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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Методичні рекомендації з підготовки до вступних фахових 

випробувань розроблені на базі положення «Про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах». У програму включені питання із 

дисциплін професійної підготовки:   

1. Геодезія; 

2. Облік земель; 

3. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва; 

4. Грошова оцінка земель і нерухомості. 

Перелік питань складено згідно типових програм по кожній із цих 

дисциплін і охоплює матеріал усього курсу. На основі посібника 

«Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції 

випускників вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством 

освіти і науки України 02.06.2000 року, розроблено пакет тестових завдань, 

які охоплюють перелік основних умінь, передбачених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою для професій кваліфікованих 

землевпорядних працівників.  

Кількість контрольних запитань по кожній дисципліни  пропорційна  

кількості годин, що відведені їй у навчальному плані. 

  

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ПРИ 

СКЛАДАННІ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

  

 Вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань, які 

об’єктивно визначають їх рівень підготовки і складаються з тестової 

перевірки знань з дисциплін, які вивчалися на рівні кваліфікованого 

землевпорядного  робітника. Вона охоплює систему базових тестових 

завдань закритої форми із запропонованими відповідями. Тестові завдання 

закритої форми складаються з двох компонентів: а) запитальної (змістовної) 

частини; б) варіантів відповіді. Ці тести є складовою частиною фахових 

вступних випробувань вступників. У збірнику представлено 10 варіантів 

завдань у тестовій формі. Кожен варіант завдання складається з 30 питань, 

які за складністю рівноцінні. 

 У кожному варіанті завдання пропонується 30 тестів з вибором однієї 

правильної відповіді. При цьому для кожного тестового завдання показано 3 

або 4 відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді 

вважається виконаним, якщо відмічена лише одна літера, якою позначена 

правильна відповідь. При цьому вступник не повинен наводити будь-які 

міркування, що пояснюють його вибір. Правильне розв’язування тестів цієї 

частини оцінюється 1,5 бала. 
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Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на 

навчання вступників на основі раніше здобутого освітньо- кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника. Тривалість вступного випробування – 45 

хвилин.  

 

 

 

Критерії оцінювання фахового випробування 

 

Сума балів за відповідь Оцінка (бали) Оцінка за 200-бальною 

шкалою 

40-45 12 200 

38-39 11 190 

36-37 10 180 

34-35 9 170 

32-33 8 160 

30-31 7 150 

28-29 6 140 

26-27 5 130 

24-25 4 120 

19-23 3 110 

13-18 2 100 

1-12 1 100 
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3. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

                  ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН  

  

3.1. Зміст дисципліни «Геодезія» 

 

Тема 1. Відображення поверхні Землі в цілому і по частинах. Способи 

вимірювання ліній на місцевості. 

План, карта, профіль. Системи координат на площині. Елементи 

вимірювань на місцевості. Закріплення ліній на місцевості. Провішування 

ліній. Вимірювання довжини лінії, точність вимірювання ліній. Екліметри їх 

застосування . Поняття про масштаби планів. Поперечний масштаб. 

Розв’язування задач за допомогою масштабу.  

 

Тема 2. Найпростіші способи знімання місцевості. Орієнтування ліній 

на                 місцевості і плані. 

Суть знімання місцевості. Еккери, їх будова та застосування. Знімання 

місцевості еккером і мірною стрічкою. Поняття про орієнтування . 

Орієнтування ліній на місцевості і на плані. Азимути і румби, зв’язок між 

ними. Визначення горизонтальних кутів по румбах і азимутах їх сторін. 

Дирекційний кут і зв’язок його з азимутом. 

 

Тема 3. Визначення площ. 

Аналітичний, графічний та механічний методи визначення площ. 

Планіметр, його будова та призначення. Ціна поділки планіметра до зручного 

для використання значення. Визначення загальної площі землекористувань і 

землеволодінь. Визначення площ секцій і контурів та їх зрівнювання. 

Складання контурної та зведеної експлікації і кальки контурів. 

 

Тема 4. Загальні відомості про нівелювання. 

Абсолютні  і відносні відмітки. Перевищення. Рельєф та його 

відображення. Види і способи нівелювання. Складне нівелювання. Державна 

нівелірна мережа. Нівелірні знаки. Стандарт на виготовлення нівелірів. 

Будова, перевірки, випробування та юстування нівелірів. Нівелірні рейки та 

їх дослідження. Прив’язка нівелювальних ходів до державної мережі. 

 

Тема 5.  Проведення технічного нівелювання. 

