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Пояснювальна  заПиска

Активізація процесів приватизації, розвиток ринків нерухомості 
та цінних паперів в Україні зумовлює потребу в оцінці майна. 

Законом України “Про оцінку майна, майнових прав і професійної 
оціночної діяльності в Україні” від 12.07.01 № 2658-ІІІ (із змінами 
і доповненнями), визначено правові засади здійснення оцінки май-
на, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її 
державного та громадського регулювання, забезпечення створення 
системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів 
держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, 
майнових прав та використання її результатів. Цей Закон надав юри-
дичним особам незалежно від їх організаційно-правової діяльності, 
а також фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності 
право займатись незалежною професійною оцінкою діяльності при 
обов’язковому дотриманні визначених Законом умов. Положення 
цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у про-
цесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним 
та юридичним особам України на території України та за її межами, 
а також фізичним та юридичним особам інших держав на території 
України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до зако-
нодавства України, використання результатів оцінки та здійснення 
професійної оціночної діяльності в Україні.

Метою вивчення дисципліни “Експертиза, оцінка і облік нерухо-
мого майна” є  оволодіння теорією та методологією, а також набуття 
практичних навичок щодо методики та організації проведення екс-
пертизи, оцінки і обліку нерухомого майна. Основними завданнями 
вивчення дисципліни є: 

• отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо ек-
спертизи, оцінки і обліку нерухомого майна;

• оволодіння загальними теоретичними, правовими та організа-
ційними засадами експертизи, оцінки і обліку нерухомого майна 
(засвоєння змісту та значення експертизи й оцінки нерухомого 
майна; оволодіння поняттями  об’єктів і суб’єктів експертизи й 
оцінки нерухомості; засвоєння умов та принципів експертизи 
й оцінки нерухомості; засвоєння понять бази оцінки, вартості 
майна та їх видів; оволодіння основними методичними підхо-
дами до експертизи й оцінки нерухомості; оволодіння правови-
ми засадами, а також засвоєння знань про форми і механізми 
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регулювання експертизи й оцінки нерухомості; вивчення особ-
ливостей організації, інформаційного забезпечення та докумен-
тального оформлення експертизи й оцінки нерухомості);

• засвоєння загальної методики та організації експертизи та об-
ліку й оцінки різних об’єктів нерухомого майна (об’єктів у ма-
теріальній формі, зокрема будівель та споруд і земельних ді-
лянок; об’єктів у нематеріальній формі та цілісного майнового 
комплексу, зокрема оцінки вартості підприємства).

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“ексПерТиза,  оцінка  і  облік  нерухомого  майна”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

змістовий модуль і. загальні теоретичні, правові 
та організаційні засади експертизи й оцінки нерухомого 
майна

1 Зміст і умови експертизи й оцінки майна та професійної 
оціночної діяльності

2 Об’єкти і принципи експертизи й оцінки нерухомого майна

3 Вартість майна та її основні види

� Методичні підходи до експертизи й оцінки нерухомого 
майна

5 Правові засади та регулювання експертизи й оцінки 
нерухомого майна

6 Організація, інформаційне забезпечення та документальне 
оформлення експертизи й оцінки нерухомого майна

змістовий модуль іі. Особливості експертизи й оцінки 
різних об’єктів нерухомого майна

7 Експертиза й оцінка земельних ділянок
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1 2

8 Державна експертиза землевпорядної документації. Умови 
провадження господарської діяльності щодо проведення 
землевпорядних та землеоціночних робіт

9 Особливості методики та організації експертизи й оцінки 
об’єктів нерухомого майна у матеріальній формі

10 Особливості методики та організації експертизи й оцінки 
об’єктів нерухомого майна у нематеріальній формі

змістовий модуль ііі. Методика та організація обліку 
складу та джерел майна підприємства

11 Загальні особливості методики та організації обліку 
рухомого та нерухомого майна та джерел його утворення

12 Методика та організація аналітичного та синтетичного 
обліку рухомого та нерухомого майна та джерел його 
утворення

13 Відображення у звітності інформації про рухоме і нерухоме 
майно

Разом годин: 135

змісТ 
дисципліни 

“ексПерТиза,  оцінка  і  облік  нерухомого  майна”

