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ВСТУП 
Метою вивчення дисципліни є отримання майбутніми 

фахівцями теоретичних знань для проведення грошової оцінки 
земель та об’єктів нерухомого майна і набуття ними практичних 
навиків у застосуванні цих знань в оцінці. 

В результаті вивчення дисципліни “Оцінка землі та нерухомого 
майна” студенти повинні 
з н а т и: 

• нормативні документи, що забезпечують проведення грошової 
оцінки земель та нерухомості; 
• методичні підходи до проведення грошової оцінки земель та 
нерухомості; 
• порядок проведення грошової оцінки земель та об’єктів 
нерухомості; 
• форми та зміст звітності результатів оцінки; 

• порядок затвердження та використання результатів оцінки; 
в м і т и: 

• правильно визначити мету оцінки; 

• правильно вибрати і використати методичні підходи в проведенні 
оцінки; 

• визначити найбільш ефективне використання земельних ділянок 
та об’єктів нерухомості. 

Дані методичні вказівки мають допомогти студенту поглибити 

знання за фахом та покращити самостійну роботу над дисципліною. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 Вид роботи 
Денна форма 
навчання 

Заочна фор-

ма навчання 
Лекційні заняття, год. 22 6 

Лабораторні заняття, год. - - 

Практичні (семінарські) заняття, год. 22 6 

Всього аудиторних, год. 44 12 

Індивідуальна робота, год. 12 12 

Самостійна робота, год. 52 84 

Загальний обсяг, год. 108 108 

РГР 1 1 

Контрольні роботи, шт. 0 0 

Екзамени 0 0 

Заліки 1 1 
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Самостійна робота студента є однією із важливих складових на-
вчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, нефор-

мальність та стійкість набутих знань і умінь. 

Метою самостійної роботи студента  є забезпечення засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплен-

ня, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а та-
кож опанування навичок роботи з навчальною і науково-

методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформа-
ційному просторі. 

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під 

час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування 
в майбутній професійній діяльності. 

Розрізняють види (самостійна робота, яка забезпечує підготовку 

до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; 
пошуково-аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на 
підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах) та форми (са-
мостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; вико-

нання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, тестів та 
інших форм поточного контролю; письмове оформлення звітів з 
лабораторних робіт; підготовка до модульних та семестрових конт-
ролів; підготовка рефератів тощо) самостійної роботи студента. 

Самостійна робота з дисципліни «Оцінка землі та нерухомого 

майна» передбачена навчальним планом підготовки студентів  осві-
тньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» Самостійна робота 
студентів спрямована на досягнення поставленої мети через вико-

нання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені 
далі. 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих шля-

хом опрацювання відповідної літератури, здійснюють підготовку до 

практичних занять та залікових модулів 

Розподіл годин самостійної роботи з дисципліни “Оцінка землі 
та нерухомого майна” для студентів денної та заочної форм навчан-

ня 

Опис навчальної дисципліни “Наукові основи землеустрою” та 
розподіл годин самостійної роботи представлено відповідно в  

табл. 1.1, табл. 1.2. 
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Таблиця 1.1 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показ-
ників 

Напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний ог 
рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3,0 

Напрям: 6.080101 

“Геодезія, картографія 

та землеустрій” 

За вибором 

Модулів – 2 

Професійні спря-

мування: 

„Землеустрій та ка-

дастр”; 

„Геоінформаційні си-

стеми і технології” 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 
4-й 5-й 

Семестр 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання  - 

розрахунково-
графічна робота 

8-й 9-й 

Загальна кількість го-

дин – 108 

Лекції 

22 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 4 

    СРС – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень – бакалавр 

Практичні 

22 год. 6 год. 

Самостійна робота 

52 84 

Індивідуальні  
завдання: – 12 год. 

Вид контролю:  

залік 

Таблиця 1.2 

Розподіл годин самостійної роботи з дисципліни “Оцінка землі та 
нерухомого майна” для студентів денної та заочної форм навчання 

№ Зміст роботи 

Кількість годин 

денна фо-

рма на-
вчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 10 5 

2 Підготовка до практичних занять 10 5 

3 Опрацювання окремих частин тем програ-
ми, які не викладаються на лекціях 

16 38 

4 Підготовка до контрольних заходів 16 36 

 Разом 52 84 
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Відповідно до нормативних частин “Освітньо-професійної програ-
ми підготовки” бакалавра напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, 

картографія та землеустрій” на вивчення дисципліни “ Оцінка землі 
та нерухомого майна ” передбачено 108 годин.  

Із врахуванням зменшення аудиторного навантаження на студе-

нтів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом ви-

кладача, розподіл навчального часу для студентів денної та заочної 
форм навчання наведено у табл. 1.3.  

Таблиця  1.3 

Структура навчальної дисципліни “Оцінка землі та нерухомого 

майна” 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьо-

го 

у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 
л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність об’єктів нерухомості та загальні підхо-

ди до їх оцінки. Економічна оцінка земель. 

Тема 1. Сутність та ха-

рактеристика об’єктів 

нерухомості 
5 2 - - 3 6 - - - 6 

Тема 2. Економічні кате-
горії, що використову-

ються при оцінці землі 
8 2 2 - 4 8 2 - - 6 

Тема 3. Методика та по-

рядок проведення еко-

номічної оцінки земель 

сільськогоспо-дарського 

призначення 

8 2 2 - 4 8 - 2 - 6 

Разом – зм. модуль 1 21 6 4 - 11 22 2 2 - 18 

Змістовий модуль 2. Нормативна грошова оцінка земель. 

Тема 4. Методика та по-

рядок нормативної гро-

шової оцінки земель 

сільськогосподарського 

призначення 

8 2 2 - 4 10 2 2 - 6 

Тема 5. Грошова оцінка 
земель населених пунктів 

11 2 4 - 5 7 - - - 7 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 5. Грошова оцінка 
земель населених 

пунктів 

11 2 4 - 5 7 - - - 7 

Тема 6. Нормативна 
грошова оцінка земель: 

промисловості, транс-
порту, зв’язку, оборони 

та іншого призначення 

та природоохоронного, 

оздоровчого, рекреа-
ційного та історико-

культурного призна-
чення (крім земель 

населених пунктів) 

9 2 2 - 5 6 - - - 6 

Тема 7. Нормативна 
грошова оцінка земель: 

лісогосподарського 

призначення та водного 

фонду (крім земель 
населених пунктів) 

9 2 2 - 5 6 - - - 6 

Разом – зм. модуль 2 37 8 10 - 19 29 2 2 - 25 

Змістовний модуль 3. Експертна грошова оцінка земель  

та нерухомого майна. 

