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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Розроблені для студентів методичні вказівки з дисципліни  

"Ринок нерухомості" розрахований для студентів напряму 
підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит» денної та заочної форми 

навчання. 
Основним завданням  дисципліни  "Ринок нерухомості" є  

вивчення теорії і практики функціонування ринку нерухомості як 
найважливішої сфери підприємницької діяльності. Об'єкти 

останньої, з одного боку, служать певною гарантією стабільності 
бізнесу, збереження й примноження вартості капіталу, а з іншого, 
— мають особливий престиж у суспільній свідомості. Саме ринок 
нерухомості забезпечує, перехід земельних ділянок і всього, що 
міцно з ним пов'язано, в руки ефективних власників і тим самим 

грає вирішальну роль в формуванні і зміцненні середнього 
соціального класу українського суспільства. 
     Головною метою вивчення навчальної дисципліни  "Ринок 

нерухомості" є формування системи економічних, організаційних і 
правових відносин з приводу нерухомого майна, яке засновано на 
чинних законодавчих і нормативних актах, регулюючих управління 
різними об'єктами нерухомості і здійснення з ними цивільно-
правових операцій з метою отримання бажаного комерційного або 
соціального результату. 

Після вивчення  даної дисципліни студенти повинні знати: 

�  що нерухомість є базою для підприємницької діяльності  
підприємств і організацій усіх форм власності; 

� характеристику оренди державного майна, купівлі-продажу 
будівель, споруд і приміщень офісного, торговельного, складського 
і виробничого призначення, квартир, будинків тощо; 

� про нерухомість житлового, комерційного та орендного 
призначення; 

  Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

використовувати на практиці основи ринку нерухомості; його суть і 
процеси, що відбуваються на ньому; показати особливості основних 
видів підприємницької діяльності на ринку нерухомості; розкрити 

основні аспекти управління об'єктами нерухомості. 
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістовий модуль 1. Сутність, характеристики  та види  

об’єктів нерухомості  
Практичне заняття № 1   

Тема .  Основні поняття і ознаки  об’єктів нерухомості  
Мета заняття: Розглянути особливості формування ринку 
нерухомості  
План  

1.  Сутність і значення ринку нерухомості. 
2.  Види діяльності та суб’єкти ринку нерухомості. 
3.  Інфраструктура  ринку нерухомості. 
4.  Ринок нерухомості, як інтегрована категорія ринку. 
 

Ринок нерухомості – це певний набір механізмів, за допомогою 

яких передаються права на власність і пов’язані з нею інтереси, 

встановлюються ціни й розподіляється простір між різними 

конкуруючими варіантами землекористування. 
Під об'єктом нерухомості  розуміють, по-перше, підприємство в 

цілому як майновий комплекс, а по-друге, земельна ділянка, 
невід'ємною частиною якої можуть бути: 

• будівлі (споруди) або група будівель, розташованих на цій 

ділянці, підземні споруди, що відносяться до даної ділянки; 

• відособлені водні об'єкти, багаторічні насадження; 
• інженерні споруди і мережі, що здійснюють підключення 
земельної ділянки і будівель (споруд), що знаходяться на ній, до 
об'єктів інфраструктури міста; 
•  елементи господарського, транспортного інженерного 
забезпечення, що відносяться до даного об'єкту нерухомості, але 
розташовані поза межами його земельної ділянки. 

Сервітут – право обмеженого користування чужим об'єктом 

нерухомого майна. Сервітут як речове право на будівлю, споруду, 
приміщення може існувати поза зв'язком з користуванням 

земельною ділянкою.  

Кадастровий номер – унікальний, такий, що не повторюється в 
часі і на території держави номер об'єкту нерухомості, який 

привласнюється йому при здійсненні кадастрового і технічного 
обліку (інвентаризації) відповідно до процедури, встановленої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

законодавством країни, і зберігається, поки даний об'єкт 
нерухомості існує як єдиний об'єкт зареєстрованого права.  
Кадастровий і технічний облік (інвентаризація) об'єкту 

нерухомості – опис і індивідуалізація об'єкту нерухомого майна 
(земельної ділянки, будівлі, споруди, житлового або нежилого 
приміщення, внаслідок чого він отримує такі характеристики, які 
дозволяють однозначно виділити його з інших об'єктів нерухомого 
майна.  
Географічна концепція відображає фізичні (технічні) 

характеристики нерухомості: конструкцію і матеріали споруд, 

розміри, місцеположення, родючість ґрунтів, поліпшення, 
навколишнє середовище й інші параметри. Всі об'єкти нерухомості 
піддаються дії фізичних, хімічних, біологічних, техногенних і 
інших процесів. В результаті поступового змінюються їх споживчі 
якості і функціональна придатність, стан яких враховується при 

здійсненні операцій, володіння і користування майном. 

Економічна концепція розглядає нерухомість як ефективний 

об'єкт інвестування і надійний інструмент генерування доходу. 
Основні економічні елементи нерухомого майна - вартість і ціна - 

первинно виникають з його корисності, здатності задовольняти 

різні потреби і інтереси людей. За рахунок оподаткування власників 
нерухомості формують муніципальні бюджети і реалізують 
соціальні програми. 

 На юридичному рівні нерухомість має на увазі сукупність 
публічних і приватних прав, що встановлює державою з 
урахуванням вітчизняних особливостей і міжнародних норм.  

 Кондомініум - єдиний комплекс нерухомого майна, що містить 
земельну ділянку у встановлених межах і розташовані на ній 

житлові будівлі, інші об'єкти нерухомості, в яких окремі частини, 

призначені для проживання чи іншої мети (приміщення) 
знаходяться у власності громадян, юридичних осіб, суб'єктів, 
муніципальних утворень (домовласників) — приватній, державній, 

муніципальній та іншій формах власності, а решта частин (загальне 
майно) знаходиться в їх загальній пайовій власності. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які функції ринку нерухомості? 

2. Охарактеризуйте особливості ринку нерухомості. 
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3. Характеристики  ринку нерухомості як різновиду 
інвестиційного ринку. 

4. Комплексні  підходи  до формування інфраструктури ринку 
нерухомості. 

5. Сутнісні характеристики об'єктів нерухомості. 
6. У чому виявляється інтегрованість ринку нерухомості? 

7. Основні завдання  до підходів формування інфраструктури 

ринку нерухомості. 
8. Що належить до основних ознак ринку розвитку (створення) 

об'єктів  нерухомості? 

9. Що таке кондомініум? 

 

Теми рефератів 

1.  Нерухоме майно та право власності в Україні. 
2.  Сучасний стан економіки країни в земельних відносинах. 
3.  Оцінка  та формування ринку нерухомості в Україні.  
4.  Становлення ринку житлової нерухомості в Україні. 
5.  Структура кондомінімума, як форми права власності . 
 

Практичне заняття № 2   

Тема .  Тенденції становлення ринку нерухомості  
Мета заняття: Ознайомитись з  ринковими перетвореннями з 
об’єктами  нерухомості 
План  

1.  Особливості розвитку вітчизняного ринку нерухомості. 
2.  Ринкові перетворення в житловому секторі. 
3.  Комерційна нерухомість в системі ринкових відносин. 

4. Вплив програм економічного і соціального розвитку на ринку 
нерухомості. 
В Україні законом гарантовано приватним особам право 

купувати, продавати, здавати в оренду або передавати майно або 
права на володіння і користування ним іншим громадянам і 
підприємствам, вільно розпоряджатися своєю власністю. 

Соціальна роль нерухомого майна полягає в задоволенні 
фізіологічних, психологічних, інтелектуальних і інших потреб 
людей. Володіння нерухомістю престижно в суспільній свідомості і 
необхідно для формування цивілізованого середнього соціального 
класу. 
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Традиційно в Україні нерухомість ділиться на 3 групи: 

житловий фонд, нежилий фонд, земля. Кожна з цих груп 

розвивається самостійно, має власну законодавчу і нормативну базу  
Житловий фонд – сукупність всіх житлових приміщень 

незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, 

гуртожитки, спеціалізовані будинки, квартири, інші житлові 
приміщення в інших будовах, придатні для мешкання.  
До нежилого фонду відносять будівлі, споруди і інші об'єкти 

або їх частини, розташовані на певній земельній ділянці і 
зареєстровані в установленому порядку. Розрізняють за 
функціональним призначенням на офісні, торгівельні, складські й 

виробничі. Методи оцінки різних категорій нерухомості та 
управління: 
За характером використання: 

• житлова нерухомість: дома, котеджі, квартири; 

•  комерційна нерухомість: готелі, офісні приміщення, магазини, 

ресторани, пункти сервісу; 
•  виробнича нерухомість: фабрики, заводи, склади; 

•  сільськогосподарська нерухомість: ферми, сади: 

•  спеціальна нерухомість: школи, церкви, монастирі, лікарні, 
ясла-садки, будівлі урядових і адміністративних установ. 
За цілями володіння: 

• для ведення бізнесу;  
• для мешкання власника;  
• як інвестиції;  
• як товарні запаси ;  

• для освоєння і розвитку;  
• для споживання виснажуваних ресурсів. 
За ступенем спеціалізації: 

• спеціалізована ; 
• неспеціалізована — уся інша нерухомість, на яку існує загальний 

попит на відкритому ринку для інвестування, використання в 
існуючих або аналогічних цілях. 
За ступенем готовності до експлуатації: 

• введені в експлуатацію;  

• нерухомість що вимагає реконструкції або капітального ремонту; 
• незавершене будівництво. 
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Нерухомість має потенційну здатність приносити дохід і є 
досить привабливим напрямом інвестування. Форми доходу від 
нерухомості: 
•  майбутні періодичні потоки грошових коштів; 
•  збільшення вартості нерухомості за рахунок зміни ринкових цін, 

придбання нових і розвитку старих об'єктів; 
•  дохід від перепродажу об'єкту наприкінці періоду володіння. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Принципи класифікації об’єктів нерухомості. 
2. Розкрийте класифікації житлових об’єктів нерухомості. 
3. Які об’єкти нерухомості відносяться до комерційних? 

4. Які основні джерела фінансування та фінансові 
інструменти, що використовуються для розвитку об’єктів 
нерухомості ви знаєте? 

5. Назвіть законодавчі акти, що регулюють житлові відносини 

в Україні. 
6. Розкажіть про права і інтереси в сфері нерухомості. 
7. Що являє собою термін життя об’єктів нерухомості? 

8. У чому полягає декомпозиція процесів функціонування 
ринку нерухомості? 

9. Розкажіть про приватизацію державної і муніципальної 
власності. Якими правовими документами вони 

регулюються? 

 

Теми рефератів 

1. Роль  та  місце  нерухомості  в  ринковій  економіці. 
2. Житлова  нерухомість  як  об’єкт  оцінки. 

3. Передумови   виникнення    ринку    нерухомості,    етапи   його 
становлення та  перспективи  розвитку  ринкових  відносин. 