змістовий модуль і. загальні теоретичні, правові 
та організаційні засади експертизи 
й оцінки нерухомого майна

Тема 1. зміст і умови експертизи й оцінки майна 
та професійної оціночної діяльності

Поняття оцінки та експертизи майна.
Поняття та умови професійної оціночної діяльності. Суб’єкти 

оціночної діяльності, їх права і обов’язки. Оцінювач. Професійна 
підготовка оцінювачів. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. По-
рядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії 
кваліфікаційного свідоцтва. Державний реєстр оцінювачів. Сертифі-
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кат суб’єкта оціночної діяльності, порядок його видачі і анулюван-
ня. Наглядова рада з питань оціночної діяльності. Державний реєстр 
суб’єктів оціночної діяльності. Встановлення цін послуг та виконан-
ня робіт з оцінки майна.

Обов’язковість та доцільність експертизи й оцінки нерухомості. 
Випадки проведення оцінки майна. Обмеження щодо проведення 
оцінки майна. 

Коротка історія становлення і розвитку міжнародної оціночної 
діяльності. Становлення оціночної діяльності в Україні.

Література [2–6; 8; 10]

Тема 2. об’єкти і принципи експертизи й оцінки нерухомого 
майна

Поняття об’єктів оцінки. Поняття об’єктів оцінки нерухомого майна. 
Об’єкти оцінки у матеріальній та нематеріальній формі, їх поняття та ха-
рактеристика. Об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу.

Основні принципи оцінки, їх загальна характеристика. Принци-
пи, виділені з позиції потенційного власника: корисності, заміщення 
та очікування. Принципи, обумовлені процесом експлуатації: вкладу, 
остаточної продуктивності, збалансованості та розділення. Принци-
пи, обумовлені ринковим середовищем: попиту і пропозиції, конку-
ренції, відповідності, зміни зовнішнього середовища. Принцип най-
кращого і найбільш ефективного використання. 

Література [2; �; 10]

Тема 3. вартість майна та її основні види
Зміст корисності як основного фактора створення і підтримки 

вартості. Здатність майна приносити доход. Фактори корисності. 
Знос та його види.

Поняття вартості і ціни майна та майнових прав.
Загальне поняття про бази оцінки. Види вартості. Поняття та 

особливості використання ринкової вартості. Бази оцінки, відмінні 
від ринкової вартості (неринкові види вартості) та особливості їх 
використання. Особливості визначення і застосування різних видів 
вартості. Залишкова вартість заміщення (відтворення). Вартість у 
використанні. Вартість ліквідації. Інвестиційна вартість. Спеціальна 
вартість. Ліквідаційна вартість.

Література [2–16; 56–61]
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Тема 4. методичні підходи до експертизи й оцінки нерухомого 
майна

Методичні підходи до експертизи й оцінки нерухомості, загальне 
поняття. Загальна характеристика й особливості застосування вит-
ратного підходу. Загальна характеристика й особливості застосуван-
ня доходного підходу. Загальна характеристика й особливості засто-
сування порівняльного підходу. Комбінування методичних підходів 
до оцінки майна. Фінансові інструменти в оцінці майна.

Література [2–17; 56–61]

Тема 5. Правові засади та регулювання експертизи й оцінки 
нерухомого майна

Механізми забезпечення достовірності і об’єктивності оцінки 
майна, а також формування і розвиток відповідної інфраструктури. 
Шляхи їх реалізації.

Короткий огляд ринку оціночних послуг.
Типи систем регулювання оцінки майна і оціночної діяльності. 

Методичне регулювання оцінки майна.
Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності в 

Україні та орган державної влади, який здійснює державне регулю-
вання оціночної діяльності. Відповідальність за порушення законо-
давства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність. 

Зміст громадського регулювання оцінки майна і професійної оці-
ночної діяльності в Україні. Поняття саморегулівної організації оці-
нювачів. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оці-
нювачів. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів.

Права оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Обов’язки 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Відповідальність оці-
нювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

Загальна характеристика та роль нормативно-правової бази щодо 
оцінки майна та експертизи нерухомості. Роль стандартів з регулю-
вання методів оцінки та експертизи нерухомого майна.