Тема 8. Основні прин-

ципи експертної оцінки 

землі, різновиди бази 

оцінки 

6 2 - - 4 7 2 - - 5 

Тема 9. Методичний 

підхід, що ґрунтується 

на зіставленні цін про-

дажу подібних земель-

них ділянок 

10 2 2 - 6 9 - 2 - 7 

Тема 10. Методичний 

підхід, що ґрунтується 

на капіталізації чистого 

доходу 

10 2 2 - 6 7 - - - 7 

Продовження табл. 1.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 11. Методичний 

підхід, що ґрунтується 

на врахуванні витрат на 
спорудження об’єктів 

нерухомого майна на 
земельній ділянці 

12 2 4 - 6 7 - - - 7 

Разом – зм. модуль 3 38 8 8 - 22 30 2 2 - 26 

Модуль 2 

ІНДЗ 12 - - 12 - 12 - - 12 - 

Контрольна робота      15    15 

Усього годин 108 22 22 12 52 108 6 6 12 84 

 

2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Нормативно-правові основи оцінки об’єктів 

нерухомості 
5 6 

2 Основні принципи оцінки об’єктів 

нерухомості 
5 6 

3 Особливості використання нормативних 

підходів в процесі оцінки об’єктів 

нерухомості 
5 6 

4 Визначення грошової оцінки земельних 

ділянок при розпаюванні земель 
5 8 

5 Визначення вартості грошей у часі та її 
використання у процесах оцінки нерухомості 

6 12 

6 Визначення вартості права користування 

земельною ділянкою 
5 9 

7 Визначення розміру збитків (втрат) 
власникам землі та землекористувачам 

5 9 

8 Порядок проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок та складання звіту 

6 12 

9 Підготовка кадрів для оцінки земель 5 8 

10 Оподаткування земель 5 8 

 Всього 52 84 
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3. МЕДОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ  

 

Тема 1. Нормативно-правові основи оцінки об’єктів 

нерухомості. 
Законодавчі та нормативні акти, що використовуються в різних 

видах грошової оцінки земель. Законодавча база майнових прав.  

Нормативно-методична база. 
Основні поняття та терміни 

В Україні існує два види грошової оцінки земель: нормативна 

та експертна. Сфери їх застосування регулюються законодавчими 

та нормативними документами. Нормативна грошова оцінка, в свою 

чергу, розділяється на оцінку земель населених пунктів, оцінку зе-

мель несільськогосподарського призначення (крім земель населених 

пунктів) та оцінку земель сільськогосподарського призначення. 

сільськогосподарського 

призначення 
населених 

пунктів 

несільськогосподарського 

призначення (крім населених 

пунктів) 

Законодавча база майнових прав 

Конституція України, Земельний кодекс, Закон „Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Указ 
Президента „Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення”, Указ Президента „Про приватизацію незавершеного 

будівництва”, Указ Президента „Про особливості приватизації об’єктів 

незавершеного будівництва”, Указ Президента „Про заходи щодо  

розвитку і регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель 
несільськогосподарського призначення”, Закон „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закон „Про колективне сільськогоспо-

дарське підприємство”, Закон „Про форми власності на землю”, Закон 

„Про охорону навколишнього середовища”, Закон „Про основи 

містобудування”, Закон „Про планування і забудову територій”, Закон 

„Про оренду”, Лісовий кодекс, Водний кодекс, Податковий кодекс. 
Нормативно-методична база 
Методика грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів (затверджена поста-

новою кабінету Міністрів від 23.03.95 

№213) 

Методика грошової оцінки 

земель несільськогоспо-

дарського призначення (крім 

земель населених пунктів) (за-
тверджена постановою Кабіне-
ту Міністрів від 30.05.97 №525) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

сільськогосподарського 

призначення 
населених 

пунктів 

несільськогосподарського 

призначення (крім населених 

пунктів) 

Порядок грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення 

та населених пунктів (затверджений 

спільним наказом Держкомзему, 

Держкоммістобудування, Мінсільгос-
ппроду та Академії аграрних наук від 

27.11.95) 

Порядок грошової оцінки 

земель сільськогоспо-

дарського призначення та на-
селених пунктів (затвердже-
ний спільним наказом Держ-

комзему, Держбуду, Мінагро-

прому, Держкомлісгоспу, Де-
ржводгоспу та Академії агра-
рних наук від 29.08.97) 

 Методика експертної грошової оцінки 

земельних ділянок (затверджена постано-

вою Кабінету Міністрів від 11.102002 

№1531) 

Постанова Кабінету Міністрів „Про проведення індексації грошової 
оцінки земель” від 12.05.2000 №783 

Розміри оплати земельно-кадастрових та земельно-оціночних робіт 
та послуг (затверджені спільним наказом Держкомзему, Мінфіну та 
Мінекономіки від 15.05.2001 №97/298/124), Ліцензійні умови прова-
дження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних і 
земле оціночних робіт (затверджені спільним наказом Держпідприєм-

ництва та Держкомзему від 13.02.2001 №28/18) 

Еталони технічної до-

кументації грошової оцін-

ки земель на прикладі м. 

Бровари, сіл Красилівка та 
Косарі (1997р.) 

 

Постанова Кабінету Міністрів від 12.01.93 №15 „Про порядок ве-
дення державного земельного кадастру”, Програма створення автома-
тизованої системи державного земельного кадастру (затверджена пос-
тановою Кабінету Міністрів від 2.12.97 №1355) 

Міжнародні норми оціночної діяльності 
Укрупнені показники відновної вартості будівництва будівель та 

споруд (УПВВ), ДБН 360-92, ДБН Б.1-3-97 „Склад, зміст, порядок роз-
роблення, погодження та затвердження генеральних планів міських 

населених пунктів”, ДБН 5-16-98, частина 2. 

Рекомендована література: 1, 6, 7, 8, 10-17. 
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Тема 2. Основні принципи оцінки об’єктів нерухомості. 
Поняття принципів оцінки об’єктів нерухомого майна. Аналіз 

найбільш ефективного використання. 

Основні поняття та терміни 

Принципи оцінки об'єктів нерухомості - це зведення методичних 

правил, на підставі яких визначається ступінь дії різних чинників на 
вартість об'єкта нерухомості. 

На вартість об'єктів нерухомості впливає безліч економічних фа-
кторів. Принципи оцінки нерухомості дозволяють врахувати най-

більш значимі з них. Взаємозв'язок принципів оцінки нерухомості, 
що впливають на кожен конкретний об'єкт, дозволяє використову-

вати набір принципів, різний у кожній ситуації, що мають різні 
пріоритети.  

Принципи оцінки не дозволяють врахувати абсолютно всі чин-

ники, що впливають на вартість об'єкта, проте при правильному за-
стосуванні дозволяють отримати достовірний висновок про його 

вартість.  

Всі принципи можна розділити на чотири категорії.  
 1. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання, 

заснований на визначенні вартості нерухомості у разі використання 
об'єкта найкращим чином, навіть якщо поточне використання 
об'єкта інше.  

Найбільш вірогідне і рентабельне використання об'єкта на 
момент оцінки забезпечує найвищу поточну вартість об'єкта. Для 
цього принципу існують наступні обмеження:  

• максимальна ефективність визначається дисконтуванням 

майбутніх доходів альтернативних варіантів використання з ураху-

ванням ризику інвестицій;  

• фінансова обгрунтованість означає здатність об'єкта забез-
печити дохід, достатній для покриття інвестиційних витрат і отри-

мання очікуваного доходу на вкладений капітал;  

• фізична здійсненність оцінюється виходячи зі співвідно-

шення якості, витрат і термінів реалізації проекту та інших можли-

востей здійснення проекту;  

• відповідність законодавству встановлюється виходячи з мо-

жливості знесення та забудови по генплану забудови, будівельних, 

екологічних, пожежних нормативів і т. п.  