Проведення технічного нівелювання. Підготовчі роботи для технічного 

нівелювання траси. Трасування, розбиття пікетажу, точок повздовжнього і 

поперечного профілів, кругових кривих. Повздовжньо-поперечне 

нівелювання траси і його обробка. Визначення неув’язок у нівелірних ходах. 

Допустимі неув’язкі, вирівнювання перевищень. Вирахування відміток  за 

допомогою перевищень і горизонту приладу. Побудова профілю траси.  
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Нанесення на профіль проектної лінії та визначення проектних 

(червоних) відміток. 

Нівелювання поверхні по квадратах. Складання плану поверхні та 

проведення горизонталей. Задачі які вирішують на плані з горизонталями. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Порицький Г.О. , Новак Б.І., Рафальська Л.П. Геодезія., К. : «Арістей», 2007. 

2. Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Герасимчук І.Ф., Геодезія. 

Львів, Львівська політехніка. 2011. 

3. Островський А.Л., Мороз О.І., Тарнавський В.Л. Геодезія. Львів, Львівська 

політехніка. 2012 р. 

4. Войтенко С.П. Інженерна геодезія. К., «Знання» 2012. 

5. Шевченко Т.Г., Мороз О.І.,Тревого І.С. Геодезичні прилади Львів, 

«Львівська політехніка», 2009. 

6. Абрамович М.Ф.,Славський Я.Е., Гринюк М.Я., Геодезія. Львів, 1996. 

7. Голубкін В.М., Соколова М.І., Полехін І.М., геодезія. М., «Недра», 1985. 

8. Чижмаков А.Ф., Чижмакова А.М. Геодезія М, «Недра» 1975 

9. Геодезія / Під. ред. Могильного С.Г. ;  4   1-2 /. Донецьк, 2003. 

 

Допоміжна  

1. Іщак М.В. Основи геодезії. К., Грамота, 2007 

2. Маслов О.В., Гладиліна К.Ф., Костик В.О. Геодезія. М., «Недра». 1986 

3. Монін І.Ф. Вища геодезія. К., Вища школа, 1993. 

4. Решетняк М.П. Інженерна Геодезія. К., Урожай, 1996 

5. Волосецький Б.І. Геодезія у природокористуванні. Львівська політехніка., 

2012. 

6. Грабовий В.М. Геодезія. Аерогеодезія 2004.  

7. Інструкція по топографічних зніманнях в масштабах 1:5000, 1: 1000, 1:500. 

К., ГУГК і К, 2003. 

8. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000,1:500. Київ, 2001. 

9. Керівництво по експлуатації глобальної супутникової системи. 

10. Керівництво по експлуатації світловідддалемірів СТ – 5 «Блеск» і  2СТ – 10 

«Блеск – 2». 

11. Керівництво по експлуатації електронного тахнометра. 

12. Керівництво по експлуатації електронного теодоліта. 

13. Керівництво по експлуатації електронного нівеліра. 

 

3.2. Зміст дисципліни «Облік земель» 

   

Тема 1.1. Земельні ресурси, як об’єкт обліку 

Предмет, завдання, зміст курсу, зв'язок з іншими дисциплінами. Загальні 

положення про кількісний облік земель і звітність. 
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Кількісний склад земель України, області. Розподіл за призначенням, 

угіддями, формами власності. 

 

 Тема 1.2  Облік кількості земель 

    Порядок ведення обліку. Вихідні матеріали обліку кількості земель. 

Інвентаризація земель, її види, призначення, складання і оформлення 

матеріалів інвентаризації земель.  

 

   Тема 2.2 Використання даних обліку кількості земель. 

      Прогнозування використання земельних ресурсів. Відведення земель для 

державних і громадських потреб. Визначення розмірів земельного податку. 

 

   Тема 2.3 Значення комп’ютеризації в обліку кількості земель      

      Необхідність застосування комп’ютерної техніки при обліку земель.  

Програмне забезпечення для створення автоматизованої системи державного 

земельного кадастру. Структура баз даних АС ДЗК.  

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Теоретичні основи державного земельного кадастру : Навч.посібник / 

М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько ,О.Я.Микула та ін.;За заг.ред. М.Г.Ступеня. – Львів: 

« Новий Світ - 2000 », 2003. – 336 с. 

2. З

акон України "Про державну статистику" від 17.09.1992 № 2614-XII // 

Відомості Верховної Ради України від 27.10.1992 – 1992 р., № 43, стаття 608. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 

1051"Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру"./ 

Сторінка "Законодавство України" сайту Верховної Ради, 2013. 