Література [1; 3; 8; 9; 56–61]
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Тема 6. організація, інформаційне забезпечення 
та документальне оформлення експертизи й оцінки 
нерухомого майна

Поняття організації проведення оцінки. Загальні вимоги до про-
ведення незалежної оцінки майна. Етапи і процедури оцінки нерухо-
мості. Підстави для проведення оцінки майна. Підготовка і укладан-
ня договору на оцінку майна.

Інформаційне забезпечення оцінки майна. Місце та роль бухгал-
терського обліку в оцінці та експертизі нерухомого майна.

Звіт про оцінку майна. Загальні вимоги до складання Звіту про 
оцінку майна та підготовки висновку про вартість майна. Загальні 
вимоги до рецензування Звіту про оцінку майна. Порядок погоджен-
ня та затвердження оцінки майна.

Література [1; 8–17; 56–61]

змістовий модуль іі. Особливості експертизи й оцінки різних 
об’єктів нерухомого майна 

Тема 7. експертиза й оцінка земельних ділянок
Земельна ділянка як об’єкт оцінки. Грошова оцінка в системі еко-

номічного регулювання земельних відносин. Ринок землі в Україні 
і його інфраструктура. Фінансово-правові механізми первинного і 
вторинного ринку землі. Умови і фактори, що впливають на вартість 
земельної ділянки. Правове регулювання оцінки земель. Об’єкти 
оцінки земель. Принципи оцінки земель. Види оцінки земель. 

Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель. Професій-
на підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок та умови їх діяльності. Нормативно-методичне регулюван-
ня оцінки земель. Обов’язкове проведення грошової оцінки земель. 
Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок. Підстави для проведення оцінки земель. Нормативна грошо-
ва оцінка земель різних категорій, її порядок, цілі та  регламентація. 
Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної 
грошової оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, її сутність та поря-
док. Основні методологічні підходи експертної грошової оцінки зе-
мельних ділянок. Методичні підходи до оцінки земельних ділянок. 
Методи оцінки землі. Експертна грошова оцінка різних видів земель-
них ділянок.
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Інформаційне забезпечення проведення грошової оцінки земель. 
Система містобудівної і землевпорядкувальної документації. Доку-
ментація з оцінки земель та її затвердження. Державне регулювання 
у сфері оцінки земель. Саморегулівні організації у сфері оцінки зе-
мель.

Література [2; 9–19; 56–61]

Тема 8. Державна експертиза землевпорядної документації. 
умови провадження господарської діяльності 
щодо проведення землевпорядних та землеоціночних 
робіт

Загальні засади державної експертизи землевпорядної документа-
ції (поняття, правові основи, завдання, принципи, об’єкти і суб’єкти). 
Форми і види державної експертизи. Регулювання у сфері держав-
ної експертизи. Статус експерта державної експертизи. Права та 
обов’язки замовників державної експертизи і розробників об’єктів 
державної експертизи. Порядок проведення державної експертизи. 
Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної ек-
спертизи.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо 
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт. Види земле-
впорядних та землеоціночних робіт, які підлягають ліцензуванню. 
Вимоги до проведення землевпорядних та землеоціночних робіт

Література [1–8; 11–17; 56–61]

Тема 9. особливості методики та організації експертизи 
й оцінки об’єктів нерухомого майна у матеріальній 
формі

Поняття об’єктів оцінки у матеріальній формі. Загальні особ-
ливості експертизи й оцінки об’єктів у матеріальній формі. Загаль-
ні особливості оцінки будівель і споруд. Система ціноутворення у 
будівництві.

Оцінка доходу, що приносять об’єкти нерухомості в матеріальній 
формі. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни до-
ходів. Ставка капіталізації при оцінці нерухомості.

Дослідження ринку під час оцінки об’єктів нерухомості в ма-
теріальній формі. Сегментація ринку об’єктів нерухомості в ма-
теріальній формі. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку 
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об’єктів нерухомості в матеріальній формі. Оцінка ємності ринку. 
Особливості застосування порівняльного підходу до оцінки об’єктів 
нерухомості в матеріальній формі.

Особливості застосування витратного підходу до оцінки об’єктів 
нерухомості в матеріальній формі. Метод оцінки за вартістю оди-
ничного показника. Оцінка за вартістю об’єкта аналогічного функ-
ціонального призначення. Метод розбивання на компоненти. Метод 
одиничних розцінок.