Цей принцип важливий при оцінці земельної ділянки. Якщо най-
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краще і найбільш ефективне використання ділянки відрізняється від 

поточного, а вартість будівель не перевищує вартість порожньої 
ділянки, то може бути прийнято рішення про знесення будівель з 
метою використання ділянки оптимальним чином.  

2. Принципи, що відображають компоненти об'єкта:  

• принцип залишкової продуктивності полягає в оцінці чисто-

го доходу, який може приносити об'єкт;  
• принцип вкладу заснований на порівнянні вартості кожного 

поліпшення (або його відсутності) і відповідне йому збільшення 
(зменшення) вартості об'єкта. Вклад - це сума збільшення (змен-

шення) вартості об'єкта при додаванні (вилучення) поліпшень;  

• принцип граничної продуктивності полягає в тому, що пос-

лідовне внесення декількох поліпшень буде супроводжуватися зро-

станням вартості об'єкта, що перевищує витрати на поліпшення ли-

ше до досягнення точки максимальної продуктивності, після чого 

витрати за наступні поліпшення не будуть компенсовані;  
• принцип збалансованості ґрунтується на тому, що вартість 

об'єкта зі збалансованими елементами буде вище, ніж вартість ана-
логічного об'єкта з незбалансованими елементами (квартира поліп-

шеного планування з пластиковими вікнами або аналогічна з дере-
в'яними двохрамними, ресторан з квадратним залом або аналогіч-

ний ресторан з вузьким і довгим залом);  

• принцип оптимальності розміру укладається відповідно 

площі об'єкта ефективному його функціонуванню (ділянка під мага-
зин без паркування або навпаки).  

3. Принципи, засновані на уявленнях користувача:  

• принцип корисності заснований на тому, що вартість об'єкта 
безпосередньо залежить від його корисності. Чим більше корисність 
об'єкта, тим вище вартість;  

• принцип заміщення означає, що обізнаний покупець не за-

платить за об'єкт нерухомості більше мінімальної ціни за інший 

аналогічний об'єкт з такою ж корисністю, тобто з усіх об'єктів з од-

наковою корисністю покупець вибере, об'єкт з мінімальною вартіс-
тю. Або підприємець вибере замість трьох дешевих автостоянок, 

одну дорогу, якщо дохід буде аналогічний;  

• принцип очікування заснований на майбутніх доходах чи 

інших майбутніх перевагах від володіння об'єктом нерухомості 
(квартира в будинку поруч з майбутньою станцією метро, магазин в 
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районі забудови житловими будинками).  

 4. Принципи, пов'язані з ринковим середовищем:  

• принцип відповідності пов'язаний з відповідністю рівня зру-

чності, характеру використання, архітектури сучасним вимогам і 
очікуванням ринку. Проявляється через прогресію (висока вартість 
сусідніх об'єктів підвищує вартість неполіпшеного об'єкта) і регре-
сію (вартість дорогого об'єкта буде нижче, якщо він знаходиться в 

оточенні менш престижних об'єктів);  

• принцип змін відображає зміни, пов'язані з циклами життя 
об'єктів населених пунктів, галузі: зростання, стабільність, занепад, 

оновлення);  

• принцип конкуренції заснований на тому, що ринкові ціни 

встановлюються на певному рівні з урахуванням конкуренції, тобто 

одна конкурентна фірма не може змінити ринкові ціни на об'єкти 

нерухомості, так як її частка в загальному обсязі пропозиції незнач-

на. Їй невигідно як завищувати ціни, так і занижувати їх у порів-

нянні з ринковими;  

• принцип попиту та пропозиції означає, що ціна нерухомості 
визначається взаємодією попиту і пропозиції на відповідному сег-
менті ринку;  

• принцип зовнішнього впливу заснований на обліку зміни 

вартості нерухомості під впливом факторів зовнішнього середови-

ща: економічних, політичних, соціальних, адміністративних, еколо-

гічних.  

Рекомендована література: 2, 3, 4, 8, 9, 10. 

 

Тема 3. Особливості використання нормативних підходів в 

процесі оцінки об’єктів нерухомості. 
Методичні підходи, що використовуються при оцінці об’єктів 

нерухомого майна: дохідний, витратний, порівняльний. 

Основні поняття та терміни 

Оцінка об'єктів нерухомості має деякі особливості: 
- оцінка нерухомості на відміну від інших активів пов'язана з 

тривалим терміном інвестування, оскільки капітал, вкладений у не-

рухомість, це капітал, «замкнений» у малоліквідний актив; 

- трудність визначення очікуваного періоду володіння активом, 

також визначення ціни об'єкта при його можливій реалізації в май-

бутньому, після закінчення строку володіння цим об'єктом; 
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- відносно тривалий період (у порівнянні, наприклад, з цінними 

паперами) володіння активом, що включає кілька циклів розвитку 

ринку нерухомості; 
- складність отримання достовірної та актуальної інформації про 

угоди на ринку нерухомості. 
Вартість об'єктів нерухомості, як і будь-якого іншого об'єкта 

майна, оцінюється оціночними методами на основі трьох класичних 

підходів: 

1) дохідного підходу, заснованого на дисконтуванні грошових 

потоків або капіталізації очікуваних доходів від нерухомості; 
2) ринкового (порівняльного) підходу, що передбачає порівняль-

ний аналіз ринкових угод купівлі-продажу об'єктів нерухомості; 
3) витратного (майнового) підходу, який базується на визначенні 

вартості нерухомості шляхом розрахунку витрат, необхідних на ві-
дновлення або заміщення оцінюваних будівель і споруд з урахуван-

ням зносу всіх видів та ринкової вартості земельної ділянки. 

Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвер-

джений постановою КМУ від 28.10.2004 р. № 1442, визначає особ-

ливості застосування методичних підходів (витратного, дохідного 

та порівняльного) до оцінки нерухомості та особливості оцінки 

окремих видів нерухомості (зокрема землі та поліпшень), а також 

регламентує послідовність оціночних процедур для кожного мето-

дичного підходу. 

Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових компле-
ксів», затверджений постановою КМУ від 29.11.2006 р. № 1655, ви-

значає особливості застосування та порядок визначення оціночної 
вартості цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання. 
Зокрема, зазначаються напрямки аналізу, який необхідно провести в 

процесі оцінки такого об'єкта (аналіз організаційно-правової форми 

підприємства, ринку його продукції та перспектив його розширен-

ня, ринку сировини та основних матеріалів, що використовуються у 

діяльності підприємства, правових засад провадження господарсь-

кої діяльності, аналіз фінансово-господарської діяльності, майново-

го та фінансового стану та ін.). У документі охарактеризовані особ-

ливості застосування майнового, дохідного і порівняльного підходів 

оцінки цілісних майнових комплексів. 

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуа-
льної власності», затверджений постановою КМУ від 3.10.2007 р. № 
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1185, регламентує порядок проведення оцінки майнових прав на 
об'єкти права інтелектуальної власності, що належать до об'єктів у 

нематеріальній формі. Розкрито особливості застосування дохідно-

го, витратного та порівняльного підходів оцінки та визначення роз-
міру збитків, пов'язаних із неправомірним використанням об'єкта 
права інтелектуальної власності. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 

 

Тема 4. Визначення грошової оцінки земельних ділянок при 

розпаюванні земель. 