4. Наказ від 23.07.2010  N 548 "Про затвердження Класифікації видів 

цільового призначення земель"  

         5.   Закон України "Про державний земельний кадастр"(07.07.2011р.  № 

3613-VI ); 

         6. Чепков Б.М., Паночко М.М. Сучасний стан та пропозиції щодо 

вдосконалення    класифікації земель // Землеустрій і кадастр. – 2004. – № 3-

4. – С. 41- 

                                                                

Додаткова 

1.   Конституція України. – К.: Україна , 1996 . 

2.   Закон України від 22 травня 2003 року  N 858-IV  "Про землеустрій"; 

3.   Земельний кодекс України.- Х.: ТОВ « Одіссей », 2002.-600 с. 

4.   Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок 

затверджений  наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 

від 29.12.2008р. №643. 
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3.3. Зміст дисципліни «Економіка, організація і планування 

сільськогосподарського виробництва» 

 

 Вступ. Розвиток аграрного сектору України 

 Поняття, предмет та об’єкт вивчення курсу «Економіка 

підприємства», його значення для підготовки спеціалістів. . Джерела і 

завдання курсу «Економіка підприємства». Зв'язок курсу з іншими 

дисциплінами. Методологія вивчення курсу. Суспільний поділ праці та 

формування галузей. Розвиток аграрного сектору України.    

 

 Тема 1. Аграрне підприємство в сучасній системі 

господарювання 

 Поняття «підприємство», його мета, функції та основні ознаки. 

Особливості аграрного підприємства. Показники економічної ефективності 

сільськогосподарських підприємств. Спеціалізація підприємств.  

  Правові основи утворення та функціонування підприємств. 

Класифікація і структура аграрних підприємств. Форми об'єднань  

підприємств, їх характеристика. Регіональні агропромислові формування.  

 Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. 

 Підприємницька діяльність, її принципи, форми і типи. 

 

 Тема 2. Земельні ресурси  

 Земля як специфічний і головний засіб виробництва, її особливості. 

Склад земельного фонду України. Види земель і землезабезпеченість 

підприємств. Структура земельного фонду та посівних площ підприємства. 

Земельний кодекс. Розвиток земельних відносин. Оренда землі. Земельний 

ринок. Грошова оцінка сільськогосподарської землі. Плата за землю.  

 Ефективність використання землі та шляхи її підвищення. 

 

 Тема 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси 

 Суть та види капіталу. Поняття, класифікація і структура основних 

засобів підприємства. Облік і оцінка основних засобів. Види та показники 

зношування основних засобів. Ремонт основних засобів, вид ремонту. 

Амортизація основних засобів. Показники ефективності відтворення і 

використання основних засобів підприємства.     

  Оборотні кошти підприємства, їх класифікація, структура та 

джерела формування. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Методика 

розрахунку нормативів оборотних коштів. Показники ефективності 

використання оборотних коштів підприємства.  

 Шляхи поліпшення використання основних засобів та оборотних 

коштів підприємства. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства. Нематеріальні 

активи підприємства, їх оцінка. Амортизація нематеріальних активів.  
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Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів 

підприємства. 

 

 

Тема 4. Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства 

Інновації та інноваційні процеси, їх види та характеристика. Основні 

риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки 

на інноваційну модель розвитку. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність 

застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність 

застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин. Біологічний напрям 

науково-технічного прогресу. Методика визначення економічної 

ефективності окремих нововведень. Організаційний прогрес: суть, об’єкти, 

напрямки і тенденції. Інноваційна діяльність, напрямки її розвитку в Україні. 

Інвестиції, їх види та характеристика. Виробничі інвестиції, їх склад і 

структура. Лізинг як особлива форма інвестицій. Фінансові інвестиції. Види 

цінних паперів, їх характеристика. 

Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах та джерела 

фінансування. Оцінка економічної ефективності  інвестицій. 

Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Основні чинники 

підвищення ефективності та ризики в інвестиційній діяльності підприємства. 

Чинники та умови активізації інвестиційної діяльності.  

 

Тема 5. Персонал аграрних підприємств та продуктивність праці 

Поняття персоналу підприємства, його класифікація. Забезпеченість 

аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у додатковій 

найманій праці (тимчасових і/або сезонних працівників). Показники руху 

персоналу. Кадрова політика підприємства та управління персоналом. 

Характер праці та її особливості в аграрному секторі. Продуктивність 

праці, показники та методи її вимірювання. Планування росту 

продуктивності праці. Організація і нормування праці на підприємствах. 

Тема 6. Організація оплати праці 

Мотивація як процес стимулювання до високопродуктивної праці, її 

моделі та методи. Поняття про  заробітну плату, її функції. Політика оплати 

праці. Тарифна система як основа організації оплати праці, її елементи. 