Оцінка зносу будівель і споруд.
Оцінки, віднесені до особливих випадків. Оцінка покриття витрат 

на придбання нерухомості. Оцінка доцільності придбання нерухо-
мості за допомогою позикових засобів. Оцінки вигідності різних умов 
продажу нерухомості. Оцінка інвестиційної вартості. Оцінка об’єктів 
незавершеного будівництва. 

Література [8–17; 56–61]

Тема 10. особливості методики та організації експертизи 
й оцінки об’єктів нерухомого майна 
у нематеріальній формі 

Поняття та види нематеріальних активів. Ціноутворення на не-
матеріальні активи. Основні етапи і процедури експертизи й оцінки 
нематеріальних активів.

Методичні підходи до оцінки нематеріальних активів. Метод 
дисконтування грошових потоків. Метод переваги в доходах. Метод 
виграшу у собівартості. Метод надлишкових грошових потоків. Ме-
тод внутрішнього порівняння. Метод звільнення від роялті. Метод 
вартості створення нематеріальних активів. 

Оцінка вартості гудвіла. Оцінка організаційно-економічних при-
вілеїв. Оцінка ресурсів ідентифікації юридичних осіб. Оцінка прав 
користування об’єктами природного середовища. Методичні підходи 
до оцінки прав користування землею, водними і лісовими ресурсами. 
Оцінка прав користування надрами. Оцінка прав користування май-
ном. Оцінка вартості ринку і прав компаній на маршрути.

Визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації).

Визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського 
підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших дер-
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жавних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного 
господарства.

Особливості визначення вартості внесків учасників та засновни-
ків до статутних фондів господарських товариств.

Особливості оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних това-
риств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що нале-
жать державі.

Особливості оцінки часток (паїв, акцій).
Література [1–17; 56–61]

змістовий модуль ііі. Методика та організація обліку складу 
та джерел майна підприємства

Тема 11. загальні особливості методики та організації обліку 
рухомого та нерухомого майна та джерел  
його утворення

Значення бухгалтерського обліку для експертизи рухомого та не-
рухомого майна сучасного підприємства. Особливості бухгалтерської 
роботи при проведенні експертизи. Умови передачі інформації в бух-
галтерському (фінансовому) обліку. Відповідальність бухгалтера. 
Передумови та напрями реформування бухгалтерського (фінансово-
го) обліку. Нормативне регулювання обліку.

Література [19; �0; 56–61]

Тема 12. методика та організація аналітичного 
та синтетичного обліку рухомого та нерухомого 
майна та джерел його утворення

Бухгалтерський облік основних засобів. Визначення основних 
понять. Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних 
засобів. Документування господарських операцій з обліку основних 
засобів. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік 
капітальних інвестицій для придбання (виготовлення) основних за-
собів. Облік переоцінки та руху основних засобів. Знос (амортизація) 
основних засобів. Облік оренди (лізингу) основних засобів. Особли-
вості бухгалтерського обліку основних засобів у житлово-комуналь-
ному господарстві.

Бухгалтерський облік інших необоротних активів. Характерис-
тика рахунків обліку інших необоротних активів. Документування 
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необоротних матеріальних активів. Відображення господарських 
операцій із наявності і руху інших необоротних активів на рахунках 
бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів. Визначення основ-
них понять, визнання, оцінка, переоцінка. Документування госпо-
дарських операцій. Характеристика бухгалтерських рахунків обліку 
нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій для придбан-
ня нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів.

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій. Ін-
вестиції: поняття та оцінка. Характеристика бухгалтерських рахунків 
обліку довгострокових фінансових інвестицій.

Бухгалтерський облік довгострокової дебіторської заборгованос-
ті.

Сутність та бухгалтерський облік відстрочених податкових ак-
тивів і зобов’язань.

Література [19; �2; 56–61]

Тема 13. відображення у звітності інформації про рухоме 
і нерухоме майно

Загальні вимоги до фінансової звітності як інформаційної бази 
експертизи рухомого та нерухомого майна. Оприлюднення річної 
фінансової звітності. Форма № 1 “Баланс”. Звіт про фінансові ре-
зультати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. 
Взаємозв’язок форм річної фінансової звітності. 

