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Опис дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Експертиза та оцінка землі і нерухомого майна » є формування у
студентів теоретичних знань про методи та інструментарій оцінки землі та нерухомого майна, а також набуття
практичних вмінь і навичок у галузі оцінки землі та нерухомості.

Структура курсу

Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

та

Завдання

1/1

1. Поняття
нерухомості

види Сутність категорії «нерухомість». Нерухомість, як об’єкт Тести,
оцінки. Класифікація об’єктів нерухомості. Родові та власні питання
ознаки нерухомого майна

1/1

2.
Земельна
ділянка Сутнісна характеристика земельної ділянки як об’єкта
нерухомості. Земельні відносини. Економіко-планувальне
основа нерухомості
зонування територій. Кадастровий облік земель

1/1

3.
Кондомінімум
– Сутність кондомінімуму. Організаційно-правова
специфічний
різновид управління кондомінімумом
нерухомості

1/1

4. Ринок нерухомості у Ринок нерухомості: поняття, функції, особливості. Види Тести,
ринків нерухомості. Суб’єкти ринку нерухомості. Ринок питання
системі ринків
нерухомості як інтегрована категорія ринку

2/2

5.
Основні
професійної
діяльності

2/2

6. Вартість як основна Вартість об’єктів оцінки. Види вартості. Фактори, що Тести,
питання
категорія оцінки
впливають на ціну об’єктів. Принципи оцінки

2/2

7.

Тести,
питання

форма Тести,
питання

засади Необхідність оцінювання вартості майна. Нормативно- Тести,
оціночної правова та методична база експертної оцінки. Професійна питання
оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти. Вимоги до
суб’єктів оціночної діяльності. Їх права та обов’язки

Загальна Структура процесу оцінки. Методичні підходи до оцінки Тести,
1

характеристика процесу майна. Узгодження результатів, отриманих за допомогою питання
оцінки вартості майна
різних підходів. Вимоги до складання звіту про оцінку
майна
2/2

8.
Оцінка
об’єктів Особливості застосування витратного підходу. Методи Тести,
нерухомості за витратним розрахунку вартості відтворення та вартості заміщення. питання
Визначення зносу об’єктів нерухомості
підходом

2/2

9. Оцінка нерухомості за Особливості застосування доходного підходу. Метод Тести,
прямої капіталізації доходу. Метод дисконтування питання
доходним підходом
грошових потоків

2/2

10.
Оцінка
нерухомості
порівняльного
продаж

2/2

11. Експертна грошова Види оцінки земель, їх призначення та порядок Тести,
Професійна
підготовка
оцінювачів
з питання
оцінка земельних ділянок проведення.
експертної грошової оцінки земельних ділянок. Методичні
підходи експертної оцінки земельних ділянок. Процедура
проведення експертної грошової оцінки

2/2

12.
Особливості Поняття, завдання та види управління нерухомим майном. Тести,
управління
об’єктами Державне регулювання управління нерухомістю. Права та питання
інтереси у сфері нерухомості. Державна реєстрація прав на
нерухомості
нерухоме майно. Управління об’єктами нерухомості
професійними управителями

2/2

13. Види операцій
об’єктами нерухомості

2/2

14.
Підприємницька Види підприємницької діяльності на ринку нерухомості. Тести,
діяльність
на
ринку Зміст та основні напрямки ріелторської діяльності. Зміст та питання
основні та основні напрямки ріелторської діяльності.
нерухомості
Девелопмент об’єктів нерухомості. Страхування об’єктів
нерухомості

2/2

15.
Інвестування
та Іпотечне кредитування об’єктів нерухомості: сутність, Тести,
фінансування
об’єктів особливості та сфера застосування. Становлення питання
іпотечного кредитування у країнах світу. Сутність
нерухомості
інвестування
нерухомості,
суб’єкти
та
об’єкти
інвестиційного процесу

об’єктів Характеристика порівняльного підходу. Коригування даних Тести,
питання
методом про об’єкти аналоги. Переваги та недоліки підходу
аналізу

з Вимоги до операцій з об’єктами нерухомості. Операції, що Тести,
передбачають зміну власника об’єкта нерухомості. питання
Операції щодо зміни права користування та володіння
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-7) – тестування, розв’язки задач

20

Модуль 2 (теми 1-15) – теоретичні питання, розв’язки задач

20

Модуль 3 (КПІЗ) – реферат, мультимедійна презентація

20

Модуль 4 (теми 1-15) – теоретичні питання,тести, розв’язки задач

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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