Форми і системи заробітної плати. Безтарифна, контрактна система оплати 

праці. Система участі у прибутках. Доплати і надбавки до заробітної плати, 

преміювання персоналу. Формування фонду оплати праці. 

 

Тема 7. Витрати аграрного підприємства та ціноутворення 

Характеристика витрат та їх класифікація. Собівартість продукції, її види 

і показники. Поняття про калькулювання собівартості продукції. Методи 

калькулювання собівартості продукції. Формування кошторису витрат. 

Управління витратами на підприємстві. Джерела і чинники зниження 
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собівартості продукції.  

Економічний зміст і функції ціни. Види цін на сільськогосподарську  

продукцію, їх формування. Франкування цін. Методи ціноутворення в 

умовах ринку. Проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення  в Україні.  

 

Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності аграрного 

підприємства 

Суть, форми і методи організації фінансової діяльності підприємства. 

Баланс підприємства, його структура. Дохід і прибуток підприємства. 

Загальна схема формування і використання фінансових результатів 

діяльності підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. 

Суть, характеристика і показники загальної ефективності діяльності 

підприємства. Методи визначення та аналіз беззбитковості виробництва. 

Резерви та чинники підвищення ефективності с/г виробництва. 

 

Тема 9. Організація виробництва галузей рослинництва і 

тваринництва 

Народногосподарське й економічне значення виробництва продукції 

рослинництва. Розміщення й ефективність виробництва продукції 

рослинництва 

Чинники та шляхи зростання ефективності галузі рослинництва. 

Народногосподарське значення продукції тваринництва. Розміщення 

виробництва продукції тваринництва. Показники ефективності виробництва 

продукції тваринництва.  Шляхи підвищення ефективності виробництва 

продукції тваринництва. 

Матеріально-технічна база аграрного підприємства. Поняття, види та 

чинники формування виробничої потужності підприємства. Інтенсифікація 

виробництва. 

 

Тема 10. Ринок і продукція сільськогосподарського виробництва 

Загальна характеристика продукції (виконаних робіт чи наданих послуг). 

Життєвий цикл товару. Товарна політика підприємства.  

Якість продукції, значення її підвищення. Показники та методи оцінки якості 

продукції. Управління якістю продукції.  Стандартизація та сертифікація 

продукції. Державна політика у сфері управління якістю продукції. 

Конкурентоспроможність продукції, чинники її забезпечення. 

Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції. 

Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Матеріальні потоки і 

виробнича логістика. Збутова діяльність підприємства. Попит і пропозиція на 

сільськогосподарську продукцію в умовах ринку. 

 

Тема 11.  Розвиток та економічна безпека аграрних підприємств 
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Сутнісна характеристика розвитку підприємства. Поняття, завдання та 

форми реструктуризації підприємства. Поняття і цілі економічної безпеки. 

Основні напрями організації економічної безпеки підприємства та оцінка її 

рівня. Антикризова діяльність підприємства.  Банкрутство і ліквідація 

підприємства 

 

Тема 12. Система планування на підприємстві 

Суть, завдання та основні принципи планування. Організація 

розроблення планів на підприємстві. Етапи планування. Види і методи 

планування на підприємстві.  

Стратегія розвитку підприємства. Прогнозування діяльності 

підприємства. Оперативно-виробниче  планування діяльності підприємства. 

Виробнича програма підприємства. Бізнес-план, його характеристика. 

Державне регулювання і підтримка сільськогосподарського 

виробництва. 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Господарський кодекс України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-

15 

2. Закон України  «Про підприємництво».  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-12 

3. Закон України «Про господарські товариства». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

 4. Закон України «Про оплату праці».  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр 

 5. Економіка підприємства: Підручник/За ред.. С. Ф. Покропивного - 

К.:КНЕУ, 2001.  http://javalibre.com.ua/java-book/book/2908510 

6.  Бойчик І.М  Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: 

Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/ЕП-

ПІДРУЧНИК%201%20файл.pdf 

 7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 488 с. 

 8. Економіка аграрних підприємств. Андрійчук В. Г. Підручник. — 2-ге вид., 

доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с. 

 9. Петрига О. М. Економіка аграрного підприємства: навчальний посібник / 

О. М. Петрига, Т. І. Яворська, Ю. О. Прус; за ред. О. М. Петриги, Т. І. 

Яворської. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. – 

498 с. 

