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Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ експертного
оцінювання земель та нерухомості
Завдання: вивчення принципів, методів і процедур визначення вартості земель
сільськогосподарського призначення, населених пунктів, земель
несільськогосподарського призначення, нерухомості.
Предмет: вартість об’єктів власності
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Види грошової оцінки її нормативна база
2. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
3. Грошова оцінка земель населених пунктів
4. Грошова оцінка окремої земельної ділянки
5. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення
6. Експертна грошова оцінка земель
7. Оцінка нерухомості

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Види грошової оцінки її нормативна база
1.Види грошової оцінки
2. Нормативна база грошової оцінки земель

Тема 2. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
1. Інформаційна база для грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення
2. Грошова оцінка земель в Україні

Тема 3. Грошова оцінка земель населених пунктів
1.
2.
3.
4.

Витрати на облаштування та освоєння території
Організація робіт з грошової оцінки
Процес виконання грошової оцінки земель міст.
Інформаційна база для визначення витрат на освоєння і облаштування території

Тема 4. Грошова оцінка окремої земельної ділянки
1. Земля як базова складова та особливий об’єкт нерухомості.
2. Призначення та функції оцінки землі
3. Визначення варіанту найефективнішого використання земельної ділянки

Тема 5. Грошова оцінка земель несільськогосподарського
призначення
1. Нормативна та інформаційна база оцінки земель несільськогосподарського
призначення
2. Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого
призначення
3. Грошова оцінка земель лісового фонду
4. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення

Тема 6. Експертна грошова оцінка земель
1.
2.
3.
4.
5.

Інформаційна база оцінки земельних ділянок
Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Принципи експертної оцінки земельних ділянок
Методичні підходи до експертної оцінки земельних ділянок
Узгодження результатів та складання звіту з експертної грошової оцінки

Тема 7. Оцінка нерухомості
Правова регламентація оцінки вартості обєктів нерухомості
Методичне регулювання оцінки обєктів нерухомості
Засади набуття права здійснення оціночної діяльності
Юридичні підстави здійснення оцінки нерухомості
Основні методичні та організаційно-процедурні положення оцінки обєктів
нерухомості
6. Загальна характеристика підходів та методів оцінки обєктів нерухомості
1.
2.
3.
4.
5.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
Кількість кредитів-

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
___________________
(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

Напрям
підготовки (спеціальність)
__________________________
(шифр, назва)

__________________________
__________________________
_______________________________________

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Семестр
-й

-й
Лекції

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання для заочної форми навчання -

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/
В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова
робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

1
1

2
2

3

3
4

5

8

Всього
годин
з
дисципліни

135

135

48

48

30
10
8

30
10
8

87

87

залік

залік

4
6

7

Доповнення та зміни: матеріал ущільнено через святкові дні на 6 год.
-тема 5 –2год.
-тема 6 –2год.
-тема 7 –2год.

Орієнтовний тематичний план
Назва теми

Всього
годин

В тому числі
Разом

Самостійні

Аудиторні
В тому числі
ЛекСемінар- Пракційні
ські
тичні

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Види грошової
оцінки її нормативна база
Тема 2. Грошова оцінка
земель
сільськогосподарського
призначення
Тема 3. Грошова оцінка
земель населених пунктів
Тема 4. Грошова оцінка
окремої земельної ділянки
Тема 5. Грошова оцінка
земель
несільськогосподарського
призначення
Тема 6. Експертна грошова
оцінка земель
Тема 7. Оцінка
нерухомості
Всього:

13

2

2

22

8

4

18

6

4

16

4

2

20

6

6

22

10

6

2

2

12

24

12

6

2

4

12

135

48

30

8

10

87

11
2

2

14

2

12

2

12
14

Семестр

1

Назва розділів, тем, зміст
заняття

2
Тема 1. Види грошової
оцінки її нормативна база
1.Види грошової оцінки
2. Нормативна база грошової
оцінки земель

Вид
заняття

3

Лекція

2

самост

11

Тема 2. Грошова оцінка
земель
сільськогосподарського
призначення
Лекція
1. Інформаційна база для
грошової оцінки земель
сільськогосподарського
призначення
2. Грошова оцінка земель в Самост
Україні
Семінарське заняття №1
Види грошової оцінки її
нормативна база. Грошова
оцінка земель
сільськогосподарського
призначення
Практичне заняття №1
Грошова оцінка земель
сільськогосподарського
призначення
Тема 3. Грошова оцінка
земель населених пунктів.
1. Витрати на
облаштування та
освоєння території
2. Організація робіт з
грошової оцінки
3. Процес виконання

Обсяг
навчальниха
удиторних
годин
самостійних
4

4

14

2

практ

Лекція

2

4

ФорОсновні
макон
вимоги до
тзнань і умінь
ролю з даної теми
програ-ми

5

Бесіда

Література

6
7
Знати:види
/8.Р
грошової
./
оцінки,
нормативну
базу грошової
оцінки земель
Вміти:

Знати:
/8. Р
інформаційну /
базу для
Бесіда грошової
оцінки земель
с/г
призначення
Вміти:
розраховуват
и вартість
земель с/г
призначення
.
Фронт
опит

Розв’я
зуванн
я
завдан

бесіда

Знати:
процес
виконання
грошової
оцінки земель
Вміти:розрах
овувати
вартість

/8.