4. Аналіз  комерційного ринку  нерухомості  для  цілей  оцінки. 

5. Державне  регулювання  ринку  нерухомості. 
 

Практичне заняття № 3 

Тема.  Земельна ділянка  як об’єкт оцінки 

Мета заняття: Сформувати уяву про особливості оцінки земельних 
ділянок   
План 
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1. Призначення та функції оцінки землі. 
2. Етапи оцінки нерухомості для визначення її вартості. 
3. Аналіз ринку і фактори формування ринкової вартості. 
4. Методичні підходи до оцінки вартості земельних ділянок. 
5. Визначення ринкової вартості земельної ділянки. 

       

      Базовий об'єкт нерухомості – це земля, яка є місцем мешкання 
всіх людей, основним фактором в будь-якій сфері бізнесу, прямо 
або побічно бере участь у виробництві всіх інших товарів. Таким 

чином, земля є особливим ринковим товаром, найбільш 

характерними ознаками якого, що визначають його унікальність, є: 
— обмеженість і не відтворюваність; 
— абсолютна нерухомість і неможливість переміщення; 
— вічність використання; 
— неможливість штучного створення та заміни іншими 

ресурсами. 

      Існує п'ять основних методів оцінки ринкової вартості 
земельних ділянок, заснованих на трьох базисних підходах. 

Метод зіставного продажу полягає в зіставленні та 
порівнянні даних по аналогічних вільних земельних ділянках, 
проданих за останній час, внесенні корегувань в ціни продажів. 
Оцінювана земельна ділянка порівнюється із зіставними ділянками 

за: місце розташуванням,    часом    продажу,    фізичними    харак-
теристикками,  доходу   ділянки,   умовами   фінансування   операції   
купівлі-продажу та умовами продажу. 

Метод співвідношення заснований на аналізі продажів будівлі, 
розташованої на аналогічній ділянці, розділенні загальної ціни 

продажу на ціну будівлі та ціну земельної ділянки. При цьому 
спочатку оцінюється вартість будівлі й інших споруд, що 
знаходяться на ділянці, потім вона віднімається від загальної ціни 

майнового комплексу та отримується вартість земельної ділянки, 

яка переноситься на оцінюваний об'єкт. 
Метод капіталізації земельної ренти є капіталізацією доходів, 

отриманих за рахунок оренди платежів. Цей метод за українських 
умов практично не використовується, оскільки неможливо 
відшукати зіставні орендні платежі та норми капіталізації через 
відсутність ринку оренди земельних ділянок. 
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Метод техніки залишку для землі за оцінкою вартості 
земельної ділянки застосовується за відсутності даних про продаж 

вільних ділянок землі. Дохід розраховується виходячи з прибутку, 
отриманого з урахуванням найкращого та найефективнішого 
використання земельної ділянки й об'єкта нерухомості, збудованого 
на ньому. Метод заснований на застосуванні принципу залишкової 
продуктивності землі. 

Метод розвитку (освоєння) земельної ділянки 

використовується, коли необхідно визначити вартість ділянки, 

придатної для розбиття на окремі індивідуальні ділянки та 
припускає певну послідовність дій: 
  Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться в 
такій послідовності: 
— визначення завдання оцінки (об'єкт, мета, дата оцінки, умови 

використання результатів оцінки); 

— збирання інформації, необхідної для проведення оцінки 

(вихідних даних про земельну ділянку, економічних, соціальних, 
правових та фізичних факторів, що впливають на її вартість); 
— визначення найбільш ефективного використання земельної 
ділянки; 

— вибір та обґрунтування методичних підходів оцінки; 

— визначення вартості земельної ділянки за обраними методами;  
— узгодження результатів оцінки та прийняття кінцевого 
значення оцінної вартості; 
— складання та затвердження звіту про експертну грошову 
оцінку; 
— подання звіту на експертизу до органів Держкомзему. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Грошова оцінка в системі економічного регулювання 
земельних відносин. 

2. Ринок землі в Україні і його інфраструктура. 
3. Фінансово-правові механізми первинного і вторинного 

ринку землі 
4. Методичні підходи до оцінки земельних ділянок. 
5. Методи оцінки землі. 
6. Чому важлива роль в розвитку ринку землі  має бути 

відведена прогнозуванню та програмуванню? 
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7. Дієвість здійснення земельних реформ в Україні та 
закордоном. 

8. Інформаційне забезпечення проведення грошової оцінки 

земель. 
9. Саморегулюючі організації у сфері оцінки земель. 
10. Фактори,  що  впливають  на  вартість  житлової  та  

комерційної нерухомості.   
11. Назвіть основні фактори ,що впливають на вартість 

земельної ділянки. 

 

Теми рефератів 

1. Земельна ділянка як об’єкт оцінки. 

2. Грошова оцінка в системі економічного регулювання земельних  
відносин. 

3. Ринок землі в Україні і його інфраструктура.  
4. Фінансово-правові механізми первинного і вторинного ринку  
землі. 
5. Умови і фактори, що впливають на вартість земельної ділянки.  

6. Правове регулювання оцінки земель.  
 

Практичне заняття № 4 

Тема. Оцінка вартості земельних ділянок методом порівняльної 
вартості 
Мета заняття: Сформувати уяву про основні поняття  з питань 
оцінки землі та нерухомості методом порівняльної вартості  
План 

1. Сутність порівняльного підходу та порядок його застосування. 
2. Послідовність виконання  методу порівняння підходу. 
3. Загальні положення та принципи експертної оцінки землі 
4. Визначення варіанту найефективнішого використання земельної 
ділянки. 

5. Застосування порівняльного  підходу для оцінки земельних 
ділянок  
        Порівняльних підхід до оцінки нерухомості базується на 
зіставленні цін продажу земельних ділянок, тобто на принципи їх 
заміщення аналогічними за корисністю ділянками.   Порівняльний 
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підхід базується на ретроінформації і, відповідно, відображає 
фактичний стан корисності для інвесторів об'єктів нерухомості. 
       За цим підходом оцінна вартості земельної ділянки 

визначається на рівні ціни продажу подібних земельних ділянок за 
формулою 

                                        V зп  = Ца  + ∑ ∆ Ца ,                               (1) 

 

де  V зп — оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом 

зіставлення ціни продажу подібної земельної ділянки (у гривнях); 
Ца — ціна продажу подібної земельної ділянки (у гривнях);  
∆ Ца  — різниця (поправка) в ціні (+, -) продажу   подібної 
земельної ділянки, що оцінюється за фактором порівняння.  
    Послідовність розрахунку методом порівняння продажів така: 
1. Виявлення нещодавніх продажів аналогічних земельних ділянок 
за сегментами земельного ринку. 
До характеристик сегментів земельного ринку належать: 
— призначення земель; 
— зонування та дозволені варіанти землекористування; 
— споживчі цінності земель; 
— юридичні права, що передаються щодо земельної ділянки. 

Характеристики сегментів земельного ринку супроводжуються: 
— інвестиційною мотивацією; 

— платоспроможністю; 

— джерелами та формою фінансування; 
— перевагами покупців. 
За перевагами покупців земельні ділянки поділяються на групи для: 
— садівництва та землеробства; 
— індивідуального житлового будівництва; 
— масового житлового будівництва; 
— промислової забудови; 

— комерційної нерухомості; 
— громадської забудови. 

    Перевагою порівняльного підходу є реальне відображення 
попиту і пропозиції на конкретний об'єкт інвестування, так як ціни 

фактично проведеної угоди купівлі — продажу максимально 
враховують ситуацію на ринку нерухомості.  
    Недоліком порівняльного підходу є те, що він  базується на 
інформації про стан ринку конкретних об'єктів нерухомості в 
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минулому і недостатньо враховує перспективи розвитку певного 
сегменту ринку нерухомості в майбутньому.  
 
Питання для самоконтролю 

1. Перелічіть нормативно-методичну базу грошової оцінки 

земель в Україні. 
2. Охарактеризуйте принципи і бази експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 
3. Назвіть методичні підходи експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 
4. Опишіть звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки. 

5. Які фактори впливають на вартість земельної ділянки? 

6. В якій послідовності проводиться експертна грошова оцінка 
земельної ділянки? 

7. Охарактеризуйте послідовність визначення ринкової 
вартості земельної ділянки за порівняльним підходом. 

8. Назвіть види грошової оцінки землі. Охарактеризуйте їх. 
 

Теми рефератів 

1. Здійснення земельних реформ у США, країнах Центральної та 
Східної Європи, Росії. 
2. Процеси планування міського простору  на нинішньому етапі 
розвитку в Україні. 
3. Роль земельних аукціонів, як  найшвидших і найпростіших 
механізмів передачі землі з державної у приватну власність або 
оперативним управлінням. 

4.  Функції ріелторських організацій  в Україні. 
5.  Державний  нагляд  за земельними монополіями. 

6. Роль посередницьких служб: земельні біржі, земельні банки, 

іпотечні установи, а також консалтингові та рієлторські організації. 
 

Практичне заняття № 5 

Тема.  Операції з  об’єктами нерухомості 
Мета заняття: Сформувати уяву про угоди та поняття  операцій 

на ринку нерухомості  
План 

1.  Право власності на нерухомість. 
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2.  Поняття операцій з об'єктами нерухомості. 
3.  Договір як правова форма угод з об'єктами нерухомості. 
4.  Підходи та  етапи до оцінки вартості об'єктів нерухомості: 

Операція (угода) – це дія громадян і юридичних осіб, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 
і обов'язків. Мета будь-якої угоди – придбання права власності або 
права користування майном.  Дійсність операції визначають через 
сукупність наступних умов: 
• законність змісту; 
• правоздатність і дієздатність фізичних і юридичних осіб, що 
здійснюють операцію; 

• відповідність волі і волевиявлення учасників операції; 
• дотримання форми операції. 

Єдиним доказом існування зареєстрованого права є державна 
реєстрація прав на нерухоме майно і угод з ним. 

Купівля-продаж. 

       При цій угоді укладається письмовий договір купівлі-продажу 
об'єкта нерухомості. За цим договором продавець зобов'язується 
передати об'єкт нерухомості у власність покупця, а покупець 
зобов'язується прийняти цей об'єкт і сплатити за нього певну ціну. 
Договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості підлягає обов'язковій 

державній реєстрації. 
Міна. 

     У цій операції кожна із сторін зобов'язується передати у 
власність іншій стороні один об'єкт в обмін на іншій. При цьому 
права власності на об'єкти нерухомості передаються сторонам 

одночасно, при виконанні обома передачі нерухомого майна. 
Дарування. 

    У операції дарування дарувальник безкоштовно передає або 
зобов'язується передати те  що одаряються: 
• об'єкт нерухомості у власність; 
• майнове право до себе або третій особі. 