Література [19; �5; 56–61]

вказівки  До  виконання  конТрольної  робоТи 

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання ви-
конують контрольну роботу.

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання і набути 
практичні навички роботи оцінника-експерта майна. 

Контрольна робота містить три теоретичні питання. На них пот-
рібно дати змістовні письмові відповіді у вигляді реферату.

При відповідях обов’язкове посилання на законодавчо-правову 
регламентацію даного питання. 

Номер варіанта контрольної роботи студенти вибирають за остан-
ньою цифрою своєї залікової книжки (див. таблицю). Номер заліко-
вої книжки і номер варіанта контрольної роботи необхідно вказувати 
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на титульній сторінці. У випадку відсутності цих даних робота повер-
тається студенту без рецензії. 

Варіант Номери теоретичних питань

0 1, 11, 21

1 2, 12, 22

2 3, 13, 23

3 �, 1�, 2�

� 5, 15, 25

5 6, 16, 26

6 7, 17, 27

7 8, 18, 28

8 9, 19, 29

9 10, 20, 30

Титульний аркуш контрольної роботи оформляється відповід-
но до методичних вказівок, розроблених у МАУП. Далі наводиться 
текст завдання і стислі, але вичерпні відповіді на питання. При цьому 
виокремлюються розділи, вказані в завданні.

Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особистий 
підпис і дату закінчення роботи, далі наводить список використаної 
при написанні роботи літератури, який оформляється у відповідності 
до загальноприйнятих вимог. 

Контрольну роботу потрібно виконувати в рукописному або ма-
шинописному (комп’ютерний набір) вигляді на аркушах паперу фор-
мату А�. Загальний обсяг — не більше 20 сторінок. 

На рецензування студенти подають оригінал роботи.

Теми  конТрольних  робіТ

 1. Поняття експертизи та оціночної діяльності. Обов’язковість оцін-
ки.

 2. Об’єкти експертизи та оцінки. Суб’єкти оціночної діяльності, їх 
права і обов’язки.
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 3. Зміст корисності як основного фактора створення і підтримки 
вартості. Здатність майна давати доход. Фактори корисності. 
Знос та його види.

 �. Поняття вартості і ціни майна та майнових прав. Загальне понят-
тя про бази оцінки. Види вартості. Ринкова вартість. Бази оцінки, 
відмінні від ринкової вартості (неринкові види вартості). Особ-
ливості визначення і застосування різних видів вартості.

 5. Основні методологічні підходи до оцінки майна. Витратний під-
хід. Дохідний підхід. Порівняльний підхід. Порівняння основних 
методологічних підходів до оцінки майна.

 6. Фінансові інструменти в оцінці майна.
 7. Організація проведення оцінки. Алгоритм процесу оцінки неру-

хомості. Етапи і процедури оцінки нерухомості.
 8. Підготовка і укладання договору на оцінку майна. Інформаційне 

забезпечення оцінки майна.
 9. Звіт про оцінку майна. Рецензування звіту про оцінку майна. Цілі 

оцінки і обмежувальні умови захисту інтересів замовників і оцін-
ника.

 10. Оцінка доходу, що дає нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієн-
тів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки не-
рухомості.

 11. Ставка капіталізації при оцінці нерухомості
 12. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. 

Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропо-
зиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний 
підхід до оцінки.

 13. Витратний підхід до оцінки — загальні положення. Метод оцін-
ки за вартістю одиничного показника. Оцінка за вартістю об’єкта 
аналогічного функціонального призначення. Метод розбивання 
на компоненти. Метод одиничних розцінок.

 1�. Оцінка зносу будівель і споруд.
 15. Особливі випадки оцінки. Оцінки, віднесені до особливих випад-

ків. Оцінка покриття витрат на придбання нерухомості. Оцінка 
доцільності придбання нерухомості за допомогою позикових за-
собів. Оцінки вигідності різних умов продажу нерухомості. Оцін-
ка інвестиційної вартості. Оцінка об’єктів незавершеного будів-
ництва.
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 16. Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її цілі та  
регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Ін-
дексація нормативної грошової оцінки.

 17. Експертна грошова оцінка земельних ділянок, її сутність і нор-
мативно-правова регламентація. Основні методологічні підходи 
експертної грошової оцінки земельних ділянок. Методичні підхо-
ди до оцінки земельних ділянок. Методи оцінки землі. Експертна 
грошова оцінка різних видів земельних ділянок.