4.1 Визначення кількості членів господарства, яке підлягає роз-
паюванню. 

4.2 Визначенні розміру земельного паю (частки) у колективній 

власності на землю кожного члена. 
4.3 Нормативна грошова оцінка 1 га орних земель. 

Основні поняття та терміни 

Паювання земель колективної власності без виділення земельної 
ділянки в натурі стало одним з ключових етапів земельної реформи, 

оскільки відкривало реальні можливості реструктуризації КСП і 
створення на їх базі нових типів аграрних підприємств, що працю-

ють на засадах приватної власності . Воно здійснювалося на добро-

вільних засадах відповідно до Указу Президента України «Про не-

відкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва (від 10.11.1994 р.) та «Про по-

рядок паювання земель, переданих у колективну власність сільсько-

господарським підприємствам і організаціям» (від 8.08.1995 р.), а 
також рішенням трудових колективів таких суб’єктів господарю-

вання. 

Основне завдання паювання землі полягало у визначенні розміру 

земельного паю (частки) у колективній власності на землю кожного 

члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільсь-

когосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерно-

го товариства без означення (виділення) цих паїв на місцевості. 
Право на земельну частку мають члени вказаних підприємств, у то-

му числі пенсіонери, які раніше працювали в них і залишалися їх 

членами. Загальними зборами кожного підприємства, землі якого 

розпайовувалися, утворювалася комісія із числа працівників, яка 
здійснювала всю роботу по визначенню кола суб’єктів земельних 
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відносин і розміру земельних часток. Результати паювання землі 
набувають чинності після затвердження їх районною державною 

адміністрацією. 

Методикою паювання сільськогосподарських угідь, що розроб-

лена спеціалістами Держкомзему України, передбачається визна-
чення вартості земельного паю і його розміру у кадастрових гекта-
рах.  

Розглянемо умовний приклад розрахунку нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок при розпаюванні земель сільськогоспо-

дарського призначення на стадії заміни сертифікатів на право на 
земельну частку (пай) на державні акти на право власності на земе-
льні ділянки. Як відомо, сертифікат на право на земельну частку 

(пай) посвідчує право на так звану віртуальну земельну ділянку, 

межі якої й місце розташування не встановлені. Тобто власник сер-

тифіката має право на земельну ділянку в межах земель сільського-

сподарського підприємства, але не знає, де саме знаходиться його 

ділянка і які її конкретні розміри та характеристики. 

Наприклад, орні землі сільгосппідприємства, що підлягають роз-
паюванню, мають площу Fn. Нормативна грошова оцінка 1 га цих 

земель, визначена згідно з Методикою та Порядком і становить Гn. 

Кількість громадян, які мають право на одержання сертифіката в 

цьому підприємстві, сягає N. Тоді грошова оцінка одного серти-

фіката Гс і його площа Fс відповідно будуть: 

NГГ пс /= ;    NFF nc /=  

При цьому площа сертифіката Fс є усередненою величиною по 

господарству, її ще називають кадастровою площею. Передбачаєть-

ся, що в процесі виготовлення проекту землеустрою із розподілу 

земель підприємства на N ділянок її уточнюватимуть. А от норма-

тивна грошова оцінка є основним критерієм поділу земель на 
окремі ділянки і її можна сформулювати так: "Усі земельні ділянки, 

виділені замість сертифікатів, повинні мати однакову нормативну 

грошову оцінку". Враховуючи те, що орні землі сільгосппідприєм-

ства неоднакові за якістю ґрунтів, при забезпеченні вищенаведеного 

критерію конкретна площа земельних ділянок відрізнятиметься від 

кадастрової площі. Там, де кращі ґрунти, -площа буде менша і 
навпаки. 

Бал бонітету 1 га орних земель по сільськогосподарському 

підприємству обчислюють за формулою: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

n

n

i

іі

F

FБ

Б
∑

=

⋅

= 1  

Тоді грошова оцінка 1 га орних земель для кожної агрогрупи 

згідно з формулою буде: 
Гагр(1) 

=
 (Гп ·Б1) /Б,    Гагр(2) = (Гп ·Б2) /Б;   , Гагр(і) = (Гп ·Бі) /Б  

Після цього застосовують ітераційний процес для встановлення 

меж земельних ділянок. На стадії першої ітерації орієнтовно 

встановлюють розмір першої земельної ділянки Гзд(1). Тоді грошова 
оцінка такої ділянки становитиме: 

Г3д(1) = (Гагр(1) · П
1
1) + (Гагр(2) · П

1
 2)+…+( Гагр(і) · П

1
 і) 

де П1
1 , П

1
2 ,…, П

1
і - відповідно площа першої, другої та і-ої 

агрогруп у межах першої ділянки. 

Якщо одержане значення грошової оцінки першої земельної 
ділянки Г3д(1)  буде меншим від Гс , то на другій ітерації необхідно 

збільшити її розміри до Гс . 

Якщо одержане у результаті другої ітерації значення Г3д(1)  

несуттєво відрізняється від величини Гс , то ітераційний процес 
закінчується, в іншому разі продовжується. У практиці це завдання 
розв'язують засобами ГІС приведенням її до однокритеріального 

завдання оптимізації з одним обмеженням. 

Рекомендована література: 1, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17. 

 

Тема 5. Визначення вартості грошей у часі та її 
використання у процесах оцінки нерухомості. 

5.1 Поняття ставки капіталізації та ставки дисконту. 

5.2 Зміст функцій складного відсотка. 
Основні поняття та терміни 

В термінах оцінки нерухомості ставка (коефіцієнт) капіталізації 
складається з рівня доходів на інвестиції та норми повернення 
капітальних вкладень. В той же час, у фінансових та економічних 

термінах цей показник визначається як ставка доходу на вкладений 

капітал. Слід підкреслити, що врахування повернення капіталу є 
необов'язковим в тих випадках, коли прогнозований дохід буде 
рівновеликим на протязі необмеженого періоду часу або коли про-

гнозуються рівновеликі надходження доходів та очікується, що ве-
личина вартості доходів залишається незмінною. При цьому ставка 
(коефіцієнт) капіталізації дорівнює ставці (коефіцієнту) дисконту. 
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Враховуючи, що земля не зазнає зносу і її вартість з часом може 
тільки збільшуватися, а можливість отримання доходу не обмежена 
у часі, є підставою для прирівняння ставки капіталізації для землі 
до ставки дисконту - ставки доходу на капітал. 

Враховуючи, що в основу розуміння ставки капіталізації покла-
дені принципи складного відсотку, розглянемо більш детально цей 

фінансовий інструмент, який використовується в доходному підході 
оцінки нерухомості. 

