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Опис навчальної дисципліни
Мета

Тривалість
Форми та методи
навчання

полягає у вивченні теоретичних основ оцінки нерухомого майна,
ознайомлення з її нормативно-правовою базою, умовами та
механізмами проведення та набуття навичок щодо проведення
оціночних робіт.
5 кредитів ЄКТС / 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із
залученням провідних фахівців галузі); практичні заняття в аудиторії
та виїзні; робота у малих групах; підготовка тез доповідей на науковопрактичні та міжнародні конференції; дистанційні консультації;
самостійна робота поза розкладом.

Система
поточного та
підсумкового
контролю
Базові знання

Мова викладання

Поточний контроль: тестування, виконання завдань самостійної
роботи, виконання поточних модульних робіт
Підсумковий контроль: ПМК.
Наявність знань з фундаментальних та професійно орієнтованих
дисциплін «Основи фінансів», «Інвестування», «Фінансова
статистика», «Методика пошуку та обробки інформації у сфері
фінансів».
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Програмні результати навчання
(ПР 1, ПР 2..).
ПР10. Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення
і методи отримання економічних
даних, збирати та аналізувати
необхідну фінансову інформацію,
розраховувати показники, що
характеризують стан фінансових
систем.
ПР19. Виявляти навички
самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових
знань.
ПР20. Виконувати функціональні
обов’язки в групі, пропонувати
обґрунтовані фінансові рішення.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
(ЗК 1 ..,. СК 1)
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.

ЗК12. Здатність працювати автономно.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне
та програмне забезпечення для отримання та обробки
даних у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати
професійні рішення в сфері фінансів, банківської
справи та страхування і брати відповідальність за них.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми (лекції)
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ НЕРУХОМОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇЇ
ОЦІНКИ
Тема 1. Поняття, цілі
Відвідування
Тематика індивідуальних аналітичних
та принципи оцінки
занять; захист
навчально-дослідних завдань
нерухомості
домашнього
1. Поняття і класифікація об'єктів нерухомості.
завдання;
2. Поняття нерухомості.
обговорення
3. Класифікація об'єктів нерухомості.
матеріалу
4. Технічна експертиза об'єктів нерухомості.
занять;
5. Особливості роботи оцінювача при огляді
виконання
об'єкта оцінки.
навчальних
6. Опис об'єкта оцінки при складанні звіту.
завдань;
7. Інформаційне
забезпечення
оцінки
завдання
нерухомості.
самостійної
роботи;
тестування
Тема 2. Організаційні
Відвідування
Тематика індивідуальних аналітичних
та фінансовозанять; захист
навчально-дослідних завдань
економічні умови
домашнього
1. Особливості
функціонування
ринку
функціонування
завдання;
нерухомості.
ринку нерухомості
обговорення
2. Загальна характеристика і структура ринку
матеріалу
нерухомості.
занять;
3. Цілі аналізу ринку нерухомості, фактори
виконання
попиту та пропозиції.

Тема 3. Правові
аспекти оцінки
нерухомості та
регулювання оцінної
діяльності

Тема 4. Нормативний
та витратний підходи
в оцінці нерухомості

Тема 5. Доходний
підхід в оцінці
нерухомості

навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання

4. Визначення ємності ринку нерухомості.
5. Загальні риси і відмінності у розвитку ринку
нерухомості та ринку капіталу.
6. Рівень ризику на ринку нерухомості.

1.
2.
3.
4.

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
Правові аспекти оцінки нерухомості.
Юридичне поняття нерухомого майна.
Регулювання оціночної діяльності.
Використовувані стандарти вартості.

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Зміст і призначення нормативних методів
оцінки нерухомості.
2. Зміст і сферу застосування витратного
підходу оцінки нерухомості.
3. Переваги застосування витратного підходу
оцінки нерухомості.
4. Методи
витратного
підходу
оцінки
нерухомості.
5. Методи визначення відновної вартості
об'єктів нерухомості.
6. Зміст методів заміщення, що використовуються при визначенні вартості об'єктів
нерухомості.
7. Послідовність
проведення
оцінки
нерухомості витратними методами. Основні
види
зносу
об'єктів
нерухомості,
що
враховуються при їх оцінці.
8. Методи
розрахунку
зносу
об'єктів
нерухомості при оцінці їх вартості.
Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Зміст і сфера застосування дохідного
підходу оцінки нерухомості.
2. Методи
дохідного
підходу
оцінки
нерухомості.
3. Схема прогнозування майбутніх доходів від
об'єкта нерухомості.
4. Види ризиків, що виникають у процесі інвестування об'єктів нерухомості.