 18. Витратний підхід до оцінки машин і обладнання, його сутність та 
методи.

 19. Знос машин і обладнання, його сутність і основні підходи до оцін-
ки. Види зносу, їх сутність, види і способи визначення. 

 20. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного та 
доходного підходів, їх сутність та методи.

 21. Оцінка автотранспортних засобів. Підходи та методи оцінки ав-
тотранспортних засобів.

 22. Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Під-
ходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними 
обладнання.

 23. Оцінка аеродромно-технічного обладнання. Підходи та методи 
оцінки аеродромно-технічного обладнання.

 2�. Оцінка суден. Основні аспекти оцінки. Основні фактори, що 
впливають на ринкову вартість суден. Огляд судна. Підходи та 
методи оцінки суден.

 25. Оцінка залізничного транспорту і пов’язаної з ним інфраструк-
тури. Класифікація і характеристика конструкції рухомого за-
лізничного транспорту. Підходи та методи оцінки залізничного 
транспорту і пов’язаної з ним інфраструктури.

 26. Методичні підходи до оцінки нематеріальних активів. Метод дис-
контування грошових потоків. Метод переваги в доходах. Метод 
виграшу у собівартості. Метод надлишкових грошових потоків. 
Метод внутрішнього порівняння. Метод звільнення від роялті. 
Метод вартості створення нематеріальних активів. 

 27. Методичні особливості оцінки деяких видів нематеріальних ак-
тивів. Оцінка вартості гудвіла. Оцінка організаційно-економічних 
привілеїв. Оцінка ресурсів ідентифікації юридичних осіб. Оцінка 
прав користування об’єктами природного середовища. Методичні 
підходи до оцінки прав користування землею, водними і лісови-
ми ресурсами. Оцінка прав користування надрами. Оцінка прав 
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користування майном. Оцінка вартості ринку і прав компаній на 
маршрути.

 28. Підходи до оцінки підприємства, його сутність та методи.
 29. Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій.  Оцінка обліга-

цій.
 30. Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка інвестицій-

ної вартості. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вар-
тості майна підприємства.

 31. Значения бухгалтерського обліку для експертизи рухомого та не-
рухомого майна сучасного підприємства. 

 32. Особливості бухгалтерської роботи при проведенні експертизи. 
 33. Умови передачі інформації в бухгалтерскому (фінансовому) облі-

ку. 
 3�. Відповідальність бухгалтера. Передумови та напрями реформу-

вання бухгалтерського (фінансового) обліку. 
 35. Нормативне регулювання обліку.
 36. Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних за-

собів, документування господарських операцій з обліку основних 
засобів. 

 37. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 
 38. Бухгалтерський облік інших необоротних активів. 
 39. Документування необоротних матеріальних активів. 
 �0. Відображення господарських операцій із наявності і руху інших 

необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку.
 �1. Бухгалтерський облік нематеріальних активів. Визначення ос-

новних понять, визнання, оцінка, переоцінка. 
 �2. Документування господарських операцій. 
 �3. Загальні вимоги до фінансової звітності як інформаційної бази 

експертизи рухомого та нерухомого майна. 
 ��. Форма № 1 “Баланс”. 
 �5. Звіт про фінансові результати. 
 �6. Звіт про рух грошових коштів. 
 �7. Звіт про власний капітал. 
 �8. Взаємозв’язок форм річної фінансової звітності. 

ПиТання  Для  самоконТролю

 1. Поняття оцінки і оціночної діяльності. 
 2. Обов’язковість оцінки.
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 3. Історія становлення і розвитку міжнародної оціночної діяль-
ності.