Рента. 
У цьому виді операції одержувач ренти – власник об'єкту 

нерухомості передає об'єкт у власність платникові ренти, який, у 
свою чергу, зобов'язується в обмін на отриманий об'єкт періодично 
виплачувати одержувачеві ренти певну суму або надавати кошти на 
його утримання в іншій формі.  
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Рента має декілька підвидів: 
• постійна – виплачується безстроково; 
• довічна – виплачується протягом життя одержувача ренти; 

• довічний зміст з утриманням. 

Оренда. 
При оренді об'єкта орендодавець зобов'язується надати 

орендаторові об'єкт нерухомості за орендну плату в тимчасове 
володіння і користування. Передача об'єкта нерухомості іншому 
власникові не спричиняє за собою припинення договору оренди, 

якщо цього не бажає орендатор. Письмова форма договору оренди і 
його реєстрація обов'язкові. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте зміст права власності на нерухомість. 
2. Які форми власності на нерухомість ви можете назвати? 

3. Дайте характеристику процедури державної реєстрації прав 
на нерухомість. 

4. Які види угод з нерухомим майном ви можете назвати? 

Розкрийте їх зміст. 
5. Особливості укладання договірних зобов’язань між 

учасниками ринку нерухомості. 
6. Зробіть перелік операцій з об’єктами нерухомості. 
8. Розкрийте підходи та  етапи до оцінки вартості об'єктів 

нерухомості. 
9. Які основні елементи містить звіт про оцінку об'єктів 

нерухомості? 

10. Основні особливості оренди об’єктів нерухомості. 
11. Який порядок надання в оренду підприємства як об’єкта 

нерухомості. 
 

Теми рефератів 

1. Здійснення угод з об’єктами нерухомості. 
2. Види та договори оренди комерційної нерухомості. 
3. Види угод з об’єктами нерухомості. 
 

Змістовний модуль 2. Підприємницька діяльність на ринку 

нерухомості    
Практичне заняття № 6 
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Тема . Технологія оцінки і види вартості нерухомості 
Мета заняття: Сформувати уяву про види та поняття  оцінки на 

ринку нерухомості  
План 

1. Види вартості нерухомості . 
2. Підходи до оцінки нерухомості. 
3. Класифікація методів оцінки об’єктів нерухомості. 
 

Оцінка нерухомості — це визначення вартості нерухомості 
відповідно до поставленої мети, процедури оцінки і вимог етики 

оцінювача. Вартість нерухомості має дві форми прояву – споживча і 
мінова вартість. 
Споживча вартість – обумовлена сукупністю природних і 

суспільних властивостей і процесів об'єкта нерухомості з погляду 
конкретного користувача, який виходить з варіанту її використання, 
які визначені рівнем технічного розвитку і суспільними потребами. 

Мінова вартість виникає в процесі обміну об'єктів нерухомості. 
Форма прояву мінової вартості – ціна, яка відображає сумарну дію 

всіх ринкових чинників. 
Корисність – форма виразу споживчої вартості. 
Витрати  - це виражені в грошовій формі  витрати на створення 

або реконструкцію об'єкта нерухомості. 
Ціна  - це грошовий вираз вартості об'єкта нерухомості, з 

погляду типових суб'єктів ринку,  на конкретну дату продажу, 
виходячи з варіанту його найкращого використання. 
Залежно від цілей оцінки різні види вартості можуть бути 

об'єднані в 2 основні групи: 

1. вартість в обміні, як вираз мінової вартості; 
2. вартість в користуванні, як вираз споживчої вартості. 
Форми прояву вартості в обміні: 

•   ринкова;               •   ліквідаційна;           •   заставна; 
•   страхова              •   орендна;                  •   утилізація. 
Форми прояву вартості в користуванні: 

• інвестиційна; 
• балансова; 
• вартість для цілей оподаткування. 
Кожен з перерахованих видів вартості має свою область 

застосування і обмежень. 
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Ринкову вартість –  визначають виходячи з варіанту як 
найкращого використання об'єкта нерухомості,  найбільш вірогідна 
ціна, за яку даний об'єкт нерухомості може бути відчужений на 
відкритому ринку в умовах конкуренції. 
Ліквідаційна вартість  –  грошова сума у вигляді різниці між 

доходами від ліквідації об'єкта нерухомості і витратами на її 
проведення.  
Заставна вартість – вартість об'єкта нерухомості, що 

забезпечує іпотечний кредит, яку кредитор сподівається отримати 

при вимушеному продажі на ринку даного об'єкта нерухомості у 
разі неплатоспроможності позичальника.  
Страхова вартість – грошова сума, на яку можуть бути 

застраховані руйновані елементи нерухомості, розрахована 
відповідно до методик, використовуваних у сфері державного і 
приватного страхування. Розраховують як залишкову вартість 
заміщення.  
Ринкова вартість оренди  - величина орендної плати, за яку 

може бути здано в оренду об’єкт нерухомості на дату оцінки за 
типових ринкових умов. 
Інвестиційна вартість – вартість об’єкта нерухомості для 

конкретного інвестора, заснована на його інвестиційних вимогах і 
перевагах.  
Балансова вартість – вартість об’єкта, що відображена на 

балансі підприємства або організації. Вона складається з первинної 
вартості нерухомості на момент введення в експлуатацію, 

скоректованої на всі проведені переоцінки основних фондів з 
врахуванням бухгалтерської амортизації, а також за вирахуванням 

вартості проведених поліпшень за період експлуатації. 
Вартість для цілей оподаткування – встановлюють на основі 

нормативних документів, що відносяться до оподаткування 
нерухомості. У країнах з перехідною економікою ця вартість 
відповідає ринковій. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте відмінності в поняттях ціна та вартість об'єкта, 
нерухомості. 

2. Які види вартості можуть застосовуватися як бази оцінки 

нерухомості? 
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3. Класифікація методів оцінки об’єктів нерухомості. 
4. Оренда об’єктів нерухомості. 
5. Охарактеризуйте вартість об’єктів нерухомості. 
6. Особливості оцінки об'єктів нерухомого майна 
7. В чому сутність основних методів визначення відновної 

вартості об'єктів нерухомості? 

8. Що являє собою процес управління нерухомим майном? 

 

Теми рефератів  
1. Фонд державного майна в Україні: структура, функції. 
2. Агентства нерухомості в м. Рівному та Рівненській області: 
діяльність, перспективи розвитку. 
3.  Приватизація житлової нерухомості: стан, перспективи розвитку. 
4.  Особливості оренди нерухомості в Україні та закордоном. 

5. Управління нерухомістю, як діяльність, здійснювана на свій 

власний ризик. 
 

Практичне заняття № 7 

Тема.  Підприємство, як особливий об’єкт нерухомості 
Мета заняття: Ознайомитись з підприємницькою діяльністю на 

ринку нерухомості. Її зміст та регулювання. 
План 

1.  Становлення підприємницької діяльності у сфері нерухомості в 
України. 

2. Розкрити формування структури підприємницької діяльності. 
3. Охарактеризуйте види діяльності професійних учасників ринку 
нерухомості. 
4. Розкрити  зміст та основні напрямки ріелтерської діяльності.. 
5  Розвиток та створення об’єктів нерухомості (девелопмент). 
6. Характеристика   основних    джерел     фінансування,     що 
використовуються для розвитку об’єктів нерухомості. 
       Становлення   підприємницької діяльності   у  сфері   нерухо-
мості  в  Україні належить до першої половини 90-х рр. XX ст.  
Характерними особливостями розвитку ринку нерухомості в цей 

період стали: 

• споживчі   мотивації,   що   формують   попит   на   ринку   
нерухомості;    
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•  нерухомість починає розглядатися  фінансовими інститутами, як 
об'єкт інвестицій з метою отримання прибутку лише на 
завершальному етапі; 
• неврегульованість прав на об'єкт нерухомості та слабкість 
нормативно-правової бази ринку, що дозволило швидко 
нарощувати кількість операцій у початковий період, і стало гальмом 

на подальшому етапі; 
• переважання перерозподільних тенденцій між різними за рівнем 

прибутків верствами населення, між старими й новими капіталами. 

   З  розвитком  ринку   нерухомості формується   розгорнена 
структура  підприємницької діяльності – :управління нерухомістю, 

зокрема комерційною (купівля - продаж і оренда); оренда житлової 
нерухомості; пайове будівництво; посередницька діяльність на 
первинному ринку житла, оцінка, дослідження, аналіз і 
прогнозування ринку, навчання. 
 Структура підприємницької діяльності на ринку нерухомості це: 
• пайове будівництво; 
• посередницька діяльність на первинному ринку житла; 
• продаж конфіскованого майна; 
• консалтинг та юридичні консультації; 
• оцінка, дослідження, аналіз і прогнозування ринку; 
• навчання. 
             Девелопмент  як форма підприємницької діяльності 
виражається в інвестиційному процесі розвитку (створення) об'єктів 
нерухомості, що охоплює  підбір команди учасників проекту, 
дослідження ринку, маркетинг, проектування, будівництво, 
фінансування, бухгалтерський облік, управління майном. 

Девелопмент є одним із різновидів інвестиційних проектів.                 

             Девелопер — підприємець, що ініціює й організовує 
найкращий з можливих варіантів розвитку об'єктів нерухомості, 
включаючи фінансування проекту та реалізацію створеного об'єкта 
нерухомості.  

Питання для самоконтролю 

1. У чому виявляється інтегрованість ринку нерухомості? 

2. Що належить до основних ознак ринку розвитку (створення) 
об'єктів нерухомості? 

3. У чому полягає декомпозиція процесів функціонування 
ринку нерухомості? 
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4. Що розуміють під первинним та вторинним ринками 

нерухомості? 

5. З якою метою виділяють декілька підходів до формування 
інфраструктури   ринку  нерухомості? 

6. Охарактеризуйте  підприємницьку діяльність, пов'язану з 
придбанням землі та поліпшенням її якостей 

7. Які основні джерела фінансування та фінансові інструменти, 

що використовуються для розвитку об’єктів нерухомості ви 

знаєте? 

8. Хто    є   головним    економічним    суб'єктом   ринку   
нерухомості .    Охарактеризуйте його. 

 

Теми рефератів 

1.  Інвестиції в нерухомість в Україні. 
2.  Девелопмент – мистецтво управляти. 

3.  Український ринок девелопмента. 
4.  Пільгове кредитування нерухомості в Україні. 
5. Цінова ситуація на об’єкти нерухомості в Україні та в світі: 
порівняльна характеристика. 
6.  Основні джерела фінансування об’єктів нерухомості. 