самостійної
роботи;
тестування

Тема 6. Порівняльний
підхід в оцінці
нерухомості

Тема 7. Комбіновані
методи оцінки
нерухомості та
особливості оцінки
ринкової вартості
об’єктів нерухомості
незавершеного
будівництва

Тема 8. Основи
іпотечноінвестиційного
аналізу

Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Зміст і послідовність проведення оцінки
нерухомості методом прямої капіталізації.
6. Методи
розрахунку
коефіцієнтів
капіталізації.
7. Зміст і послідовність проведення оцінки
нерухомості методом дисконтування грошового
потоку.
Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Загальна характеристика порівняльного
підходу оцінки об'єктів нерухомості
2. Особливості використання порівняльних
(аналогових)
методів
оцінки
об'єктів
нерухомості
3. Сутність методу відновної вартості за
аналогами
4. Метод порівняння продажів : сутність та
сфера застосування.
5. Метод інвестицій : сутність та сфера
застосування.
5.

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Метод підрядчика.
2. Метод залишку.
3. Метод підприємницької оцінки.
4. Методи прямого рахунку та укрупнених
показників

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Інвестиційне кредитування під заставу
нерухомості.
2. Основні види іпотечних кредитів: кредити з
постійними і перемінними платежами.
3. Ефективність використання позикового
капіталу.
4. Розрахунок вартості об’єкта нерухомості з
врахуванням кредитування, техніка простої
інвестиційної групи.
5. Врахування фактора погашення кредиту та
зміни вартості об’єкта нерухомості з часом.
6. Оцінка нерухомого майна, обтяженого
раніше отриманим іпотечним кредитом.
7. Оцінка нерухомості на основі обмеженої
вартості інформації.

Тема 9.
Організаційнопроцедурні
положення та
особливості оцінки
землі

Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Поняття землі як фактору виробництва.
Специфіка земельної ділянки як економічного
об’єкта.
2. Загальні положення та принципи експертної
оцінки землі.
3. Порядок нормативної грошової оцінки
землі.
4. Дохідний, порівняльний та витратний
підходи при кадастровій та одиничній оцінці
земельної ділянки: принципи, етапи, переваги та
недоліки.
5. Ринкова
оцінка
одиничних
міських
земельних ділянок на основі їх кадастрової
вартості або прав оренди землі.
6. Особливості оцінки лісів та земель
сільськогосподарського призначення.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів
Microsoft Office, мультимедійні презентації з використанням Power Point.
Дистанційний курс на платформі Moodle.
Тестовий контроль із застосуванням програми Open test.
Програмні продукти: «Project expert 7.19» (доступний в ПУЕТ);
БЕСТ-Ф; модуль «Фінанси підприємств» системи «Галактика»; «Audit Expert
3.0»; «Альт-Финансы 1.5».
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання. Роботи, які здаються
із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75%

від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності. Студенти мають свідомо
дотримуватися
«Положення
про
академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_
2020.pdf); списування під час контрольних робіт та поточних тестів заборонені
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних
завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим
компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в режимі он-лайн.
Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
:
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про зарахування результатів
неформальної освіти.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через
поточне оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):
Види робіт

Максимальна
кількість балів

За умови підсумкового контролю – екзамен
Модуль 1 (теми 1-9). Відвідування занять (9 балів); захист домашнього
завдання (18 балів); обговорення матеріалу практичних занять (18 балів);
виконання навчальних завдань (18 балів); доповіді з рефератами та їх
обговорення (9 балів); тестування (18 балів); поточна модульна робота
(10 балів)
Разом

100

100

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами
вивчення навчальної дисципліни

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX

0-34

F

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