10. Шваб Л.І. Економіка підприємства. Навч. посібник для студентів ВНЗ. 4-е 

вид. – К.:  Каравела, 2007. – 584 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
http://javalibre.com.ua/java-book/book/2908510
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Допоміжна: 

11. М.Г. Грещак, В.М. Колод, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай, 

С.М. Соболь, О.С. Федонін, 

 Г.О. Швиданенко.  Економіка підприємства. Підручник Київ: К. КНЕУ, 

2001. – 528 с., іл. 

12. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посібник - К.:КНЕУ, 2003. 

13. Економіка підприємства: Підручник/За заг. редакцію Й. М. Петровича - 

Львів: Магнолія плюс, 2004.   

14. Петрович Й. М., Захарчин Г. М. Організація виробництва: Підручник - 

Львів: Магнолія плюс, 2004.           

15. Примак Т.О. Економіка підприємства: навч. посібник. – 4-те вид., стер. – 

К.: Вікар, 2006. – 219 с. – (В. освіта XXI ст) 

16. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч.посібник: 

Вид 2-ге, перероблене та доповнене. -  К.: Центр навчальної літератури,2006. 

- 356с. 

17. Синякевич І. М. Економіка галузей лісового комплексу: Підручник - 

Львів: Світ, 1996. 

18. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / 

М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-

ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с. 

 

3.4.Зміст дисципліни «Грошова оцінка земель та нерухомості» 

 

Вступ. Основні поняття нормативної та експертної оцінки земель 

Мета і завдання дисципліни. Зміст і зв'язок з іншими дисциплінами.  

Склад та цільове призначення земель України. Оцінка земель. Кількісні та 

якісні показники грошової оцінки земель та врахування правового режиму, 

місцезнаходження земельних ділянок.  

 

Тема 1. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

Землі сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка земель на 

Україні. Диференціальний рентний дохід.  Грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка окремої земельної 

ділянки. 

 

Тема 2. Грошова оцінка земель населених пунктів 

Функціональний поділ земель населених пунктів. Поняття земельно-

оціночних районів. Економіко-планувальні зони. Визначення грошової 

оцінки земель населених пунктів. Витрати на облаштування території. Базова 

вартість одного квадратного метра населеного пункту. Грошова оцінка 

одного квадратного метра земель населеного пункту.  
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Тема 3. Грошова оцінка земель несільськогосподарського 

призначення 

Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. 

Поняття капіталізованого рентного доходу та нормативного 

середньоекономічного ефекту. Грошова оцінка земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення. Грошова оцінка земель 

лісового фонду. Грошова оцінка земель водного фонду. Грошова оцінка 

земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення. 

 

Тема 4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок 

Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. Індексація грошової оцінки земельних ділянок. Ринок землі. 

Стандарти оцінок.  

Принципи експертної оцінки земельних ділянок.  

 

Тема 5. Методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки 

земель 

Метод співставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Метод 

урахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній 

ділянці. Метод капіталізації чистого доходу від використання земельної 

ділянки. Метод поєднання декількох методичних підходів при умовному 

розподілі забудованої земельної ділянки. Способи визначення ставки 

дисконту. Узгодження та інтерпретація результатів та складання звіту з 

експертної грошової оцінки 

 

 Тема 6. Оцінка нерухомості 

Інформаційна база для оцінки нерухомості. Нормативно-правова база 

експертної оцінки об’єктів нерухомості Україні.  

Основні методи оцінки нерухомості. 

Основні засади витратного методу. Корекція цін продажу порівнювальних 

об’єктів. Визначення загальної грошової поправки. Визначення загальної 

грошової оцінки. Визначення сумарної поправки у відсотках. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Земельний кодекс України. [Електронний ресурс] -  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

2. Закон України «Про Державний земельний кадастр». [Електронний 

ресурс] -        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 

3. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 № 161 – XIV – К.: 

ВВР № 46-47, 1998, ст.280. [Електронний ресурс] -  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
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 4. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378 – IV – К.: 

ВВР № 15, 2004, ст.229. [Електронний ресурс] -   

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

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

діяльність в України» від 12 липня 2001 № 2658 – III – К.: ВВР № 47, 2001, 

ст. 251. [Електронний ресурс] -  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 

6. Методика визначення ставок земельного податку за групами ґрунтів та у 

межах населених пунктів. – К.: Будівельник, 1992. – 62 с. 

7.Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531. 

[Електронний ресурс] -  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-03 

8.Постанова Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення від 16 листопада 2016 р. № 831. 

[Електронний ресурс] -  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-п 

9.Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчально-

методичний посібник / Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., 

Палеха Ю.М. – К.: Видавництво «Профі», 2007. – 620 с. 

10.Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 
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