Приведення грошових потоків, що виникають в різні періоди до 

співставленого, виду називається часовою оцінкою грошових по-

токів. Такий механізм заснований на використанні наступних шести 

функцій складного відсотка: 
1) майбутня вартість грошової одиниці; 
2) майбутня вартість ануїтету; 

3) фактор фонду заміщення; 
4) поточна вартість грошової одиниці; 
5) поточна вартість ануїтету; 

6) внесок на амортизацію грошової одиниці. 
Функція 1. Майбутня вартість грошової одиниці (Sn

) - це функ-

ція, що визначає майбутню вартість грошової одиниці через певний 

період часу (n) при визначеній ставці доходу (r): 

            
nn

rS )1( +=  

Для розрахунку майбутньої вартості грошової суми 

використовується формула: 

            
n

SPVFV ⋅=  

де: FV - майбутня вартість грошей; 

РV - поточна вартість грошей. 

Функція 2. Майбутня вартість ануїтету (Sn) - це майбутня вар-

тість одиниці періодичного депозиту при визначеній ставці доходу 

(r): 

            
r

S
S

n

n

1−
=  

У випадку, коли розглядається серія періодичних рівновеликих 

грошових надходжень, тобто ануїтет, його майбутня вартість стано-

витиме: 
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   nn SPTVFVA ⋅=  

де: FVAn - вартість ануїтету; 

PTV - поточна вартість одного платежу в серії виплат. 
За допомогою даної функції грошової одиниці можливо розраху-

вати майбутню вартість накопичених рівновеликих платежів при 

заданій ставці доходу та строків внесення платежів. 

Функція 3. Фактор фонду заміщення (SFF) - це величина періо-

дичного інвестування, що необхідна для накопичення грошової 
одиниці, включаючи накоплені відсотки. Розраховується як зворот-
на майбутньої вартості ануїтету: 

               
nS

SFF
1

=  

При необхідності розрахунку величини періодичного 

інвестування з метою накопичення необхідної суми 

використовується формула: 

   SFFFVFVFf ⋅=  

де: FVFf  - майбутня сума майбутнього інвестування; 

FV - майбутня вартість необхідної для накопичення суми. 

За допомогою даної функції можливо розрахувати величину рів-

новеликих внесків, необхідних для накопичення необхідної суми, 

включаючи накопичені відсотки при заданій ставці доходу, величи-

ни майбутньої суми та строків її накопичення. 

Функція 4. Поточна вартість грошової одиниці (Vn
) - це величи-

на, зворотна майбутній вартості грошової одиниці і представляє со-

бою приведену у поточну вартість майбутню вартість грошової 
одиниці за формулою: 

      n

n

g
V

)1(

1

+
=  

де: g - ставка дисконту (коефіцієнт). 
Поточна вартість всієї суми розраховується як: 

   nVFVPV ⋅=  

Зазначена функція грошової одиниці дозволяє визначити поточ-

ну вартість майбутніх грошових надходжень при заданій ставці до-

ходності та відомому періоду отримання майбутніх надходжень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Функція 5. Поточна вартість ануїтету (Ап) - це поточна вартість 
серії майбутніх платежів при визначеній кількості періодів та став-

ки дисконту: 

        ∑
= +

=
N

n
nn

g
A

1 )1(

1
 

Поточна вартість всієї суми ануїтету визначається як: 

   nn AFVTPVA ⋅=  

де: PVAn – поточна вартість рівновеликих сумарних грошових 

надходжень; 
FVT - майбутній платіж в серії виплат. 
Функція 6. Внесок на амортизацію грошової одиниці (LA) - це 

регулярний платіж в рахунок погашення грошової одиниці кредиту 

і нарахованих відсотків. Розраховується як обернена величина по-

точної вартості ануїтету: 

   
nA

LA
1

=  

Дана функція використовується при розрахунках платежів по по-

гашенню кредиту при умові, що платежі є рівновеликими та вклю-

чають як виплати по основній сумі боргу, так і нараховані відсотки. 

Одиничний платіж в серії платежів по погашенню кредиту розрахо-

вується таким чином: 

   LAPVFVT ⋅=  

де: FVT - майбутня вартість одного платежу в серії виплат 
кредиту та відсотків по ньому; 

PV - поточна вартість кредиту. 

Оскільки розрахунки з використанням складного відсотка носять 
чисто механічний характер, то для різних відсоткових ставок підго-

товлені спеціальні таблиці, де наведені розрахунки по всіх шести 

функціях складного відсотка. 
Найбільше застосування в практиці оцінки знайшли функції, що 

пов'язані з переведенням майбутньої грошової суми в її поточну 

вартість, оскільки оцінка проводиться на дату оцінки. В даному ви-

падку виникає необхідність розрахунку ставки (коефіцієнту) диско-

нту. З урахуванням особливості землі як об'єкту оцінки, яка не за-
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знає зносу і її вартість з часом може тільки збільшуватися, а можли-

вість отримання доходу необмежена у часі, є підставою для прирів-

няння ставки капіталізації для землі до ставки дисконту. Тому у по-

дальшому для землі ми будемо застосовувати термін «ставка капі-
талізації». Розглянемо основні підходи до визначення ставки капі-
талізації 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 

 

Тема 6. Визначення вартості права користування земельною 

ділянкою. 

6.1 Поняття права постійного користування. 

6.2 Порядок проведення експертної грошової оцінки права пос-
тійного користування земельної ділянки. 

Основні поняття та терміни 

Відповідно до статті 317 Цивільного Кодексу України власнико-

ві належить право володіння, користування та розпорядження своїм 

майном, у тому числі земельною ділянкою. Відповідно до статті 92 

Земельного Кодексу України право постійного користування земе-

льною ділянкою – це право володіння і користування земельною 

ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності без 
встановлення строку, таким чином, під час оцінки земельної ділян-

ки у різних випадках може оцінюватись як право власності на фізи-

чний об’єкт (земельну ділянку), так і право користування нею. 

Об'єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовір-

ність отримання суб'єктом бухгалтерського обліку в державному 

секторі майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його викорис-

танням, та/або він має потенціал корисності для суспільства; і вар-

тість об'єкта основних засобів може бути визначена. Оскільки земе-
льна ділянка перебуває в постійному користуванні, а отже користу-

вач не має права розпоряджатись ділянкою (продати, подарувати), 

то визначається не вартість ділянки, а вартість права користування 

земельною ділянкою. 

Визначення вартості права користування земельною ділянкою як 

нематеріального активу здійснюється відповідно до пункту 44 Ме-

тодики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердже-
ної постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року 

№1531 за формулою: 
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де: Цпк - вартість прав власника земельної ділянки,  наданої в оренду  

або користування на умовах емфітевзису чи суперфіцію, грн.; 

Доі - чистий операційний дохід від надходження плати визначеної 
договором оренди земельної ділянки або договором користування 

земельною ділянкою на умовах емфітевзису чи суперфіцію, грн.; 

Ск - ставка капіталізації для землі; 
n – кількість періодів у роках що залишився до кінця строку оре-

нди земельної ділянки або користування земельною ділянкою на 
умовах емфітевзису чи суперфіцію, визначених договором; 

t – певний період (рік) у межах строку оренди земельної ділянки 

або користування земельною ділянкою на умовах емфітевзису чи 

суперфіцію, визначеного договором (t від 1 до n). 