 

Практичне заняття №  8 

Тема . Витратний підхід в оцінці нерухомості 
Мета заняття: Розкрити зміст і сферу застосування витратного 

підходу оцінки об’єктів нерухомості  
План 

 1. Загальна характеристика витратного підходу. 
 2. Методи розрахунку відновлюваної вартості. 
 3. Розрахунок вартості будівництва. 
 4. Визначення зносу об’єкта нерухомості. 
      До основних характеристик витратного підходу відносять: 
• Оцінка майнового комплексу, що складається із земельної 
ділянки і створених на ній поліпшень, на основі розрахунку витрат, 
необхідних при її відтворенні на конкретну дату; 
• Облік зносу оцінюваних поліпшень в період експлуатації під 
впливом різних чинників; 
• Принцип «заміщення». 
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Основні етапи застосування витратного підходу: 

1. оцінка відновлюваної вартості оцінюваної будівлі; 
2. оцінка величини підприємницького прибутку; 
3. розрахунок виявлених видів зносу; 
4. оцінка ринкової вартості земельної ділянки; 

5. корегування відновлюваної вартості на знос з подальшим 

збільшенням отриманої величини на вартість земельної ділянки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Процедура оцінки вартості нерухомості витратним 

підходом. 

Методи розрахунку відновлюваної вартості. 
        Відновлювану вартість  будівництва оцінюваного об'єкта 
нерухомості розраховують в поточних цінах як нову (без 
урахування накопиченого зносу) і співвіднесену до дати оцінки. 

Вона може бути розрахована на базі вартості відтворення або 
вартості заміщення. 
        Вартість відтворення - це вартість будівлі в поточних цінах, 
яка буде точною копією об'єкта оцінки і побудовано буде з точно 
таких же матеріалів. 
       Вартість заміщення - це вартість будівництва будівлі в 
поточних цінах, яка має еквівалентну корисність з об'єктом оцінки, 

але побудована з нових матеріалів і відповідно до сучасного 
дизайну і планування.  
       Фізичне життя будівлі (ФЖ) - визначають періодом 

експлуатації будівлі, протягом якої стан несучих конструктивних 
елементів будівлі відповідає певним критеріям (конструктивна 
надійність, фізична довговічність і т.п.). Термін фізичного життя 
об'єкта закладається при будівництві і залежить від групи 

капітальності  будівель. Фізичне життя закінчується, коли об'єкт 
зноситься. 
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       Хронологічний вік (ХВ) - це період часу, що пройшов з дня 
введення об'єкта в експлуатацію до дати оцінки.  
       Економічне життя (ЕЖ) - визначається часом експлуатації, 
протягом якого об'єкт приносить дохід. У цей період створені 
поліпшення вносять внесок до вартості об'єкта. Економічне життя 
об'єкта закінчується, коли експлуатація об'єкта не може принести 

дохід, позначений відповідною ставкою.         

Термін економічного життя, що залишився (ЗТЕЖ) будинку 
складає період часу від дати оцінки до закінчення його 
економічного життя.  

Ефективний вік (ЕВ) - визначається на основі хронологічного 
віку будівлі з урахуванням його технічного стану і що склалися на 
дату оцінки економічних чинників, що впливають на вартість 
оцінюваного об'єкта. У разі нормальної (типової) експлуатації 
будівлі ефективний вік, як правило, дорівнює хронологічному. 
        Фізичний знос є поступовою втратою спочатку закладених при 

будівництві техніко - експлуатаційних якостей об'єкта під впливом 

природно-кліматичних чинників, а також життєдіяльності людини. 

Виділяють наступні методи розрахунку фізичного зносу будівель: 
- нормативний (для житлових будівель); 
- вартісний; 

- метод терміну життя. 
 

Питання для самоконтролю  

1. Назвіть основні етапи застосування витратного підходу в 
оцінці нерухомості. 

2. У яких випадках надається перевага застосуванню 

витратного підходу? 

3. Назвіть методи витратного підходу оцінки нерухомості.  
4. Що таке відновлювана вартість? 

5. Що належить до прямих витрат? 

6. Які вихідні дані застосовують  при проведенні оцінки 

нерухомості витратним підходом. 

7. Охарактеризуйте основні види зносу об’єктів нерухомості. 
8. Дайте визначення кошторису вартості будівництва. 
9. Розкрийте змісті і сферу застосування витратного підходу. 

 

Теми рефератів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23

1. Склад витрат, що враховуються при оцінці об’єктів нерухомості. 
2. Етапи застосування витратного підходу в оцінці нерухомості. 
3. Характеристика витратного підходу в оцінці нерухомості. 
4. Прямі та опосередковані витрати в оцінці нерухомості.  

 

Практичне заняття № 9 

Тема.  Іпотечно-інвестиційний аналіз 
Мета заняття:  визначити сутність предмету іпотеки, розглянути 

характеристику та тенденції розвитку іпотечного ринку в 
Україні; сформувати  уяву про інвестиції  в об’єкти нерухомості 
План 

 1. Сутність та основні види іпотечного кредиту. 
 2. Оцінка ефективності залучених позичкових капіталів. 
 3. Ефективна оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні. 
 4. Особливості застосування порівняльного підходу до оцінки  

нерухомості. 
 5. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні.  
      

      Іпотечний інвестиційний кредит — це особливий вид 
економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу 
нерухомого майна на фінансування інвестиційних заходів. 
Особливістю є те, що заставою для його надання може виступати та 
нерухомість, на купівлю якої він береться. Кредит розглядається як 
засіб збільшення коштів, що інвестуються. Вартість власного 
капіталу розраховується шляхом дисконтування грошових потоків, 
що надходять до інвестора власного капіталу від регулярного 
доходу та від реверсії, вартість позикового - дисконтуванням 

платежів з обслуговування боргу.  
     Під час оцінки об’єктів нерухомості використовується ряд 

підходів до оцінки нерухомості. стандартів вартості,  
    Прибутковий підхід засновано на тому, що вартість нерухомості, 
в яку вкладено капітал, повинна відповідати поточній оцінці якості і 
кількості доходу, який ця нерухомість здатна принести. 

    Капіталізація доходу - це процес, що визначає взаємозв'язок 
майбутнього доходу і поточної вартості об'єкта. Базова формула 
прибуткового підходу: 

                                             
Ск

ЧОД
С =  ,                                       (2) 
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 де  С - вартість нерухомості; 
ЧОД  - очікуваний дохід від оцінюваної нерухомості.  
Ск - норма доходу або прибутку - це коефіцієнт або ставка 
капіталізації. 
       Коефіцієнт капіталізації - норма доходу, що відображає 
взаємозв'язок між доходом і вартістю об'єкта оцінки. 

Ставка капіталізації - це відношення ринкової вартості майна до 
чистого доходу, що воно приносить. 
      Ставка дисконтування - норма складного відсотка, яка 
застосовується при перерахунку в певний момент часу вартості 
грошових потоків, що виникають в результаті використання майна.     
Прибутковий підхід використовують при визначенні: 
• інвестиційної вартості, оскільки потенційний інвестор не 
сплатить за об'єкт більшу суму, ніж поточна вартість майбутніх 
доходів від цього об'єкта; 
•  ринкової вартості. 
В рамках прибуткового підходу можливе застосування одного з 
двох методів: 
•  пряма капіталізація доходів; 
•  дисконтованих грошових потоків. Метод капіталізації доходів 
використовуються, якщо: 
•  потоки доходів стабільні тривалий період часу, є значною 

позитивною величиною; 

    Основні етапи процедури оцінки методом капіталізації: 
1)    визначення очікуваного річного (або середньорічного) доходу, 
як дохід, що генерується об'єктом нерухомості при його 
якнайкращому і найбільш ефективному використанні; 
2)   розрахунок ставки капіталізації; 
3)  визначення вартості об'єкта нерухомості на основі чистого 
операційного доходу і коефіцієнта капіталізації. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Чому при купівлі нерухомості доцільно використати 

іпотечний кредит? 

2. Що таке іпотечний кредит і які його основні види? 

3. Дайте визначення першої, прийнятої та завершальної іпотек. 
4. Сформулюйте поняття “вартість” і “мета” об’єкта 

нерухомості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25

5. За яких умов доцільно використовувати залучений капітал? 

6. Як вираховується вартість нерухомості за наявності даних 
про іпотечний кредит і власний капітал інвестора? 

7. Дайте визначення інвестиційного проекту. Назвіть його 
характерні ознаки. 

6. Як вираховується майбутня вартість певної кількості 
вкладених коштів? 

7. Що таке дисконтування? 

8. Який показник можна підсумувати за всіма проектами, що 
входять до інвестиційного портфеля, з метою оцінки його 
ефективності? 

9. Визначте чинники, які впливають на методи оцінки об’єктів 
нерухомості при іпотечному інвестиційному кредитуванні. 

10. Чому політико-правове поле не дає можливості розвиватися 
іпотечному кредитуванню в Україні? 

11. Фінансові відносини як елемент організації іпотечною ринку 
житла. 

 

Теми рефератів 

1.  Оцінка   контрольного  та  міноритарного   пакетів   в   умовах  
сучасного  стану  корпоративної  власності. 
2.  Оцінка ринкової вартості фінансових капіталовкладень. 
3.  Формування підсумкової величини вартості при оцінці бізнесу.  
4.  Визначення інвестиційної вартості інвестиційно-привабливих  
об’єктів нерухомості. 
5.  Оцінка ринкового права оренди інвестиційно-привабливого  
об’єкта нерухомості. 
6.  Оцінка   ринкової   вартості   нерухомого   майна  з  урахуванням  

залученого фінансування. 
7.  Оцінка  ринкової  вартості  інвестиційно-привабливого  об’єкта з  
урахуванням зміни потоку доходів. 
8. Роль іпотечного кредитування у фінансуванні інвестиційних 
проектів. 
9.  Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в 
Україні.  
10. Методи оцінки об’єктів нерухомості, які використовуються при 

іпотечному інвестиційному кредитуванні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26

3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ДО ЇХ РІШЕННЯ 

       Завдання 1. Вартість цілісного земельно-майнового комплексу 
складається із вартості земельної ділянки та вартості будівель у 
співвідношенні 1: 3. коефіцієнт капіталізації для землі та будівель 
дорівнюють 12% та 16% відповідно. Від використання нерухомості 
очікується щорічний чистий операційний дохід в розмірі 120 тис. 
грн.. Оцінити вартість земельної ділянки на основі метода 
середньозваженого коефіцієнта капіталізації. 
      Методичні вказівки 
      Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації – 

модифікація метода прямої капіталізації, що ґрунтується на 
пайовому підході до оцінки. Розрахунки за даним методом 

виконуються в декілька етапів: 
1. приблизно розраховуються пропорції, у яких вартість всього 
земельно-майнового комплексу  поділяється на вартість земельної 
ділянки та вартість будівель і споруд;  

2. визначається середньозважений (загальний) коефіцієнт 
капіталізації – коефіцієнт, який використовується для капіталізації 
всього чистого операційного доходу. Він розраховується виходячи 

із структури вартості об’єкта 
                   RrCH     =    RrP?    •   lP   +    Rr<    •    l<                         (2) 

 

  де КкСР – середньозважений (загальний) коефіцієнт капіталізації 
 КкЗ,  КкБ  –  коефіцієнт капіталізації для землі та для будівель і 
споруд; 

 дЗ,  дБ – частка земельної ділянки та будівель і споруд  відповідно 
до загальної вартості; 
3. визначається вартість усього земельно-майнового комплексу 
(Взмк)  методом капіталізації доходу:  

 

                                       Взмк = ЧОД  /  КкСР                                     (3) 

4. вартість земельної ділянки (Вз)  розраховується за допомогою 

часткового коефіцієнта:  
                                        Вз = Взмк • дЗ                                                (4) 

 

      Завдання 2. Визначити вартість земельної ділянки, на якій 

інвестор планує розмістити АЗС на три колонки. Питомі 
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капіталовкладення в розрахунку на 1 колонку визначені в розмірі 
48780 грн. Аналіз експлуатації діючих АЗС в аналогічних за місцем 

розташування умовах дозволив встановити, що протягом години на 
одній колонці в середньому заправляються 4 автомобілі; одне 
заправлення в середньому дорівнює 20 літрам; чистий доход з 
одного літра бензину складає близько 0,026 грн., число днів роботи 

АЗС – 300 днів у рік при цілодобовому режимі. Планова 
прибутковість від об’єкта нерухомості – 12%; термін економічного 
життя визначений у 6 років. Відшкодування інвестицій 

здійснюється за прямолінійним методом. Використати метод 
залишку для землі. 
      Методичні вказівки 

1. Достатньо точне визначення поточної вартості будівель і споруд 
(Вб), а також чистого операційного доходу від земельно-майнового 
комплексу в цілому (ЧОД). 

