
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Грошова оцінка земель і нерухомості 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузько Руслана Вікторівна, Данильченко Олена Володимирівна, 

викладачі Класичного фахового коледжу Сумського державного 

університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта;  

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
10 тижнів протягом 8-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС,  

90  години, з яких 40 годин становить контактна робота з 

викладачем (28 годин лекцій, 12 годин практичних занять), 

50 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки за 

освітньою програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Економіка, організація і планування 

сільськогосподарського виробництва», «Геодезичні роботи при 

землеустрої», «Земельний кадастр», «Земельне право». 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Управління земельними 

ресурсами (зі змістовим модулем: менеджмент в 

землевпорядкуванні)», «Державний контроль за використанням 

та охороною земель та їх моніторинг». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є вивчення методів оцінки земельних ділянок в межах України, вивчення 

методики грошової оцінки земель різного призначення, ознайомитись з оцінкою нерухомості та 

експертною грошовою оцінкою. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Тема 1.  Грошова оцінка земель по Україні 

Вступ. Основні поняття нормативної та експертної оцінки земель. Закон України « Про плату за 



 

землю». Визначення грошової оцінки земель. Врахування правового режиму, місцезнаходження 

земельних ділянок.   

Тема 2 Грошова оцінка окремої земельної ділянки 

Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств. Грошова оцінка окремої земельної 

ділянки. Визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Визначення 

грошової оцінки земель сільськогосподарських підприємств.   

Змістовий модуль 2.  

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

Тема 3 Зонування територій населених пунктів 

Функціональний поділ земель населених пунктів. Витрати на облаштування території. Принципи 

визначення грошової оцінки земель населених пунктів. Базова вартість одного метра квадратного 

населеного пункту. Основи розрахунку грошової оцінки одного метра квадратного земель 

населеного пункту. Розрахунок вартості земельної ділянки в межах населених пунктів.  

Змістовий модуль 3.  

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Тема 4 Поняття нормативного середньорічного економічного ефекту 

Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. Поняття 

капіталізованого рентного доходу та нормативного середньо економічного ефекту. Визначення 

грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.  

Змістовий модуль 4.  

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Тема 5 Порядок проведення експертної оцінки землі 

Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Індексація 

грошової оцінки земельних ділянок. Експертна грошова оцінка земельних ділянок під час 

здійснення цивільно-правових угод. Розгляд витягу із звіту про експертну грошову оцінку. 

Тема 6 Методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки 

Суб’єкти і  об’єкти оціночної діяльності у сфері земель.  Діяльність у сфері оцінки земель. Метод 

співставлення цін продажу подібних земельних ділянок. 

Змістовий модуль 5.  

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ 

Тема 7 Основні принципи та поняття оцінки нерухомого майна 

Інформаційна база для оцінки нерухомості. Нормативно-правова база експертної оцінки об’єктів 

нерухомості в Україні. Основні методи оцінки нерухомості: метод витрат, індивідуальне 

визначення фізичного зносу будівель і споруд, метод аналогів продажу . Етапи проведення оцінки 

нерухомості. Ринок оцінки нерухомості. Новий порядок оцінки майна в Україні. Визначення 

загальної грошової оцінки. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 
Знати інформаційну базу для грошової оцінки земель; вміти проводити  грошову 

оцінку земель різного цільового призначення 

РН 2. 
Знати види грошової оцінки земель; володіти навичками практичного виконання 

земельно-оціночних робіт. 

РН 3. Знати фактори, що впливають на вартість земельної ділянки. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



 

ПРН 24. 

Застосовувати норми земельного права України для розв’язання спеціалізованих 

завдань, застосовувати знання земельних правовідносин з метою забезпечення права 

власності та користування землею при здійсненні операції з нерухомістю. 

ПРН 25. 

Використовувати знання в сфері законодавчого та організаційного забезпечення 

контролю за використанням і охороною земель та їх моніторингу, розуміти суть 

роботи та ведення документації державного інспектора з охорони земель, готувати та 

обґрунтувати, згідно законодавства та діючих методик звіт про нормативну і 

експертну оцінку земельних ділянок різного цільового призначення 

ПРН 26. 

Знати та розуміти ресурсний потенціал сільськогосподарського виробництва, 

визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та 

ідентифікувати заходи щодо її підвищення, демонструвати вміння проводити 

нормативну грошову оцінку земель і нерухомості, визначати експертну грошову 

оцінку окремих земельних ділянок. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Тема 1.  Грошова оцінка земель по Україні 

Л 1. 

Вступ. Основні поняття нормативної та експертної оцінки земель. Закон України «Про 

плату за землю». Визначення грошової оцінки земель. Врахування правового режиму, 

місцезнаходження земельних ділянок. 

Тема 2 Грошова оцінка окремої земельної ділянки 

Л 2. 
Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств. Грошова оцінка окремої 

земельної ділянки. 

ПЗ 1. 
Визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Визначення 

грошової оцінки земель сільськогосподарських підприємств. 

Змістовий модуль 2.  

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

Тема 3 Зонування територій населених пунктів 

Л 3. Функціональний поділ земель населених пунктів. Витрати на облаштування території. 