 �. Становлення оціночної діяльності в Україні.
 5. Суб’єкти оціночної діяльності, їх права і обов’язки.
 6. Професійна підготовка оцінників і сертифікація суб’єктів оціноч-

ної діяльності.
 7. Об’єкти оцінки.
 8. Зміст корисності як основного фактора створення і підтримки 

вартості. Здатність майна давати доход. Фактори корисності. 
 9. Знос майна та його види.
 10. Поняття вартості і ціни майна та майнових прав.
 11. Загальне поняття про бази оцінки. Види вартості. 
 12. Ринкова вартість. Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості (не-

ринкові види вартості). 
 13. Особливості визначення і застосування різних видів вартості.
 1�. Основні принципи оцінки.
 15. Принципи і основні підходи стандартизації оцінки майна в Ук-

раїні.
 16. Вартість в міжнародних стандартах оцінки і фінансової звітності.
 17. Основні методологічні підходи до оцінки майна — загальні поло-

ження. 
 18. Витратний підхід до оцінки майна. 
 19. Дохідний підхід до оцінки майна. 
 20. Порівняльний підхід до оцінки майна. 
 21. Порівняння основних методологічних підходів до оцінки майна.
 22. Фінансові інструменти в оцінці майна.
 23. Механізми забезпечення достовірності і об’єктивності оцінки 

майна, а також формування і розвиток відповідної інфраструкту-
ри. Шляхи їх реалізації.

 2�. Огляд ринку оціночних послуг.
 25. Типи систем регулювання оцінки майна і оціночної діяльності.
 26. Механізми державного і громадського регулювання оцінки майна 

і професійної оціночної діяльності в Україні.
 27. Організація проведення оцінки.
 28. Процес проведення незалежної оцінки майна (етапи). Алгоритм 

процесу оцінки нерухомості. Етапи і процедури оцінки нерухо-
мості.

 29. Підготовка і укладання договору на оцінку майна.
 30. Інформаційне забезпечення оцінки майна.
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 31. Звіт про оцінку майна.
 32. Рецензування звіту про оцінку майна.
 33. Цілі оцінки і обмежувальні умови захисту інтересів замовників і 

оцінника.
 3�. Поняття, ознаки, загальна класифікація та характеристика неру-

хомості.
 35. Система ціноутворення у будівництві.
 36. Оцінка доходу, що дає нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієн-

тів. Характеристика зміни доходів. 
 37. Основні підходи до оцінки нерухомості.
 38. Ставка капіталізації при оцінці нерухомості.
 39. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухо-

мості.
 �0. Сутність та методи витратного підходу до оцінки нерухомості.  
 �1. Оцінка зносу будівель і споруд.
 �2. Особливі випадки оцінки нерухомості. Оцінки, віднесені до особ-

ливих випадків. 
 �3. Земельна ділянка як об’єкт оцінки.
 ��. Грошова оцінка в системі економічного регулювання земельних 

відносин.
 �5. Ринок землі в Україні і його інфраструктура. Фінансово-правові 

механізми первинного і вторинного ринку землі.
 �6. Умови і фактори, що впливають на вартість земельної ділянки.
 �7. Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її цілі та  

регламентація. Індексація нормативної грошової оцінки.
 �8. Грошова оцінка земель різного призначення. 
 �9. Експертна грошова оцінка земельних ділянок, її сутність і норма-

тивно-правова регламентація. Основні методологічні підходи до 
експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

 50. Експертна грошова оцінка різних видів земельних ділянок.
 51. Методичні підходи до оцінки земельних ділянок. Методи оцінки 

землі. 
 52. Інформаційне забезпечення проведення грошової оцінки земель. 

Система містобудівної і землевпорядкувальної документації.
 53. Регламентація проведення нормативної і експертної грошової 

оцінки земель.
 5�. Вимоги до звіту із експертної грошової оцінки земельних діля-

нок.
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 55. Основні аспекти ідентифікації машин і обладнання для цілей 
аналізу.

 56. Витратний підхід до оцінки машин і обладнання, його сутність та 
методи. 

 57. Знос машин і обладнання, його сутність і основні підходи до оцін-
ки. 

 58. Фізичний знос машин і обладнання, його сутність, види, фактори 
та методи визначення. 

 59. Функціональний знос машин і обладнання, сутність, види і спо-
соби його визначення. 

 60. Зовнішній (економічний) знос машин і обладнання, сутність, 
причини та способи визначення.

 61. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного під-
ходу, його сутність та методи.

 62. Оцінка машин і обладнання з використанням доходного підходу.
 63. Класифікація транспортних засобів.
 6�. Оцінка автотранспортних засобів. Підходи та методи оцінки ав-

тотранспортних засобів.
 65. Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Під-

ходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними 
обладнання.