/

грошової оцінки земель
міст.
4. Інформаційна база для
самост
визначення витрат на
освоєння і облаштування
території
Практичне заняття №2
Грошова оцінка земель
населених пунктів

практ

Тема 4. Грошова оцінка
Лекція
окремої земельної ділянки
1. Земля як базова складова
та особливий об’єкт
нерухомості.
2. Призначення та функції
оцінки землі
3. Визначення варіанту
самост
найефективнішого
використання земельної
ділянки
Семінарське заняття №2
Сем.
Грошова оцінка земель
населених пунктів. Грошова
оцінка окремої земельної
ділянки
Тема 5. Грошова оцінка
земель
несільськогосподарського
призначення
Лекція
1. Нормативна та
інформаційна база
оцінки земель
несільськогосподарськог
о призначення
2. Грошова оцінка земель
промисловості,
транспорту, зв’язку,
оборони та іншого
призначення
3. Грошова оцінка земель
лісового фонду
Самост.
4. Грошова оцінка земель
природоохоронного,

земель
населених
пунктів

12

2

2

Розв’я
зуванн
я
завдан
Вибір
кове
опиту
вання,
бесіда

12

2

6

14

Знати:
порядок
проведення
оцінки
окремої
земельної
ділянки
Вміти:
визначати
вартість
окремої
земельної
ділянки

/8.Р

Знати:
особливості
грошової
оцінки земель
несільськогос
подарського
призначення
Вміти:
розраховува
ти вартість
земель
несільськогос
подарського
призначення

/8. /

Фрон.
опит.

оздоровчого,
рекреаційного та
історико-культурного
призначення
Тема 6. Експертна грошова
оцінка земель
1. Інформаційна база
оцінки земельних
ділянок
2. Загальні положення
проведення експертної
грошової оцінки
земельних ділянок
3. Принципи експертної
оцінки земельних
ділянок
4. Методичні підходи до
експертної оцінки
земельних ділянок
5. Узгодження результатів
та складання звіту з
експертної грошової
оцінки

Лекція

6

самост

12

Практичне заняття №3
Експертна грошова оцінка
земель

практ

2

Семінарське заняття №3.
Грошова оцінка земель
несільськогосподарського
призначення. Експертна
грошова оцінка земель
Тема 7. Оцінка нерухомості
1. Правова регламентація
оцінки вартості обєктів
нерухомості
2. Методичне регулювання
оцінки обєктів
нерухомості
3. Засади набуття права
здійснення оціночної
діяльності
4. Юридичні підстави
здійснення оцінки
нерухомості

семінар

2

Лекція

Бесіда

Розв’я
зуванн
я
завдан
Фронт
опит.

6
Бесіда

самост

12

Знати:
/8 Р /
принципи та
методичні
підходи
експертної
оцінки
земельних
ділянок
Вміти:
використовую
чи різні
методичні
підходи
розраховуват
и вартість
земельних
ділянок

Знати:
порядок
проведення
оцінки
нерухомості
Вміти:
визначати
вартість
об’єктів
нерухомого
майна за
допомогою
методичних

/9 Р /

5. Основні методичні та
організаційнопроцедурні положення
оцінки обєктів
нерухомості
6. Загальна характеристика
підходів та методів
оцінки обєктів
нерухомості
практ
Практичне заняття №4.
Оцінка нерухомості
Семінарське заняття №4. .
Оцінка нерухомості

семінар

підходів

4

2

Розв’я
зуванн
я
завдан
Фронт
опит.

Тематичний план для
самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни «Грошова оцінка земель та
нерухомості»
Назва теми

Кількість годин

1

2

Тема 1. Види грошової оцінки її нормативна база

11

Тема 2. Грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення
Тема 3. Грошова оцінка земель населених пунктів

14

Тема 4. Грошова оцінка окремої земельної ділянки

12

Тема 5. Грошова оцінка земель
несільськогосподарського призначення
Тема 6. Експертна грошова оцінка земель

14

Тема 7. Оцінка нерухомості

12

Всього:

87

12

12

Тема 1. Види грошової оцінки її нормативна база
2. Нормативна база грошової оцінки земель
Студент повинен знати: нормативну базу для проведення грошової оцінки землі
Вміти:
Література: /8. /

Тема 2. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
2. Грошова оцінка земель в Україні
Студент повинен знати : порядок проведення грошової оцінки земель в Україні
Вміти: розраховувати вартість земель с/г призначення
Література: /8. Р./

Тема 3. Грошова оцінка земель населених пунктів
4.Інформаційна база для визначення витрат на освоєння і облаштування
території
Студент повинен знати : процес виконання грошової оцінки земель
Вміти: розраховувати вартість земель населених пунктів
Література:/8. ./

Тема 4. Грошова оцінка окремої земельної ділянки
3.Визначення варіанту найефективнішого використання земельної ділянки
Студент повинен знати : порядок проведення оцінки окремої земельної ділянки
Вміти: визначати вартість окремої земельної ділянки
Література: /8 Р ./

Тема 5. Грошова оцінка земель несільськогосподарського
призначення
4. Грошова оцінка земель лісового фонду
5. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
Студент повинен знати : особливості грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення
історико-культурного призначення
Вміти: розраховувати вартість земель несільськогосподарського призначення
Література: /8. ./

Тема 6. Експертна грошова оцінка земель
3.Принципи експертної оцінки земельних ділянок
5.Узгодження результатів та складання звіту з експертної грошової оцінки

Студент повинен знати : принципи та методичні підходи експертної оцінки
земельних ділянок
Вміти: використовуючи різні методичні підходи розраховувати вартість земельних
ділянок
Література: /8. Р ; ./

Тема 7. Оцінка нерухомості
4.Юридичні підстави здійснення оцінки нерухомості
5.Основні методичні та організаційно-процедурні положення оцінки обєктів
нерухомості
Студент повинен знати : порядок проведення оцінки нерухомості
Вміти: визначати вартість об’єктів нерухомого майна за допомогою методичних
підходів
Література: /9. Р ; ./