2. Визначення частини чистого операційного доходу, яка припадає 
на будівлі та споруди (ЧОДб), шляхом перемноження їх поточної 
вартості на коефіцієнт капіталізації.                 
 Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд (КкБ)  може бути 

отриманий як внесок на амортизацію грошової одиниці 
                                          Ккб = Кп + Кз                                       (5) 

де Кп – коефіцієнт повернення (відшкодування) капіталу; 
Кз – коефіцієнт капіталізації для землі. Капіталізація в цьому 
випадку здійснюється тільки за ставкою доходу на інвестиції без 
урахування відшкодування капіталу, тому що вважається, що земля 
не зношується. 
3. Визначається залишок чистого операційного доходу, що 
приходиться на земельну ділянку(ЧОДз):         

                                 

                                     ЧОДз = ЧОД – ЧОДб                                  (6) 

4. Методом прямої капіталізації визначається вартість земельної 
ділянки (Вз):  
                                               Вз = ЧОДз /  Кз                                    (7) 

 

          Завдання 3. На основі інформації про ціни продажу та 
характеристики подібних об’єктів оцінити вартість земельної 
ділянки. 
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  Таблиця 1 

Вихідна інформація про земельні ділянки 
Подібн
ий 

об’єкт 

Ціна 
продажу, 
тис. грн. 

Розмір,  
га 

Інженерне  
забезпечен

ня 

Місцезна- 
ходження 

Ухил  
поверхні 

1 95 1,0 Вода 
Прилеглий до 
центру 

Яркуватий  

2 195 0,9 Вода 
Центральний 

район 
Рівнинний  

3 140 1,0 Вода, газ 
Прилеглий до 
центру 

Рівнинний  

4 245 1,0 Вода, газ 
Центральний 

район 
Рівнинний  

5 215 1,0 Вода 
Центральний 

район 
Рівнинний  

Об’єкт 
оцінки 

 0,9 Вода, газ 
Прилеглий до 
центру 

Яркуватий  

 

        Методичні вказівки При цьому вартість земельної ділянки 

встановлюється шляхом внесення поправок до цін продажу 
подібних земельних ділянок, що ураховують відмінності в умовах 
угод та характеристиках, які впливають на вартість. Поправки 

визначаються на основі попарного порівняння  
Скоректована ціна продажу подібної земельної ділянки 

визначається за формулою 

                     
∑
=

∆+=

m

j
j

ЦзпфактЦзпскорЦзп
1

                           (8) 

 

де Ц зпфакт – фактична ціна продажу подібної земельної ділянки; 

m – кількість факторів порівняння; 
∆ ЦзпJ – поправка в ціні (+, -) продажу подібної земельної ділянки 

стосовно ділянки, що оцінюється, за j – м фактором порівняння. 
     Вартість земельної ділянки визначається  як медіанне (серединне 
для ранжованого ряду) або модальне (найбільш поширене значення 
отриманих результатів). 
     Рішення оформити в формі таблиці. 
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Таблиця 2 

Процедура оцінки земельної ділянки шляхом зіставлення цін 

продажів подібних об’єктів 

Характеристики 
Аналоги 

1 2 3 4 5 

Ціна продажу, тис. грн.      

Розмір       

Інженерне забезпечення      

Місцезнаходження      

Ухил поверхні      

Поправка      

Скоректована вартість      

   

      Завдання 4. Оцінити вартість офісного приміщення загальною 

площею 100 м2
. За попередніми прогнозами імовірний процент 

недозавантаження об’єкта під час оренди складає 2%, 

експлуатаційне резервування доходу – 1% від дійсного валового 
доходу, коефіцієнт капіталізації – 20%. Інформація щодо пропозиції 
на ринку оренди офісних приміщень в районі розташування об’єкта 
наведена в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Пропозиція на ринку оренди офісних приміщень 

Об’єкт - аналог 
Місячна ставка орендної плати, 

грн./м2 

1 22,5 

2 24 

3 20,5 

4 17,5 

5 21,5 

 

    Методичні вказівки  1. Розрахунок потенційного валового 
доходу (ПВД) як доходу, який може бути отриманий від об’єкта 
нерухомого майна за умов його 100% -го використання без 
урахування всіх втрат і витрат, на основі аналізу поточних ставок, 
тарифів, що існують на ринку нерухомості для порівняних об’єктів 
                             
                                       ПВД = П •  Со,                                                (9) 

 

 де П – площа, що надається в оренду, м2
, 
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Со – орендна ставка за 1 м2
 (на основі аналізу пропозицій ринку 

оренди нерухомості розраховують вірогідну місячну орендну 
ставку для об’єкта оцінки за формулою середньої арифметичної)          
2. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом 

зменшення потенційного валового доходу на величину можливих 

втрат, операційних витрат. 
3.   Оцінка вартості об’єкта нерухомості (Вон) за формулою  

                                            

                                         Вон = ЧОД / Кк,                                       (10) 

де Кк – коефіцієнт капіталізації. 
      Завдання 5. Для придбання майнового комплексу підприємства 
було залучено позику на суму 300 тис. грн.. Іпотечна постійна 
(коефіцієнт капіталізації на позиковий капітал) складає 17,5%. 

Очікується, що об’єкт власності принесе чистий операційний дохід 
65 тис. грн.. Аналіз порівнянних продажів показує, що інвестори 

очікують 19% коефіцієнт капіталізації на власні кошти від 
інвестицій у схожі об’єкти. Оцінити вартість майнового комплексу. 
     Методичні вказівки 

1. Визначають чистий операційний дохід на позиковий капітал 
(ЧОДвк) як добуток суми залученого кредиту (ПК) на відповідний 

коефіцієнт капіталізації (Кквк) 
2. Чистий операційний дохід на власний капітал (ЧОД вк) становить 
різницю між загальним чистим операційним доходом (ЧОД) і 
чистим операційним доходом на позиковий капітал  (ЧОД вк)  
3. Власний капітал (ВК) визначають за формулою 

 

                                          ВК = ЧОД вк / Кквк      ,                           (11) 

4.  Вартість майнового комплексу (В) : В = ПК + ВК 

     Завдання 6. Протягом 5 років передбачається надавати 

адміністративну будівлю площею 2 000 м2
 в оренду. Середня 

орендна плата за 1 м2
 на рік для району розташування будівлі та 

класу адміністративних приміщень складає 1 500 грн. Середній  

рівень несвоєчасного оновлення орендної угоди для району 
розташування оцінюваного об’єкта складає 12%. 

Операційні витрати приблизно складають 10% від розміру дійсного 
валового доходу. Валовий дохід власника зменшиться на величину 
витрат на ремонт, пов’язаних із фарбуванням і штукатуркою 1000 

м2
 площі, що надається в оренду. Мінімальний розмір витрат на 
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ремонт складе 50 грн. за 1 м2
  в першому році. Починаючи з другого 

прогнозного року необхідний щорічний підтримуючий ремонт у 
розмірі 25 тис. грн., з наступним зростанням цієї суми на 5 тис. грн., 

щорічно. На основі представленої інформації оцінити вартість 
адміністративної будівлі методом дисконтова них грошових потоків 
з урахуванням поточної вартості реверсії 1800 тис. грн. Ставка 
дисконту 22%.  

    Методичні вказівки  Ринкова вартість об’єкта  (Во) за даних 
умов дорівнюватиме сумі поточної вартості орендних платежів 
(чистого операційного доходу)за прогнозний період і поточної 
вартості реверсії, тобто виручки від продажу будівлі в пост 
прогнозний період. Розрахунки здійснюють за методом 

дисконтування чистого операційного доходу.  
 Потенційний валовий дохід (ПВД) розраховують за формулою 

                                                

                                              ПВД = П •  Со,                                (12) 

 

де П – площа, що надається в оренду, м2
, 

Со – орендна ставка за 1 м2
 .   

    Розраховують чистий операційний дохід (ЧОД) шляхом 

зменшення потенційного валового доходу на величину можливих 

втрат, операційних витрат, витрат на ремонт. 
Розраховують поточну вартість доходів  

                                      

                              ЧОД  пот = ЧОД / (1+ r ) •  i  ,                       (13) 

 

де  r – ставка дисконту. 
     Завдання 7. Оцінити величину сукупного зносу на основі таких 
даних про об’єкт нерухомості: 
1) об’єкт оцінки – адміністративна будівля виробничого 
підприємства, строк економічного життя якої оцінюється в 60 років, 
ефективний вік – 12 років, відновлювальна вартість – 1 200 тис. 
грн., витрати на ремонт окремих компонентів – 50 тис. грн.. 

2)   віконні рами, що були встановлені в процесі будівництва 
об’єкта – дерев’яні, невисокої якості, на їх встановлення було 
витрачено 12,5 тис. грн.. Необхідна заміна цих віконних рам на 
пластикові, які характеризуються кращими шумоізоляцією та 
енергозбереженням. Витрати на заміну оцінюються в 20 тис. грн. 
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3)  розміри внутрішніх приміщень адміністративної будівлі є не 
досить зручними для ефективної організації праці в підрозділах 
підприємства. Розбіжності в щорічних доходах, що отримують від 
експлуатації аналогічних об’єктів (з більш вдалим плануванням 

приміщень) та об’єкта оцінки, на 1м2
 загальної площі складають 

0,15 тис. грн.. загальна площа адміністративної будівлі – 200 м2
, 

коефіцієнт капіталізації – 0,25; 

4) за рішенням місцевої ради на вулиці, де знаходиться об’єкт 
оцінки, організовано рух транспортних засобів тільки в одному 
напрямку, що ускладнило під’їзд до будівлі. Втрата вартості через 
такі заходи за прогнозами експертів складає 105 тис. грн. 

