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В процесі вивчення даної навчальної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ІЗ 

РИНКОВИМИ ЗАКОНАМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НЕРУХОМОСТІ У РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Наприклад: визначення ринкової вартості нерухомості для транзакції 

 

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни є набуття теоретичних 

знань та практичних навичок за такими навчальними дисциплінами: Державний 

земельний кадастр; Містобудівний кадастр; Землеустрій; Земельне право; Вища 

математика. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності гро-

мадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; 

ПРН 2. Використовувати усно і письмово професійно-профільну та технічну українську 

мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у фаховому середовищі; 



 

 

ПРН 3. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального викорис-

тання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному рів-

нях; 

ПРН 4. Знати теоретичні і практичні положення землеустрою та кадастру, оцінки землі 

і нерухомості, проведення моніторингу та інвентаризації землі, управління земельними ре-

сурсами; 

ПРН 5. Застосовувати методи і технології землевпорядного проектування, організову-

вати розробку та впровадження схем і проектів землеустрою, застосовувати знання кадаст-

рових зйомок, оцінки земель та реєстрації земельних ділянок із використанням геоінформа-

ційних систем і технологій; 

ПРН 6. Використовувати методи збору інформації в галузях землеустрою і кадастру, їх 

систематизації і класифікації відповідно до визначеної законом мети, проектного або виро-

бничого завдання; 

ПРН 7. Знати та вміти використовувати методологію, методи та методики проведення 

наукових та прикладних досліджень для розв’язання прикладних галузевих завдань; 

ПРН 8. Вміти застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності впро-

вадження заходів із землеустрою та кадастру; 

ПРН 9. Володіти методиками, методами, технологіями ведення кадастру та моніторингу 

земель на різних територіальних рівнях; 

ПРН 10. Знати нормативно-правові засади раціонального використання та охорони зе-

мель на всіх територіальних рівнях, ведення кадастру та моніторингу, державного регулю-

вання використання та охорони земель, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

ПРН 11. Володіти технологіями і методиками планування і виконання топографо-геоде-

зичних і кадастрових знімань у галузях землеустрою та кадастру; 

ПРН 12. Формувати кадастрові дані, розробляти землевпорядну та кадастрову докумен-

тацію; 

ПРН 13. Вміти застосовувати і використовувати відповідний термінологічний апарат та 

форми вираження у професійній діяльності; 

ПРН 14. Вміти здійснювати просторове планування та управління територіями у галузях 

землеустрою та кадастру; 

ПРН 15. Вміти досліджувати проблемні питання в галузях землеустрою та кадастру, ви-

значати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу на до-

вкілля; 

ПРН 16. Вміти використовувати державні бази даних геопросторової інформації у галу-

зях землеустрою та кадастру; 

ПРН 17. Вміти враховувати індикатори ринку нерухомості під час розробки документа-

ції із землеустрою та ведення державного земельного кадастру; 

ПРН 18. Вміти оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки запропонованих за-

ходів із землеустрою та ведення державного земельного кадастру; 

ПРН 19. Знати принципи управління персоналом, вимоги до охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

ПРН 20. Вміти реалізувати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

 
Диференційовані програмні результати навчання: 
 

знати:  

- теоретичні та методологічні основи ринкових відносин цілому та ринку нерухомості 



 

 

зокрема 

- класифікацію та основні властивості нерухомості; 

- основні елементи інфраструктури ринку нерухомості; 

- основні закони ринкового середовища; 

- основні види транзакції з нерухомістю; 

- основні компоненти нерухомості; 

- основні принципи, методи, прийоми до процедури оцінки нерухомості; 

- основи інформаційного забезпечення ринку нерухомості; 
 

володіти: 

- методикою визначення ринкової вартості нерухомості; 

- методикою визначено нормативної вартості нерухомості; 

- технікою, прийомами, оціночними процедурами грошової оцінки нерухомості; 

- основами експлуатації геоінформаційних систем 

вміти:  

- аналізувати стан та динаміку ринку нерухомості; 

- визначати вид оцінки нерухомості для ринкових умов; 

- застосовувати методичні підходи оцінювання нерухомості, виходячи із наявності ін-

формаційної бази, що заслуговує довіри; 

- виконувати розрахунок експертної вартості нерухомості; 

- виконувати розрахунок нормативної вартості нерухомості; 

- розробляти заходи і забезпечення ринкових механізмів у сфері оцінювання нерухо-

мості. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи-

чні 
лабора-

торні 
самос-

тійна 

Розділ 1. Основи ринку та оцінки нерухомості 

1.1 Вступна лекція 2 - - 4 

1.2 Теоретичні основи ринку та оцінки нерухомості 3 4 - 12 

Розділ 2. Історико-правові основи ринку нерухомості в Україні 

2.1 Правові засади проведення оцінки нерухомості, 

професійної оціночної діяльності у сфері оцінки 

нерухомості в Україні 

4 8 

- 12 

2.2 Становлення та розвиток оцінки нерухомості в Україні 3 6 - 10 

2.3 Особливості платного характеру використання 

нерухомості. Визначення розмірів та порядку плати за 

використання нерухомості в Україні 

4 6 - 12 

 Всього 16 24 - 50 



 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навча-

льною дисципліною «Ринок та оцінка нерухомості» складає 60 балів та 100 балів відповідно 

