. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти отримують знання, що 

дозволяють виконувати розрахунки вартості земель на основі нормативних 

показників і експертним шляхом; виконувати грошову оцінку земель 

сільськогосподарського призначення, промисловості, транспорту, зв’язку, 

оборони та іншого призначення, а також розраховувати грошову і експертну 

оцінку окремої земельної ділянки, території сільськогосподарських угідь, що 

знаходяться у власності або у користуванні юридичних і фізичних осіб. 

Грошова оцінка земель є економічним механізмом земельних відносин, 

приватизації земельних ділянок, земельно-іпотечного кредитування,  

оподаткування та становлення ринку землі. Отже, актуальність її останнім часом 

зростає, а сфери застосування розширюються. 

Грошова оцінка земель є складовою державного земельного кадастру.  

У результаті проведення нормативної оцінки земельної ділянки 

визначається вартість цієї землі, яка покладена в основу оподаткування земель. 

Саме оцінка землі є вагомим економічним елементом у питання управління 

земельними ресурсами країни. Наявність оцінки землі дає можливість органам 

місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами 

управління розвитком території, реалізувати свої повноваження на підставі 

створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити 

необхідну основу для формування фінансово-економічної бази за рахунок 

справляння плати за землю.  

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення 

ЗК 12. Знання та розуміння області геодезії та землеустрою. 

Фахові компетентності: 

ФК 9. Розуміння методів фінансового аналізу, оцінки ризиків та 

доходності інвестиційних проектів, методів грошової оцінки земель і 

нерухомості 

ФК 15. Здатність проводити оцінювання земель, збір та внесення 

відомостей до земельно-кадастрової документації 
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ФК 19 Здатність оцінювати стан використання земель і вимоги 

законодавства для вибору оптимальних проектних рішень у процесі 

землеустрою 

ФК 20. Здатність аналізувати відомості про результати робіт із 

землеустрою та оцінки земель і приймати рішення щодо їх внесення до 

земельно-кадастрової документації.  

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2 Здатність демонструвати знання теоретичних основ геодезії, вищої 

та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і 

земельного кадастру 

ПРН 5 Здатність демонструвати розуміння методів і технологій 

землевпорядного проектування, землеустрою, планування використання та 

охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного 

кадастру 

ПРН 7. Здатність демонструвати знання нормативно-правових засад 

забезпечення питань раціонального використання, охорони, обліку та оцінки 

земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, 

процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості 

та обмежень у їх використанні 

ПРН 11 Здатність застосовувати методи землевпорядного проектування, 

територіального й внутрішньогосподарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-

економічного, екологічного, ландшафтного, природоохоронного характеру та 

інших чинників 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

Всього годин 120 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Теоретичні основи земельно-оціночних робіт. 

Тема 2. Оцінка земель в Україні. 

Тема 3. Ефективність використання земель. 

Тема 4. Нормативна грошова оцінка земель. 

Тема 5. Сфери застосування нормативної грошової оцінки. 

Тема 6. Методи експертної оцінки землі і нерухомості. 

Теми практичних занять 

1. Економічна оцінка земель. 

2. Грошова оцінка сільськогосподарських земель. 

3. Грошова оцінка земель населених пунктів. 
4. Грошова оцінка земель інших категорій. 
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Індивідуальне завдання 

Курсова  робота: «Нормативна грошова оцінка земель 

несільськогосподарського призначення». 

 

Методи навчання 

У ході лекційних занять задіяні пояснювально-ілюстративні методи 

навчання (унаочнені розповідь, пояснення), на практичних заняттях – 

пояснення (як пояснювально-ілюстративний метод), репродуктивні методи 

(опитування, тестування, розв’язування задач), проблемного викладу 

(розв’язування проблемних ситуацій) і частково-пошукові методи (проектна 

діяльність при виконанні курсової роботи, що дозволяють отримати 

актуальний, практично значущий результат). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

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). 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Комплексна оцінка землі і нерухомості». Онлайн-

система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / П.Б. Міхно. URL: 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=296 (спосіб зарахування – само реєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ. Методичне забезпечення з 

дисципліни «Комплексна оцінка землі і нерухомості». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

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
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Комплексна оцінка землі і 

нерухомості» потребує:  

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно 

із навчальним планом;  

 підготовки до практичних занять;  

 онлайн тестування; 

 виконання індивідуального завдання (курсової роботи); 

 дотримання вимог академічної доброчесності.   

Розв’язання практичних завдань повинно відповідати визначеним у 

методичних вказівках вимогам, та містити розрахунок із наведенням 

необхідних розрахунків на підставі індивідуальних вихідних даних за 

відсутності ознак повторюваності та плагіату. На практичних заняттях 

присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання та захист усіх практичних робіт та курсової роботи, що 

передбачені програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх захисту 

(відповіді на контрольні питання). При цьому максимальним рейтингом 

оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з розкладом занять за 

умови їх захисту. 

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме стосується й 

студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до усіх учасників навчального процесу, бути уважним та 

дисциплінованим, має дотримуватися санітарно-гігієнічним норм та правил, та 

строків виконання навчальних завдань. 

Всі види завдань студент має вирішувати індивідуально, керуючись 

власними знаннями, уміннями та навичками. За необхідності студент може 

отримати консультації з незрозумілих питань. 

Посилання на всі використані ресурси та літературні джерела (наприклад, 

у курсовій роботі) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином.  

 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із 

застосуванням ряду наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, а 

саме: 

основні: 

1) електронний курс «Комплексна оцінка землі і нерухомості». Онлайн-

система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / П.Б. Міхно. URL: 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=296   – для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань (надання інформаційних 

повідомлень та інструкцій, пакету навчально-методичного забезпечення 

(робоча, навчальна програми, методичні вказівки), проведення тестування за 
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змістовими модулями. Спосіб зарахування – самореєстрація. Оцінки за 

результатами складання тестів студент має можливість автоматично бачити та 

контролювати у електронному журналі оцінок свого акаунту в Онлайн-системі 

навчання КрНУ; 

2)  тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи студентів 

за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення групових 

поточних консультацій та поточного контролю виконання практичних робіт та 

індивідуального завдання. Група створюється старостою і включає викладача та 

членів відповідної академічної групи. Всі студенти беруть участь у чаті. 

Студент має можливість задавати питання у відповідній групі або за розладом 

консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі консультацій за 

розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому випадку – коли у 

викладача з’являється можливість надати відповідь. 

допоміжні: 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для студента 

засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних результатів 

самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, методичні 

вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) репозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193, 

який також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

 

Контрольні заходи  

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (онлайн 

тестування і курсова робота), іспит.   

 

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 
 

 

 

 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX незадовільно (з можливістю повторного складання) 

0–34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 