     Методичні вказівки 

      Сукупний знос адміністративної будівлі складається з 
фізичного, функціонального та зовнішнього. Для визначення 
величини неусувного фізичного зносу застосовуємо метод строку 
життя (ефективний вік поділити на строк економічного життя і 
помножити на відновлювальну вартість), усуваний фізичний знос 
дорівнює витратам на ремонт окремих компонентів. 
Величина усувного функціонального зносу дорівнює різниці між 

вартістю встановлення пластикових і дерев’яних віконних рам. 

Величина неусувного функціонального зносу визначається за 
методом прямої капіталізації втрат доходів, пов’язаних із 
незручним плануванням приміщень. 
Величина зовнішнього зносу дорівнює втратам вартості 
адміністративної будівлі за рахунок організації однобічного руху 
транспорту на вулиці її розташування. 
       Завдання 8. Оцінити двоповерхову будівлю заводоуправління 
площею 400 м2

, що потребує косметичного ремонту. Аналогом було 
обрано двоповерхову офісну будівлю площею 350 м2

, у якій був 
зроблений косметичний ремонт. Ціна продажу аналога – 250000 

грн. у базі даних були знайдені наступні дані по парних продажах: 
                                                                                     Таблиця  4 

Об’єкт 
Фізичні характеристики та 
призначення об’єкта 

Стан об’єкта 
Ціна, 
грн. 

1 
Одноповерхова цегельна 
офісна будівля площею 150 м2 

Потрібний 

косметичний 

ремонт 
8 0000 

2 
Одноповерхова цегельна 
офісна будівля площею 200 м2 

Проведено косм-

етичний ремонт 
160 000 
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        Методичні вказівки 

Вартість оцінюваного об’єкта визначається за формулою 
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 ,                                 (14) 

де Ван – вартість продажу аналога; 
Пан – площа аналога; 
Пр – поправка процесі приведення характеристик об’єкта-аналога 
до оцінюваного об’єкта (поправка на наявність косметичного 
ремонту); 
По – площа оцінюваного об’єкта 
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П −=  ,                                    (15) 

де В1 – вартість об’єкта 1, 

В2 – вартість об’єкта 2, 

П1 – площа об’єкта 1, 

П2 – площа об’єкта 2. 

        Завдання 9. Оцінити вартість об’єкта, який після його 
придбання буде здаватися в оренду. Аналіз відповідного сегменту 
ринку показав, що за останній час було продано п’ять приблизно 
аналогічних об’єктів, інформація про які наведена в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Об’єкти для 
порівнянь 

Потенційний валовий 

дохід, грн. 
Ціна продажу, грн.. 

1 435 000 2 900 000 

2 560 000 3 500 000 

3 784 000 5 600 000 

4 1 020 000 6 000 000 

5 1 125 000 1 750 000 

Оцінюваний об’єкт    680 000  

 

       Методичні вказівки 

       Визначають валовий рентний мультиплікатор (ВРМ) для 
кожного об’єкта як відношення продажної ціни об’єкта до 
потенційного валового доходу, що отриманий від експлуатації 
об’єкта нерухомості. Визначають усереднене значення валового 
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рентного мультиплікатора без урахування екстремальних значень 
отриманих коефіцієнтів за формулою середньої арифметичної. 
Вартість оцінюваного об’єкта дорівнює добутку потенційного 
валового доходу об’єкта оцінки на усереднене значення 
мультиплікатора. 
       Завдання 10. Ринкова вартість усіх активів підприємства 
оцінюється в 400 тис .грн., а зобов’язань – 300 тис. грн.. Фактичний 

прибуток до оподаткування – 23 тис грн., ставка податку на 
прибуток – 25%. Середньо галузева рентабельність власного 
капіталу – 15%. Ставка капіталізації – 18%. Оцінити вартість 
гудвілу. 
       Методичні вказівки 

Розрахувати вартість гудвілу (Г) методом надлишкових прибутків: 

                                     

к
К

А
ср
РП

Г
•−

=   ,                                      (16) 

де П – скоректований (на нетипові доходи та витрати)  фактичний 

чистий прибуток підприємства: 
Рср – середньо ринкова дохідність на активи або власний капітал: 
А – ринкова вартість активів (власного капіталу): 
Кк – коефіцієнт капіталізації. 
        Завдання 11. Необхідно знайти ціну об’єкта промисловості, що 
не має прототипу на момент продажу. Відомо, що він складається з 
чотирьох структурних елементів, які виготовлялись послідовно 
впродовж 8 років.  

Таблиця 6 
Структурний 

елемент 
Вартість заміщення (тис. грн..) за роками 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й 200 100 50      

2-й   150 150     

3-й     200 200   

4-й       150 100 

Ставка дисконту 10%. Нормативний термін дії охоронного доку-
мента з моменту декларування ідеї створення об’єкта промислової 
власності – 50 років. 
     Методичні вказівки 
Вартісна оцінка об’єкта промислової власності (Во) визначається за 
формулою 
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                          ВО   =  ( ∑  Ці •   Кп ) •  Кс  •  Кб ,                      (17) 
де Ці – вартісна оцінка об’єкта промислової власності в і-му році 
розрахункового періоду; 
Т1 – початковий рік розрахункового періоду (початковий рік дії 
виключних прав на об’єкт промислової власності (8 рік 
виготовлення вважається нульовим); 

Т2 – кінцевий рік розрахункового періоду (рік розрахунку вартості 
об’єкта); 
Кп – коефіцієнт приведення різночасових вартісних оцінок до рівня 
розрахункового року Кп =(1+r) 

I
,  r – ставка дисконту в долях: 

Кс – коефіцієнт, що враховує ступінь техніко-економічного 
старіння об’єкта:    Кс = 1 – Тф / Тн, 

Тн – номінальний термін дії охоронного документа: 
Тф – термін дії охоронного документа в розрахунковому році; 
Кб – боніфікаційний коефіцієнт (коефіцієнт техніко-економічної 
значущості) об’єкта промислової власності, числові значення якого 
встановлюються за шкалою; 

Кб = 1,3 – винахід, що не має прототипу (піонерний винахід); 

Кб   =   1,2 – основний (базовий) винахід; 
Кб = 1,1 – допоміжний винахід (удосконалення, що розвиває 
основний винахід); 
Кб   =  1,05 – варіантний винахід стосовно основного винаходу; 
Кб  =   1,0 – варіантний винахід стосовно допоміжного винаходу. 
    Методичні вказівки 

1. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом 

зменшення суми потенційного валового доходу та інших доходів на 
величину можливих втрат, операційних витрат, резерву на 
заміщення зношених активів; 
2. визначення частини чистого операційного доходу, яка припадає 
на будівлі та споруди (ЧОДб), шляхом перемноження їх поточної 
вартості на коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд;                 

3. визначається залишок чистого операційного доходу, що 
приходиться на земельну ділянку(ЧОДз):         
 

                                   ЧОДз = ЧОД – ЧОДб  ,                                  (18) 

4. методом прямої капіталізації визначається вартість земельної 
ділянки (Вз):                                 
                                       Вз = ЧОДз  /  Кз,                                         (19) 
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де Кз – коефіцієнт капіталізації для землі. 
      Завдання  12. Розглядаються  три можливі варіанти забудови 

земельної ділянки. Визначена вартість забудови: житлового проекту 
– 2250 тис. грн., торговельного центру – 3 600 тис. грн.., офісного 
будинку – 2875 тис. грн. На основі наведених у таблиці прогнозних 
показників, щодо здійснення альтернативних варіантів 
обґрунтувати, який з них відповідає вимогам найліпшого та 
найефективнішого використання ділянки землі. 

Таблиця 7 

Показники 

Варіанти забудови 

Житловий 

проект 
Торговельний 

центр 
Офісний 

будинок 
1. Потенційний річний 

валовий дохід, тис. грн. 
500 1250 750 

2. Недовикористання та 
втрати при зборі платежів, 
тис. грн. 

25 125 100 

3.     Інший дохід, тис. грн. 15 50 25 

4. Операційні витрати, тис. 
грн. 

150 600 250 

5. Резерв на заміщення 
зношених активів, тис. грн. 

10 40 20 

6.  Коефіцієнт капіталізації 
для будівель і споруд 

0,131 0,140 0,130 

7. Коефіцієнт капіталізації 
для землі 

0,180 0,180 0,180 

      

Методичні вказівки до виконання завдань 

Розрахунок вартості землі та нерухомості, відповідно до 
наступних поставлених завдань, провести використовуючи основні 
методи порівняльного, витратного підходу, метод капіталізації 
доходу і дисконтування грошових потоків та їх складові. Отримані 
результати в кожному завданні обґрунтувати.  

1. Визначення ринкової вартості нерухомості методом 

капіталізації доходу включає в себе вартість будівель, споруд і 
вартість земельної ділянки, та розраховується за формулою 

                                            

                                            V= І/R,                                               (20) 

де V — вартість об’єкта нерухомості, грн.,  I – чистий дохід (ЧД), 
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грн., R— коефіцієнт капіталізації, %. 

Розрахунок коефіцієнта капіталізації з урахуванням 

відшкодування капітальних затрат проводиться за формулою 

                                        R = RON + ROF,                                  (21) 

 де  RON – ставка доходу на капітал, %,   

ROF – коефіцієнт капіталізації (повернення капіталу), %. 

RON = Безризикова ставка доходу + Премії за ризик + Вкладення в 
нерухомість + Премії за низьку ліквідність нерухомості + Премії за 
інвестиційний менеджмент. 

2. Для розрахунку інвестиційного капіталу використовують 
такі способи повернення капіталу: 

1) метод Ринга або метод прямолінійного повернення 
капіталу, коли повернення капіталу здійснюється рівними 

частками протягом всього терміну служби об’єкта нерухомості  і 
розраховується за формулою 

                                   Rk = Ry + 1 : n,                                             (22) 

де  n – термін залишеного економічного життя,  
Ry - ставка дохідності інвестицій. 

2) метод Інвуда – сума повернення капіталу реінвестується за 
ставкою дохідності інвестицій і розраховується за формулою    

 

                            Rk = Ry + SFF• (n, Y),                                        (23) 

 

де  SFF – фонд заміщення;  
Y = R – ставка дохідності інвестицій. 