Враховуючи, що оцінюється право користування земельною 

ділянкою, яка на дату оцінки перебуває у державній власності, а 
земельна ділянка знаходиться в межах населеного  пункту і норма-
тивна грошова оцінка ділянки проведена, то додатковий дохід буде 
розраховуватись:  

кзоі СВД ⋅=  

де Доі – додатковий дохід; 

Вз – вартість земельної ділянки; 

Ск – ставка капіталізації. 
Рекомендована література: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 16. 

 

Тема 7. Визначення розміру збитків (втрат) власникам землі 
та землекористувачам. 

7.1 Законодавча база, що використовується при визначенні роз-
міру збитків (втрат) власникам землі та землекористувачам.  

7.2 Порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісого-

сподарського виробництва. 
Основні поняття та терміни 

Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, 

заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земель-

них ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погі-
ршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивос-
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тей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для вико-

ристання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим не-
використанням земельних ділянок. 

Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською 

та Севастопольською міськими, районними державними адмініст-
раціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значен-

ня) рад.  

До складу комісій включаються представники Київської, Севас-
топольської міських, районних державних адміністрацій, виконав-

чих комітетів міських (міст обласного значення) рад (голови комі-
сій), власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподія-

ні збитки, представники підприємств, установ, організацій та гро-

мадяни, які будуть їх відшкодовувати, представники державних ор-

ганів земельних ресурсів і фінансових органів, органів у справах 

містобудування і архітектури та виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських (міст районного значення) рад, на території яких 

знаходяться земельні ділянки.   

У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або 

приведенням їх у непридатність для використання за цільовим при-

значенням, до складу комісій включаються також представники те-
риторіальних органів Держсільгоспінспекції, санітарно-

епідеміологічних і природоохоронних органів.   

Результати роботи комісій оформляються відповідними актами, 

що затверджуються органами, які створили ці комісії.  
Відшкодуванню підлягають:  

- вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і 
споруд, включаючи незавершене будівництво;  

- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень; 

- вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень; 

- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, сверд-

ловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних 

і протиселевих споруд; 

- понесені витрати на поліпшення якості земель за період вико-

ристання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, 

на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесен-

ня добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні ро-

боти;  

- інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі 
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орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обгрунто-

вані. 
Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до 

реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених 

витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або 

відновної вартості).  
Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, 

у тому числі орендарям, підприємствам, установам, організаціям та 
громадянам, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше 
одного місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні 
(викупі) земельних ділянок - після прийняття відповідною радою 

рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до ви-

дачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємс-

тва, установи, організації або громадянина.  
При вилученні (викупі) земельних ділянок до земель запасу зби-

тки відшкодовують власникам землі і землекористувачам, у тому 

числі  орендарям, радам, які прийняли рішення про вилучення (ви-

куп) земель.  

При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для розвідуваль-

них робіт, а також для обов'язкових планових робіт з будівництва, 
технічного обслуговування і ремонту лінійної частини магістраль-

них трубопроводів, що проходять в одному технічному коридорі, 
збитки визначаються за угодою між власниками землі або землеко-

ристувачами та підприємствами, установами й організаціями - за-

мовниками таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку 

їх відшкодування в договорі. При недосягненні згоди розміри збит-
ків визначаються комісіями, створюваними Київською та Севасто-

польською міськими, районними державними адміністраціями, ви-

конавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. 

Не підлягають згідно із Законом України "Про землі енергетики 

та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" відшко-

дуванню збитки, завдані власникам та користувачам земельних ді-
лянок, розташованих у межах спеціальних зон об'єктів енергетики 

внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких 

земельних ділянок, встановлених зазначеним Законом. 

Рекомендована література: 1, 6, 16. 
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Тема 8 Порядок проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок та складання звіту. 
8.1 Етапи процедури експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.2 Структура звіту з експертної грошової оцінки. 

Основні поняття та терміни 

В цілому, процедура експертної грошової оцінки земельної діля-

нки передбачає два етапи: 

- підготовчий етап, який передує проведенню оцінки земельної 
ділянки; сама процедура експертної грошової оцінки. На першому 

етапі проводиться: 

- ознайомлення з об'єктом оцінки, характерними умовами угоди, 

для укладення якої проводиться оцінка; визначення бази оцінки; 

- подання замовнику пропозицій стосовно істотних умов догово-

ру на проведення оцінки. 

На другому етапі проводиться оцінка земельної ділянки у такій 

послідовності: 
- укладення договору на проведення оцінки з визначенням, зо-

крема, завдання оцінки (об'єкт, мета, дата оцінки, умови викорис-

тання результатів оцінки тощо); 

- ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення 

вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення 
оцінки; 

- ідентифікація земельної ділянки як об'єкту оцінки та пов'язаних 

з нею прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть 
супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її 
результатів; 

- аналіз найбільш ефективного використання земельної ділянки; 

вибір та обґрунтування необхідних методичних підходів, методів та 
оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки 

та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх 

застосування; 

- узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням 

різних методичних підходів; 

- складання звіту про оцінку земельної ділянки та висновку щодо 

її вартості на дату оцінки; 

- доопрацювання (актуалізація) звіту та висновка про вартість 
земельної ділянки на нову дату (у разі потреби). 

На першому етапі, якій передує укладанню договору на оцінку, 
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необхідно чітко уяснити юридичну чинність оцінки. Відповідно до 

законодавчих та нормативних документів, що регламентують про-

ведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, їх оцінка 
здійснюється при укладанні цивільно-правових угод щодо земель-

них ділянок, у тому числі для цілей справляння державного мита, 
крім угод оренди, дарування та довічного утримання. 

З метою відображення у договорі на оцінку питань щодо особли-

востей об'єкта та мети оцінки необхідно провести попереднє обсте-
ження земельної ділянки та вивчити ситуацію на ринку землі. 

Обстеження об'єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або 

її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової 
документації щодо місця розташування земельної ділянки, її право-

вого статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, 
існуючого функціонального використання, а також визначення оці-
нюваних прав щодо земельної ділянки. 

Попереднє вивчення ситуації передбачає визначення виду варто-

сті (ринкової, заставної, страхової, інвестиційної, ліквідаційної, 
спеціальної тощо), яке здійснюється на основі визначеної мети оці-
нки та умов майбутньої угоди. 

Істотними умовами договору, які готує експерт та подає замов-

нику, є визначення об'єкта оцінки, мети оцінки, виду вартості і його 

визначення; дату оцінки; узгоджені джерела інформації та дату й 

умови її надання; обсяг і ступінь необхідного обстеження земельної 
ділянки та її поліпшень; перелік припущень та умов, що обмежують 
використання результатів оцінки, форму представлення результатів 

оцінки тощо. 

Другий етап проведення оцінки земельної ділянки починається з 
укладання договору на проведення оцінки. 

Після укладання договору на проведення оцінки експерт повинен 

ознайомитись з об'єктом оцінки, тобто провести огляд земельної 
ділянки або її частини, зібрати та обробити вихідні дані та іншу ін-

формацію, необхідну для проведення оцінки: правову, технічну та 
кадастрову документацію щодо місця розташування земельної діля-

нки, її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних 

поліпшень, існуючого функціонального використання, а також ви-

значення оцінюваних прав щодо земельної ділянки. 