і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 8 20 

Практичні роботи (виконання та захист) 4 28 40 

Аудиторна контрольна робота - - - 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
- 

24 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 
Розрахунково-графічну роботу передбачено із обох розділів. В цій роботі розгляда-

ється питання визначення нормативної та експертної грошової оцінки окремих земельних 

ділянок на території однієї адміністративно-територіальний одиниці 

Студенту потрібно: визначити нормативну та експертну грошову оцінку окремої 

земельної ділянки відповідного цільового призначення на території однієї адміністративно-

територіальний одиниці. 

 

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується                                                        

у вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [21]. 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли із будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

із викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

Питання до заліку 

1. Визначення понять ринок, оцінка та нерухомість  

2. Стан світового досвіду щодо оцінки та ринку нерухомості 

3. Сучасне нормативно-методичне забезпечення  ринку та оцінки нерухомості в Україні 

4. Призначення грошової оцінки нерухомості 

5. Нормативно-правова та методична база оцінки та ринку землі і нерухомості в Україні 

6. Грошова оцінка нерухомості, як інструмент забезпечення реалізації прав та встанов-

лення обов’язків фізичних та юридичних осіб, територіальних громад і держави в рин-

кових умовах 



 

 

7. Законодавство України, спрямоване на регулювання ринкових відносин в сфері нерухо-

мості 

8. Об’єкти та суб’єкти ринку нерухомості 

9. Інфраструктури ринку нерухомості 

10. Інформаційна база оцінки нерухомості 

11. Обов’язкові складові змісту звіту про оцінку нерухомості 

12. Порядок внесення змін до звітів про оцінку нерухомості 

13. Поняття вартості та ціни об’єкту оцінки 

14. Поняття  “Грошовий потік” 

15. Поняття “Пряма капіталізація” та “Дисконтування грошових потоків” та техніка капіта-

лізації чистого операційного та рентного доходів 

16. Поняття  “Ставка капіталізації”, прийоми та техніка її визначення 

17. Поняття  “Найбільш ефективне використання земельної ділянки” 

18. Дати визначення та основні характеристики способів визначення ринкової вартості не-

рухомості, послідовність оціночних процедур яких дає змогу реалізувати певний мето-

дичний підхід, при капіталізації чистого операційного або рентного доходу 

19. Дати визначення та основні характеристики способів визначення ринкової вартості не-

рухомості, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний мето-

дичний підхід, при зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок 

20. Дати визначення та основні характеристики способів визначення ринкової вартості не-

рухомості, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний мето-

дичний підхід, при урахуванні витрат на земельні поліпшення 

21. Поняття  “Неякісна” та “Непрофесійна” оцінка нерухомості 

22. Назвати декілька визначень та основних характеристик дій (етапів), виконання яких у 

певній послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки 

23. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 

24. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки нерухомого майна 

25. Регулювання ринку нерухомості 

26. Дати визначення та основні характеристики сільськогосподарської нерухомості 

27. Дати визначення та основні характеристики житлової нерухомості 

28. Дати визначення та основні характеристики комерційної нерухомості 

29. Дати визначення та основні характеристики промислової нерухомості 

30. Вимоги платності землекористування в ринкових умовах 

31. Рецензування звітів з експертної ґрошової оцінки нерухомості 

32. Формула визначення вартості земельної ділянки методом прямої капіталізації 

33. Формула визначення вартості ділянки методом непрямої капіталізації 

34. Формула визначення скоригованої ціни продажу подібної земельної ділянки 

35. Формула визначення вартості земельної ділянки, що базується на врахуванні витрат на 

земельні поліпшення 

36. Принцип на врахуванні якого базується Дохідний підхід 

37. Принцип на врахуванні якого ґрунтується Витратний підхід 

38. Принципи, на врахуванні яких  ґрунтується Порівняльний  підхід 

39. Фактори, завдяки яких утворюється абсолютна рента 

40. Фактори, завдяки яких утворюється диференційна рента 

41. Фактори, завдяки яких утворюється монопольна рента 

42. Розміри реєстраційних та гарантійних внесків у разі проведення аукціону із питань пуб-

лічного відчуження нерухомості 



 

 

43. Порядок та терміни підготовки лотів до продажу на аукціоні із питань публічного від-

чуження нерухомості 

44. Порядок підготовки лотів до аукціону із публічного відчуження нерухомості 

45. Назва та обов’язки особи, яка здійснює організацію публічного відчуження нерухомості 

46. Назва та обов’язки особи, яка здійснює підготовку лота до аукціону 

47. Залежність ринкової вартості нерухомості від її найбільш ефективного використання 
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