Л 4. Принципи визначення грошової оцінки земель населених пунктів. 

Л 5. 
Базова вартість одного метра квадратного населеного пункту. Основи розрахунку 

грошової оцінки одного метра квадратного земель населеного пункту. 

ПЗ 2. Розрахунок вартості земельної ділянки в межах населених пунктів. 

Змістовий модуль 3.  

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Тема 4 Поняття нормативного середньорічного економічного ефекту 

Л 6. 
Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. Поняття 

капіталізованого рентного доходу та нормативного середньо економічного ефекту. 



 

ПЗ 3. Визначення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. 

Змістовий модуль 4.  

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Тема 5 Порядок проведення експертної оцінки землі 

Л 7. Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

Л 8. Індексація грошової оцінки земельних ділянок. 

ПЗ 4. 
Експертна грошова оцінка земельних ділянок під час здійснення цивільно-правових 

угод. Розгляд витягу із звіту про експертну грошову оцінку. 

Тема 6 Методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки 

Л 9. Суб’єкти і  об’єкти оціночної діяльності у сфері земель. 

Л 10. Діяльність у сфері оцінки земель. 

ПЗ 5. Метод співставлення цін продажу подібних земельних ділянок. 

Змістовий модуль 5.  

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ 

Тема 7 Основні принципи та поняття оцінки нерухомого майна 

Л 11. 
Інформаційна база для оцінки нерухомості. Нормативно-правова база експертної оцінки 

об’єктів нерухомості в Україні. 

Л 12. 
Основні методи оцінки нерухомості: метод витрат, індивідуальне визначення фізичного 

зносу будівель і споруд, метод аналогів продажу . 

Л 13. Етапи проведення оцінки нерухомості. 

Л 14. Ринок оцінки нерухомості. Новий порядок оцінки майна в Україні. 

ПЗ 6. Визначення загальної грошової оцінки 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування та/або обговорення. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

НД 4. Виконання практичних завдань. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційна лекція. 

МН 2. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 3. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 4. Blended-learning / змішане навчання. 

МН 5. Моделювання професійної діяльності. 



 

МН 6. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через словесне 

тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, емоційний виклад 

інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти теоретичну основу з 

державного контролю, що є основою для самостійного навчання), робота з електронним 

навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти тексту, що дає їм змогу 

глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні), 

інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації щодо виконання практичних 

завдань). Лекції доповнюються  практичними заняттями, які надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах, у т.ч. з використанням евристичних 

(запитальних) словесних методів (діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою 

поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати раніше набуті знання, робити 

самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу). Практичні заняття 

доповнюються практичними методами навчання: вправами, які передбачають  цілеспрямоване, 

багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), а 

також практичними роботами, що передбачають застосування знань здобувачами освіти  у 

ситуаціях, наближених до життєвих. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання 

забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning 

з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває 

знання як очно, так і самостійно онлайн. Моделювання професійної діяльності, що передбачає 

виконання будь-яких завдань в аудиторних умовах максимально наближених до фахових умов. 

При подачі матеріалу також  використовуються наочні методи навчання: ілюстрування 

(оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне 

спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з 

життя, власних спостережень).  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий 

відмінне виконання без помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання з земельного 

законодавства для розв’язання ситуаційних задач та 

проблемних ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов 

4 (добре) достатній 

вище середнього рівня з кількома помилками; використовує 

знання з галузі землеустрою у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній 

виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання в галузі землеустрою, передбачені даною 

програмою 

2 (незадовільно) початковий 
виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: опитування 

студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі 

підготовки до виконання практичних і тестових завдань, оцінювання поточного тестування, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних аналізів та порівнянь. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного навчання 

Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-опитування) 

ЗН 3. Плакати та схеми. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

ЗН 5. Застосунок: Збірник законів та кодексів України  «Закони України». 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / Паньків 

Зіновій, Ямелинець Тарас. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 344 с. 

Допоміжна 

література 

1. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і 

нормативні документи.  К.: Урожай, 1998. 

2. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і 

нормативні документи.  К.: Урожай, 1998. 

3. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в 

Україні. К., 1998. 

4. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші. Теоретичні основи 

державного земельного кадастру. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / 

Паньків Зіновій, Ямелинець Тарас. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 344 

с. URL:  https://geography.lnu.edu.ua/Normatyvna-oc-zemel 

2. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського 

призначення : [навч. посібник] / І.С. Глушенкова, Л. В. Сухомлін, Т. В. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Normatyvna-oc-zemel-Pankiv-YAmelynets-2021.pdf


 

Анопрієнко. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 156 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/50381/ 

3. Закон України «Про оцінку земель». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text 

4. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 153 «Про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF#Text 

6. Земельний Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-

14#Text 

7. Держгеокадастр. URL: https://e.land.gov.ua/ 

8. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: 

https://land.gov.ua/  

9. Кузько Р.В, Данильченко О.В Грошова оцінка земель і нерухомості: 

дистанційний курс для студентів спеціальності 193.Геодезія та землеустрій 

освітньо-професійної програми «Землевпорядкування». URL: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 
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