Вся інформація, що отримується експертом від замовника та ін-

ших офіційних джерел, повинна розглядатися як достовірна і як та-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ка, що не потребує спеціальної перевірки. Всі документи, отримані 
експертом, повинні бути завірені у встановленому порядку підпи-

сами керівників та печатками установ, або нотаріально завірені. Ек-

сперт не повинен нести відповідальності за надану інформацію. 

Особи, що надають недостовірні вихідні дані, використання яких 

під час оцінки призвело до надання необ'єктивного висновку про 

вартість майна, несуть відповідальність згідно із законодавством. 

Зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація повинні ві-
дображатися у звіті про оцінку земельної ділянки з посиланням на 
джерело їх отримання та у додатках до нього із забезпеченням ре-
жиму конфіденційності згідно з умовами договору на проведення 

оцінки та з дотриманням вимог законодавства. 
У звіт повинно бути включено: 

- назва об'єкта оцінки та місця розташування земельної ділянки, 

дата оцінки, найменування замовника та оцінювача, їх місце знахо-

дження, банківські реквізити, ідентифікаційні коди - для юридичних 

осіб; прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційні 
номери - для фізичних осіб; 

- мета проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної 
бази оцінки; 

- основні передумови, припущення та обмеження щодо застосу-

вання результатів оцінки; 

- опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних; 

- аналіз найбільш ефективного використання об'єкта оцінки; 

- обґрунтування застосування методичних підходів, методів та 
оцінних процедур; 

- визначення (розрахунок) вартості об'єкта оцінки за обраними 

методичними підходами та узгодження отриманих результатів; 

- сертифікація оцінки (підстави проведення даної оцінки, пись-

мова заява оцінювача про якість використаних вихідних даних та 
іншої інформації, результат особистого огляду об'єкта оцінки, до-

тримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 

щодо оцінки земельних ділянок та прав на них, що має важливе 
значення для визначення достовірності та об'єктивності оцінки та 
висновку про вартість об'єкта оцінки); 

- висновок про вартість об'єкта оцінки, який готується на підста-
ві порівняльного аналізу отриманих результатів оцінки за обраними 

методичними підходами та ринковими даними. 
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Типова структура звіту включає наступні розділи: 

1. Загальні положення. 

2. Характеристика об'єкту оцінки. 

3. Обґрунтування підходів і вибір методів оцінки. 

4. Визначення (розрахунок) вартості об'єкту оцінки. 

5. Додатки. 

Відповідно до Порядку проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України 

від 9 січня 2003 р. № 2, термін дії звіту складає один рік від дати 

оцінки. 

Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16. 

 

Тема 9 Підготовка кадрів для оцінки земель. 

9.1 Порядок підготовки спеціалістів-оцінювачів.  

9.2 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок  

Основні поняття та терміни 

Підготовка оцінювачів землі та іншого нерухомого майна здійс-
нюється на основі Законів України „Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (стаття 14) від 12 

липня 2001 року № 2658-Ш, „Про оцінку земель" (стаття 8) від 11 

грудня 2003 року № 1378-1V та ряду інших законодавчих та норма-
тивних актів. Вказані закони визначають правові засади проведення 
оцінки землі та іншого нерухомого майна, професійної оціночної 
діяльності в Україні та підготовки експертів-оцінювачів. 

Як перший так і другий закони передбачають, що підготовка оці-
нювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про 

співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом 

державного майна України (для оцінки нерухомого та іншого майна) 
та з Державним агентством України по земельних ресурсах (для екс-
пертної грошової оцінки земельних ділянок).  

Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за про-

грамами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Після на-
вчання за програмою базової підготовки здобувач кваліфікації екс-
перта-оцінювача має пройти стажування протягом одного року у 

складі ліцензованого суб'єкта оціночної діяльності. Для підготовки 

кваліфікованого та професійного оцінювача необхідна глибока тео-

ретична та практична підготовка з цілого ряду технічних, економіч-
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них, спеціальних та юридичних дисциплін, які формують оціночну 

базу знань фахівців, дозволяють на достатньо професійному рівні 
вибирати методичні підходи та методи оцінки з врахуванням вимог 
чинних законодавчих та нормативних актів. 

Показовим є те, що експертами-оцінювачами можуть бути гро-

мадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали 

кваліфікаційний іспит та одержали відповідне кваліфікаційне свідо-

цтво. На базову підготовку можуть бути зараховані особи, які мають 
вищу освіту (кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст, магістр).  

За результатом складання кваліфікаційного іспиту на підставі 
інформації, що міститься в екзаменаційних листках оцінювачів-

стажистів, які склали кваліфікаційний іспит, оформляється прото-

кол рішення Екзаменаційної комісії про видачу валіфікаційного сві-
доцтва оцінювачів. 

Оформлення Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача покладаєть-

ся  на навчальний заклад, на базі якого проводилась підготовка оці-
нювача. 

Колір та серія свідоцтва для відповідного навчального закладуи 

встановлюється Екзаменаційною комісією. 

Оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача разом із прото-

колом рішення Екзаменаційної комісії подаються в Держкомзем 

України для подальшого подання на підпис Голові Екзаменаційної 
комісії. 

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видане на підставі прото-

колу рішення Екзаменаційної комісії про видачу Кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача. Дане Свідоцтво зупиняє дію через 2 роки з дня 
прийняття рішення Екзаменаційною комісією про його видачу. 

При проходженні оцінювачем навчання за програмою підвищен-

ня кваліфікації термін дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 
подовжується на 2 роки від дати, зазначеної на посвідченні про під-

вищення кваліфікації. 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16. 

 

Тема 10 Оподаткування земель. 

10.1 Законодавче забезпечення оподаткування земель. 

10.2 Ставки земельного податку для різних категорії земель. 

10.3. Пільги щодо сплати земельного податку. 
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Основні поняття та терміни 

Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, що знаходяться у 

власності або користуванні, чи земельні частки (паї), які перебува-

ють у власності. 
Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок з урахуванням відповідного коефіцієнта індексації (за умо-

ви, що таку оцінку проведено), або площа земельних ділянок, якщо 

нормативну грошову оцінку не проведено.  

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено, складає 1% від їх нормативної 
грошової оцінки(ст. 274 Податкового кодексу України (ПКУ)), за 
винятком: 

• с/г угідь;  

• земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського 

призначення;  

• земельних ділянок, визначених ст. 276 ПКУ, щодо яких 

запроваджено особливості в їх встановленні;  
• земельних ділянок, наданих підприємствам промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, розташованих за межами 

населених пунктів. 

Суттєво змінилися в сторону збільшення ставки податку за зе-
мельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, норматив-

ну грошову оцінку яких не проведено (ст. 275 ПКУ). Однак слід на-
гадати, що до діючих раніше аналогічних ставок щорічно законами 

про держбюджет на відповідний рік передбачалося їх коригування 
на той чи інший збільшуючий коефіцієнт. В ПКУ ставки затвер-

джено вже з урахуванням даних коефіцієнтів. 