3) метод Хоскольда – повернення капіталу за фондом 

заміщення  і безризиковою ставкою відсотка і розраховується  
 

                             Rk  = Ry + SFF• (n,Yб),                                       (24) 

де Yб - безризикова ставка відсотка. 
3. Вартість об’єкта  нерухомості методом дисконтування 

грошових потоків визначається за формулою 

                                       

                                 PV = 
n

n

i

CF

)1( +

,                                                   (25) 

 

де,  PV – поточна вартість, грн.; n – число періодів ;   
CFn – майбутня вартість, грн.;    i - ставка дисконту.  
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4. ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО – 

ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ З ОРІЄНТОВАНИМ ПЛАНОМ  

Індивідуальна робота студентами денної форми навчання 
виконується у вигляді науково-дослідних завдань, які враховуються 
при поточному оцінюванні знань, з орієнтовним планом 

ІНДЗ включає план, вступ, основну частину, висновки, список 
літератури та додатки. Завдання оформляється на стандартному 
папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє 
та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Воно може бути рукописним або 
друкованим і виконується українською мовою. 

Захист ІНДЗ відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем. 

Теми завдань 

 
Тема 1. Аналіз оціночної діяльності в Україні 
1. Організаційні аспекти оціночної діяльності. 
2. Історична еволюція оціночної діяльності у світі. 
3. Історія виникнення і розвитку оціночної діяльності в Україні. 
4. Сучасний стан і тенденції розвитку оціночної діяльності. 
Тема 2. Регулювання оціночної діяльності 
1. Методичне регулювання оцінки майна. 
2. Нормативно-правові акти оцінки майна. 
3. Державна та громадська форми регулювання оціночної 
діяльності. 
Тема 3. Професійна оціночна діяльність 

1. Засади набуття права здійснення оціночної діяльності. 
2. Суб’єкти  оціночної діяльності. 
3. Напрями оціночної діяльності.. 
Тема 4. Вплив зносу майна на його оцінку 

1. Поняття зносу в теорії оцінки вартості. 
2. Характеристика видів зносу. 
3. Оцінювання зносу. 
Тема 5. Цілісний майновий комплекс як об’єкт оцінки 

1. Поняття, класифікація  та особливості цілісних майнових 
комплексів як об’єкту оцінки. 

2. Правові основи оцінки вартості цілісних майнових комплексів. 
3. Фактори, що враховуються при визначенні вартості ЦМК. 

4. Методологія визначення вартості ЦМК. 
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Тема 6. Фінансовий аналіз в оцінці об’єктів нерухомості 
1. Збір інформації для визначення вартості підприємства (об’єкта 
нерухомості). 
2. Цілі фінансового аналізу в оцінці об’єкта нерухомості. 
3. Аналіз фінансових звітів та коефіцієнтів. 
4. Аналіз фінансового стану та вплив його результатів на оцінку 
вартості підприємства. 
Тема 7. Особливості застосування доходного підходу під час 
оцінки цілісних майнових комплексів 

1.  Основні положення доходного підходу. 
2.  Метод капіталізації доходу. 
3.  Метод дисконтування грошових потоків. 
4.  Прогнозування доходів в оцінці ЦМК. 

Тема 8.  Нерухомість як товар 

 1. Сутність категорії «нерухомість». 

 2. Характеристика основних об’єктів нерухомості. 
 2.1. Нерухомість як фізичний, економіко-правовий і соціальний 

комплекс відносин людей.  

 2.2. Зміст компонентів нерухомості.    
 2.3. Родові та власні ознаки нерухомого майна. 
 3. Методичне регулювання оцінки нерухомості. 
 Тема 9. Історичні концепції, ознаки та класифікація 

нерухомості 
  1.  Основні ознаки та класифікація нерухомого майна.    
  2.  Функції ринку нерухомості 
  3.  Теоретичні основи функціонування ринку нерухомого майна. 
  3.1. Суть та історія виникнення ринку нерухомого майна. 
  Визначення складу нерухомості.    
  Тема 10. Аналіз ринку нерухомості 
  1. Теоретичні основи виникнення та функціонування ринку    
нерухомого майна. 

  2.  Характеристика національного ринку нерухомості. 
  3.  Основні складові елементи ринку нерухомості 
  4.  Формування ринку нерухомого майна 
  4.1.   Первинний та вторинний ринки житлової нерухомості. 
  4.2.   Ринок нежитлової нерухомості. 
 Тема 11. Метод капіталізації доходу в оцінці нерухомості 
 1. Сутність доходного підходу, сфера його застосування. 
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2.  Ставка капіталізації при оцінці нерухомості. 
3.  Порядок застосування методу капіталізації доходу в оцінці 
нерухомості. 
Тема 12. Методологія оцінки дохідної нерухомості 
1. Сутність доходного підходу. 
2. Метод прямої капіталізації доходу. 
3. Метод дисконтування грошових потоків. 
Тема 13. Витратний метод в оцінці нерухомого майна              

1.  Сутність витратного підходу оцінки об’єктів нерухомості. 
2.  Метод відновної вартості. 
3.  Методи заміщення та балансової вартості.  
4.  Знос нерухомого майна та його місце у процедурі оцінювання. 
Тема 14. Особливості застосування порівняльного підходу до 

оцінки нерухомості 
1. Загальна характеристика порівняльного підходу. 
2. Особливості застосування методів порівняльного підходу до 
оцінки нерухомості. 
3. Переваги та недоліки застосування порівняльного підходу. 
Тема 15. Земля як об’єкт економічної оцінки 

1. Призначення та функції оцінки землі 
2.  Правові аспекти оцінки землі. 
3.  Аналіз ринку і фактори формування ринкової вартості. 
4.  Методичні підходи до оцінки вартості земельних ділянок. 
Тема 16. Оцінка   вартості    земельних    ділянок     методом 

порівняльного   аналізу   продажів 

1.  Сутність порівняльного підходу та порядок його застосування. 
2.  Суть та значення методу порівняння продажу. 
3.  Послідовність виконання  методу порівняння продажу. 
Тема 17. Оцінка земельних ділянок, що підлягають забудові 
1.  Нормативно – методична  база  оцінки  земель  несільськогоспо-
дарського призначення. 
2.  Фактори, що впливають на ринкову вартість землі. 
3.  Ринково-методичний підхід до оцінки землі.  
4.  Особливості оцінки земельних ділянок, що підлягають забудові. 
Тема 18. Оцінка земельних ділянок при приватизації 
1.  Нормативно-методична база оцінки земель. 
2.  Особливості оцінки земельних ділянок при приватизації. 
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3. Організаційні та методичні підходи оцінки земельних ділянок 
при приватизації. 
Тема 19. Оцінка права користування землею 

1.  Нормативно-методична база оцінки земель. 
2.  Поняття права користування землею. 

3.  Методологія оцінки права користування землею. 

Тема 20. Оцінка земель сільськогосподарського призначення 
1.  Загальні основи оцінки земель сільськогосподарського 
призначення. 
2.  Земельна рента та її вимірювання. 
3.  Методичні підходи до оцінки земель сільськогосподарського 
призначення. 
4.  Визначення  ринкової   вартості  земельної   ділянки    за 
витратним   підходом. 
Тема 21. Оцінка вартості майна підприємства у процедурі 
банкрутства 

1.  Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві. 
2.  Організаційні та методичні засади оцінки ліквідаційної вартості. 
3.  Особливості оцінки вартості цілісного майнового комплексу в 
умовах банкрутства підприємства. 
Тема 22. Оцінка об’єктів незавершеного будівництва в процесі 
їх приватизації 
1.  Нормативно  – методична   база   оцінки   вартості    об’єктів 
незавершеного  будівництва. 
2. Етапи процедури оцінки вартості об’єктів незавершеного 
будівництва. 
3. Методологічна основа вартості об’єктів незавершеного 
будівництва. 
Тема 23. Інтелектуальна власність – проблеми та особливості 
оцінки 

1.   Інтелектуальна власність як об’єкт оцінки. 

2.   Нормативно-правова база оцінки інтелектуальної власності. 
3.   Методологія оцінки інтелектуальної власності. 
Тема 24 . Нематеріальні активи як об’єкт оцінки 

1.   Місце нематеріальних активів у майновому стані підприємства. 
2.   Сутність та класифікація нематеріальних активів. 
3.   Методичні підходи до оцінки вартості нематеріальних активів. 
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5.  ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Характеристика об’єктів нерухомості. 
2. Нерухомість, нерухоме майно та нерухома власність. 
3. Земельні ділянки, будівлі, споруди, права на об’єкти 

нерухомості. 
4. Фізичні характеристики об’єктів нерухомості. 
5. Класифікація об’єктів нерухомості. 
6. Нерухоме майно як предмет застави при іпотечному 

кредитуванні 
7. Нерухоме майно та нерухома власність. 
8. Агентства нерухомості. 
9. Ріелтерські фірми, оцінювачі нерухомого майна. 
10. оператори вторинного ринку нерухомого майна. 
11. Особливості нерухомості як товару. 
12. Життєвий цикл об’єктів нерухомості. 
13. Ринок нерухомості в Україні. 
14. Суб’єкти ринку нерухомості та їх функції. 
15. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно. 
16. Правове забезпечення прав власності на об’єкти нерухомості. 
17. Порядок реєстрації об’єктів нерухомості. 
18. Процес та коефіцієнт капіталізації. 
19. Особливості оцінювання земельної ділянки, будівель і споруд. 
20. Методи витратного підходу до оцінювання нерухомості. 
21. Ставка капіталізації та її функції. 
22. Підходи  та  методи  оцінки  майна  в  різних  країнах. 
23.  Принципи  вартісної  оцінки  об’єктів  нерухомості. 
24. Фактори,  що  впливають  на  вартість  житлової  та  

комерційної нерухомості.   
25. Вартість  нерухомості  та  її  основні  види. 

26. Державне  регулювання  ринку  нерухомості. 
27. Аналіз  ринку  нерухомості  для  цілей  оцінки. 

28. Структура  та  функції  ринку  нерухомості. 
29. Основні  характеристики  ринку  нерухомості. 
30. Поняття,  види  та  форми  операцій  з  нерухомим  майном. 

31. Нормативно-правові  засади  регулювання  відносин  у  сфері 
нерухомості.   

32. Житлова  нерухомість  як  об’єкт  оцінки. 
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6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ  
 

1. Що ми розуміємо під ціною об'єкта нерухомості ? 

а) це кошторисна вартість об'єкта нерухомості; 
б) це ціна конкретної операції купівлі-продажу нерухомості, що 

відбулася; 
в) це найвірогідніше ціна, за якою він може бути проданий на 

ринку нерухомості. 
2. Що ми розуміємо під ринковою вартістю об'єкта 

нерухомості? 

а) це кошторисна вартість об'єкта нерухомості; 
б) це ціна конкретної операції купівлі-продажу об'єкта 

нерухомості, що відбулася; 
в) це найвірогідніше ціна, за якою він може бути проданий на 

відкритому ринку в умовах вільної конкуренції. 
3. На основі якої вартості розраховується вартість 

страхування об'єктів нерухомості? 