Крім того, ПКУ встановлено ставки податку за земельні ділянки: 

- сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження) 
(ст. 272 ПКУ); 

- надані на землях лісогосподарського призначення (незалежно 

від місцезнаходження) (ст. 273 ПКУ); 

- несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населе-
них пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (ст. 277 

ПКУ); 

- надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енер-

гетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів (ст. 278 

ПКУ); 
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- передані у власність або надані в користування на землях при-

родоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення, розташовані за межами населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (ст. 279 

ПКУ); 

- на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, 

розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову 

оцінку яких не проведено (ст. 280 ПКУ). 

Також ст. 276 ПКУ визначено певні особливості встановлення 
ставок земельного податку, зокрема за земельні ділянки (в межах 

населених пунктів), зайняті житловим фондом; на територіях та 
об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призна-
чення, історико-культурного призначення, надані для залізниць в 

межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств для ви-

добування корисних копалин тощо. 

Податковим кодексом України передбачено пільги щодо сплати 

земельного податку для фізичних (ст. 281 ПКУ) та юридичних осіб 

(ст. 282 ПКУ).  

Податковим (звітним) періодом для плати за землю є календар-

ний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж ро-

ку. Підставою для нарахування земельного податку є дані держав-

ного земельного кадастру, а орендної плати – договір оренди.  

Плата за землю обчислюється платниками (крім фізичних осіб) 

самостійно щороку станом на 1 січня(п. 286.2 ПКУ). 

Нарахування сум податку фізособам (п. 286.5) проводиться орга-
нами Державної податкової служби, які видають платникові подат-
ку повідомлення-рішення про внесення податку до 1 липня поточ-

ного року. 

Розрахунок земельного податку за земельну ділянку, що перебу-

ває у спільній власності кількох юридичних осіб або громадян (п. 

286.6 ПКУ) включає податок з прибудинкової територіїя, а 
нарахування буде проводитися кожному з власників: 

- у рівних частинах, якщо будівля перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких 

осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено 

судом;  

- пропорційно належній частці кожної особи, якщо будівля пере-
буває у спільній частковій власності;  
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- пропорційно належній частці кожної особи, якщо будівля пере-
буває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.  

Нарахування податку за земельну ділянку, на якій розташована 
будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або 

фізичних осіб, проводиться кожному з них пропорційно тій частині 
площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні (з урахуванням 

прибудинкової території). 
Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з 

дня виникнення права власності або права користування земельною 

ділянкою. При наданні в оренду земельних ділянок (у межах насе-
лених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власника-
ми та землекористувачами податок за площі, що надаються в орен-

ду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної діля-

нки (оренди будівель або їх частин). 

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) 

податок сплачується на загальних підставах з дати державної реєст-
рації права власності на нерухоме майно. Також з цієї ж дати перед-

бачено сплату податку власником нежилого приміщення (його ча-
стини) у багатоквартирному жилому будинку за площі під такими 

приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки 

прибудинкової території. 
Рекомендована література: 1, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

 

Оформлення звіту про самостійну роботу 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Оцінка землі та нерухомого майна» є складання письмового звіту 

за темами вказаними у пункті 2. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформляється на стандартному папері формату А4 (210 х 

297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 

10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 

обумовлені спільно студентом і викладачем. 
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4. Навчально-методичні матеріали 

 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому 

носієві) по всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного 

вивчення. 

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни „Методи оцінки землі та нерухомого майна” 

студентами за спеціальністю 7.080101 „Землеустрій та кадастр” 

заочної форм навчання / Я.А. Стахів. – Рівне: НУВГП, 2012.  – 26 с.  
 

5. Рекомендована література 
 

Базова література 
 

1. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : [на-
вчально-методичний посібник] / Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд, 

Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха. – К. : Профі, 2007. – 624 с. 
2. Оцінка об’єктів нерухомості: Навчальний посібник. Пази-

нич В.І., Свистун Л.А., - К: Центр учбової літератури, 2009. – 434 с. 
3. Економіка нерухомості: Навчальний посібник. Асаул 

А.М., Павлов В.І., Пилипенко І.І., Павліха Н.В., - К: ІВЦ Держкомс-
тату України, 2004 – 350 с. 

4. Драпіковський О. Практикум з оцінки міських земель / О. 

Драпіковський, І. Іванова. – К. : УАДУ, 2000. – 116 с. 
5. Туровська Л.В., Кисельов В.Б., Буратевич О.І. Судова екс-

пертиза з оцінки землі та землекористування: методичні рекоменда-
ції / Туровська Л.В., Кисельов В.Б., Буратевич О.І., - Рівне: ПП ДМ, 

2010. – 144 с. 
 

Допоміжна література 
 

6.  Нормативна та експертна грошова оцінка землі: Норма-
тив. – прав. акти, коментар і роз’яснення/ Упоряд.: Під заг. ред. Го-

ловатюка М.С. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В. 2007.-332 с. 
7.  Економіко-географічні аспекти формування вартості те-

риторій населених пунктів: Монографія. Палеха Ю.М. – К: НВЦ 

«Профі», 2006.-294 с. 
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8.  Оцінка бізнесу та нерухомості. Навчальний посібник Ку-

черенко В.Р., Квач Я.П., Сементина Н.В., Улибіна В.О.  – К: Центр 

учбової літератури, 2009. – 200 с. 
9. Драпіковський О. І. Оцінка земельних ділянок / О. І. Дра-

піковський, І. Б. Іванова. – К. : Прінт – Експрес, 2004. – 296 с. 
10. Землевпорядний вісник. Науково-виробничий журнал. 

 

Нормативно-правова література 
 

11. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок / 

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1532 // 

Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – С. 144. 

12. Методика нормативної грошової оцінки земель сільсько-

господарського призначення та населених пунктів / постанова Кабі-
нету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213. 

13. Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільсь-

когосподарського призначення та населених пунктів / наказ Держ-

комзему, міністерства будівництва, архітектури та житлово – кому-

нального господарства України, Держкомводгоспу, міністерства 
аграрної політики України, Держкомлісгоспу, УААН від 27.01.2006 

№ 18/15/21/11. 

14. Методика нормативної грошової оцінки земель несільсь-

когосподарського призначення (крім земель населених пунктів) / 

постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1278 // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 972. – С. 138. 

15. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільсько-

господарського призначення (крім земель населених пунктів) / На-
каз міністерства аграрної політики України від 22.08.2013 р. № 508 

// Офіційний вісник України. – 2013. – № 72. – С. 314. 

16. Земельний кодекс України (в редакції Закону України № 

2768-ІІІ від 25 жовтня 2001року). – К.: Видавництво “Право”, 2001. 

17. Податковий кодекс України, 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. 

 

6. Інформаційні ресурси 

 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за 
напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеуст-
рій”. 
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2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бака-
лавра за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та 
землеустрій”. 

3. Бібліотеки: 

• Наукова бібліотека НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. 

Приходька, 75, тел. 22-25-39. 

• Обласна наукова бібліотека – 33000, м. Рівне, майдан 

Короленка, 6 тел. 22-70-63. 

• Міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна 67, 

тел. 24-14-47. 

4. Internet – ресурси: 

http://zakon.nau.ua 

www.mon/gov.ua/ 

http://www.kmu.gov.ua   

http://www.dazru.gov.ua/ 

http://www.lagao.narod.ru/ 

http://www.ukrstat.gov.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