а) споживчої вартості; 
б) відновної  вартості; 
в) ліквідаційної вартості. 
4. Первинна вартість об'єкта нерухомості - це: 

а) вартість, яка встановлюється безпосередньо перед продажем; 

б) вартість, що встановлюється при проектуванні об'єкта без 
урахування непередбачених витрат; 

в) фактичні витрати на придбання або створення об'єкта на 
момент початку його використання. 

5. Залишкова вартість об'єкта нерухомості - це: 
а) вартість об'єкта нерухомості з урахуванням зносу; 
б) вартість будівельних матеріалів, які залишилися 

невикористаними при будівництві  об'єкта нерухомості; 
в) кількість інвестиційних засобів, що залишилися не 

використаними. 

6. Визначте правильну послідовність етапів процесу оцінки 

нерухомості: 
а) узгодження результатів, отриманих за допомогою різних 

підходів; 
б) вибір підходу до оцінки об'єктів нерухомості; 
в) звіт про результат оцінки об'єкта нерухомості; 
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г). план оцінки; 

д) визначення задачі й укладення договору; 
з) збір і підтвердження інформації. 
7. Фізичний знос відображає: 
а) зміну фізичних властивостей об'єкта нерухомості з часом у 

результаті дії експлуатаційних і природних чинників; 
б) зниження вартості об'єкта нерухомості внаслідок негативної 

зміни його зовнішнього середовища під впливом економічних, 
політичних або інших чинників; 

в) застарілу архітектуру об'єкта нерухомості, планування, 
інженерне забезпечення тощо). 

8. Визначте правильну послідовність алгоритму 

прибуткового підходу: 

а) оцінка та мультиплікатор гудвіл; 
б) визначення остаточної вартості об'єкта нерухомості; 
в) вирахування операційних витрат; 
г) визначення коректування чистого доходу; 
д) визначення майбутнього валового доходу; 
9. До основних ознак об'єктів нерухомості слід віднести: 

а) однорідність, гнучкість, ергономічність; 
б) унікальність, довговічність, стаціонарність; 
в) розгалуженість, стійкість,  виробничість; 
г) репрезентативність, структурність,   формалізованість; 

10. Які класифікації нерухомості існують: 
а) споживчої вартості; 
б) відновної вартості; 
в) ліквідаційної вартості. 
11. Кондомініум - це: 
а) єдиний комплекс нерухомого майна; 
б) індивідуальне володіння житловою площею; 

в) ізольоване приміщення призначене для квартири; 

г) всі відповіді правильні. 
12. Стадія експлуатації об'єкта нерухомості включає: 
а) вибір архітектурно-інженерної організації; 
б) координацію ведення будівельних робіт; 
в) ремонт об'єкта; 
г) оформлення дозвільної документації. 

13. Ознаками елітного житла є: 
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а) висока ціна 1 м2
 житлової площі; 

б) його унікальність чи легенда; 
в) індивідуальне планування; 
г) декілька санвузлів. 

14. Поняття  нерухомість визначає: 
а) економічні відносини суб'єктів ринку; 
б) правові відносини суб'єктів ринку; 
в) майнові відносини суб'єктів ринку; 
г) всі відповіді правильні. 

15. Спостереження за станом земель прийнято називати: 

а) моніторингом; 

б) аналізом; 

в) регулюванням ;  

г) експлікацією. 

16. На основі якої вартості розраховується вартість 

страхування об'єктів нерухомості? 

а) споживчої вартості; 
б) відновної вартості; 
в) ліквідаційної вартості. 
17. Стадія закриття об'єкта нерухомості включає: 
а) вибір архітектурно-інженерної організації: 
б) координацію ведення будівельних робіт; 
в) ремонт об'єкта; 
г) знос об'єкта. 

18. Що слід мати на увазі під принципами оцінки об єктів 

нерухомості ? 

а) чітко встановлені законом тези, на основі яких оцінювач 
встановлює ціну об'єкта  нерухомості; 

б) зведення методичних правил, на підставі яких визначається 
ступінь дії різних чинників на вартість об'єкта нерухомості; 

в) сума індивідуального досвіду оцінювача та візуальної оцінки 

об'єкта нерухомості, на основі якої встановлюється вартість 
встановленого об'єкта нерухомості. 

19. Коректування може проводитися: 

а) в грошовому виразі; 
б) в процентному виразі; 
в) все перераховане. 
20. Сервітут дає право: 
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а) насаджувати дерева на чужій земельній ділянці; 
б) проводити через чужу земельну ділянку водопостачання; 
в) захоплювати частку чужої земельної ділянки; 

г) здійснювати добування копалин на чужій земельній ділянці, 
якщо джерело їх розташоване на власній. 

21. До одиниць порівняння належать: 

а) ціна за одиницю площі; 
б) ціна за одиницю об'єму; 
в) ціна за квартиру; 
г) усе перелічене. 

22. До елементів порівняння щодо умов купівлі-продажу 

належать: 

а) дата продажу; 
б) місце розташування; 
в) умови фінансування; 
г) характер використання. 

23. Найбільш вагомим фактором для відбору об'єктів-

аналогів є: 
а) дата продажу: 
б) фізичні характеристики об'єкта: 
в) характер використання; 
г) місце розташування. 
 

24. 

Дисконтована вартість грошового потоку визначається 

як: 

а) частка ЧОД відповідного року та коефіцієнта дисконтування; 
б) добуток ЧОД відповідного року та ставки дисконту; 
в) добуток ЧОД та коефіцієнта капіталізації відповідного року; 
г) частка ставки дисконту та ЧОД відповідного року. 

25. На вибір бази оцінки впливають такі фактори: 

а) тип об'єкта нерухомості; 
б) можливості і напрямки використання об'єкта в майбутньому; 
в) несприятливі фактори навколишнього середовища; 
г) усе перелічене. 

26. Визначте послідовність використання базисів оцінки 

нерухомості: 
а) витратна вартість; 
б) вартість майбутнього прибутку; 
в) аналогова вартість; 
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г) нормативна вартість. 
27. До витратних методів оцінки нерухомості належить 

методи, як: 

а) залишку; 
б) порівняння; 
в) заміщення; 
г) відновлювальної вартості за аналогами. 

28. Серед спеціальних цілей оцінки не виокремлюють 

визначення: 

а) застави при отриманні кредитів; 
б) вартості оподатковуваної нерухомості; 
в) вартості підприємств, компаній, бізнесу при їх купівлі, про- 

дажу, об'єднанні; 
г) вартості нерухомості, що знаходиться в різних країнах 

29. Метод прямої капіталізації використовується за умови, 

що: 

а) оцінюване майно належить до типового; 
б) очікуваний річний чистий операційний дохід вважається по- 

стійним; 

в) період отримання доходу від об'єкта обмежений у часі; 
г) усе перелічене. 

30. Операційні витрати на утримання нерухомості 
поділяються на: 

а) прямі і непрямі; 
б) постійні і змінні; 
в) прямі і накладні; 
г) основні і допоміжні. 

31. При прогнозуванні доходів обов'язково враховується 

ймовірність ризику: 

а) низької ліквідності нерухомості; 
б) законодавчого; 
в) фінансового; 
г) інфляційного. 

32. Ставка дисконту базується на: 

а) рівні інфляційного ризику; 
б) нормі доходу на вкладений капітал; 
в) рівні вартості кредитних ресурсів; 
г) співвідношенні попиту і пропозиції. 
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7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Студенти самостійно опрацьовують питання  поданих тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 
№ Назва теми Зміст  Література 
   

 

1. 

Суть і основні 
ознаки об’єктів 
нерухомості  в 
Україні.  

Особливості матеріальних об’єктів 
нерухомості. Кондомініум. Життєвий 

цикл об’єктів нерухомості. 

1,2,3,4,56,8,

10,21,22,24,

27,30. 

 

2. 
Характеристики  і  
класифікації   
об'єктів   
нерухомості 

Система класифікацій об’єктів 
нерухомості. Характеристика комер- 
ційних об’єктів нерухомості. 

,2,3,4,5,6,8,10,

12,17,21,23.

24,28,30. 

 

3. 

Земельна ділянка  
- основа 
нерухомості 

Категорії земель. Основи землеустрою 

в Україні. Суть земельної ділянки як 
О.Н. 

1,2,3,4,5,6,1

0.14,15.17.2

1.23,28.30. 

4. Зонування місь-
кого простору і 
державний 

кадастр  

Міський   простір.   Зонування 
територій.  Географічні інформаційні 
системи.    Кадастровий облік. 

1,2,3,4,5,6,7.

9,10,12,18.1

9.21.23,24, 

26,30. 

5. Становлення 
інфраструктури 

ринку нерухомос. 

Формування    інфраструктури. 

Діяльність   ріелторських   фірм та 
послуг.    Кредитування     Р.Н. 

1,2,3,4,5,6,8.

9,11,14.21.2

2,28,29. 

6.  Операції з 
об'єктами 

нерухомості 

Оцінка  майна  та  майнових  прав. 
Принципи та етапи оцінки.  Звіт про 
оцінку  об’єктів  нерухомості. 

1,2,3,4,5,6, 

10,21,22,23,

24.26.28.29. 

7. Види підпри-

ємницької 
діяльності на 
ринку 
нерухомості 

Регулювання рієлтерської діяльності. 
Розвиток,  створення    об’єктів 
нерухомості   -  девелопмент. 

1,2,3,4,5,6,7,

9,10.11.13.1

7.21.24,26. 

8. Оцінка і страху-
вання на ринку 
нерухомості 

Страхування об’єктів нерухомості. 
Суть та напрямки реалізації оціночної 
діяльності.  

1,2,3,4,5,6,8.

10,15.18,21,

24.27,28,29. 

9. Оподаткування 
нерухомості 

Плата за землю. Податок на 
майно фізичних осіб. Єдиний 
податок на нерухомість. 

1,2,3,4,5,6,1

0,13,15.21,2

4,26,28.30. 
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7.1. Розподіл балів, що отримують  студенти 

 

Модуль 1  Модуль 2 

Індивід
Підсум-

ковий 
контроль 

Всьо 
го Поточне тестування і  СРС Індивідуальне 

завдання  

Змістовний  
модуль 1  

Змістовний 
модуль 2 

 

 

30 

 

40 

 

100 

15                      15 

Т 1 

 

Т2 ТЗ Т4 Т5  Т6 

 

Т 7 

 

Т 8 

 

Т 9 

 
   

3 3 3 3 3 4 4 4 3 

Шкала оцінювання в ЕСТS  

Сума балів за всі 
форми навчальної 

діяльності  

Оцінка в 
ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

екзамен  залік  

90-100  A  відмінно („5”) 

зараховано 
82-89  B  дуже добре („4”) 

74-81  C  добре („4”) 

64-73  D  задовільно („3”) 

60-63  E  достатньо („3”) 

35-59  FX  
незадовільно 
(„2”) 

не зараховано 

1-34  F  
незадовільно 
(„2”) 

не зараховано 
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