 66. Оцінка аеродромно-технічного обладнання. Підходи та методи 
оцінки аеродромно-технічного обладнання.

 67. Оцінка суден. Основні аспекти оцінки. Основні фактори, що 
впливають на ринкову вартість суден. Огляд судна. Підходи та 
методи оцінки суден.

 68. Оцінка залізничного транспорту і пов’язаної з ним інфраструк-
тури. Класифікація і характеристика конструкції рухомого заліз-
ничного транспорту. 

 69. Підходи та методи оцінки залізничного транспорту і пов’язаної з 
ним інфраструктури.

 70. Види нематеріальних активів.
 71. Ціноутворення на нематеріальні активи.
 72. Основні етапи і процедури оцінки.
 73. Методичні підходи до оцінки нематеріальних активів.  
 7�. Оцінка вартості гудвіла та оцінка організаційно-економічних 

привілеїв. 
 75. Оцінка ресурсів ідентифікації юридичних осіб. 
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 76. Оцінка прав користування об’єктами природного середовища, 
землею, водними і лісовими ресурсами, надрами. 

 77. Оцінка прав користування майном та вартості ринку і прав ком-
паній на маршрути.

 78. Поняття і класифікація цілісних майнових комплексів. Правові 
форми володіння цілісними майновими комплексами.

 79. Активи цілісних майнових комплексів і джерела їх фінансуван-
ня.

 80. Ціноутворення на фондовому ринку.
 81. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу, його сутність та методи. 
 82. Сутність майнового підходу до оцінки підприємства. 
 83. Методи майнового підходу до оцінки підприємства. 
 8�. Техніка дисконтування і капіталізація. Метод дисконтування гро-

шових потоків. Метод прямої капіталізації.
 85. Оцінка ризиків і ставки дисконту. Модель оцінки капітальних ак-

тивів. Метод кумулятивної побудови ставки дисконту. Застосу-
вання ставок дисконту до різних грошових потоків.

 86. Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцінка обліга-
цій.

 87. Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка інвестицій-
ної вартості. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вар-
тості майна підприємства.

 88. Вартісні параметри реструктуризації підприємств. 
 89. Специфіка оцінки збитку завданого підприємству.
 90. Методичні особливості оцінки вартості підприємств в умовах 

економічної трансформації.

сПисок  ліТераТури 

Основна

 1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав і професійної 
оціночної діяльності в Україні” від 12.07.01.

 2. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.03 № 1378-ІV.
 3. Закон України “Про державну експертизу землевпорядної доку-

ментації” від 17.06.0� № 1808-IV.
 �. Національний стандарт 1 “Загальні засади оцінки майна і май-

нових прав”: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 
10.10.03  № 1��0.
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 5. Національний стандарт 2 “Оцінка нерухомого майна”: Затв. Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 28.10.0� № 1��2.

 6. Методика оцінки майна: Затв. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.10.03 № 1891.

 7. Методика оцінки об’єктів оренди: Затв. Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 10.09.95 у редакції від 02.02.03 № 3 (із 
змін. і допов.).

 8. Методика грошової оцінки пам’яток: Затв. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.10.02 № 1��7.

 9. Ліцензійні умови проведення господарської діяльності щодо про-
ведення землевпорядних та землеоціночних робіт: Затв. наказом 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва і Державного комітету України по земельних ре-
сурсах від 13.02.01 № 28/18.

 10. Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності: Затв. наказом Фонду державного майна України від 
1�.03.02 № �79 (із змін. і допов., внесеними наказом Фонду дер-
жавного майна України від 27.02.0� № 375).

 11. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності: 
Затв. наказом Фонду державного майна України від 25.11.03 
№ 2100.

 12. Інструкція розрахунку прогнозної вартості об’єктів приватизації: 
Затв. наказом Фонду державного майна України і Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.11.02  
№ 2110/35�.

 13. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ді-
лянок: Затв. наказом Державного комітету України по земельних 
ресурсах від 09.01.03 № 2 (із змін. і допов., внесеними наказом 
Державного комітету України по земельних ресурсах від 22.03.02 
№ 80).

 1�. Порядок реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному 
реєстрі оцінювачів: Затв. наказом Фонду державного майна Ук-
раїни від 19.12.01 № 2355. 

 15. Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів: Затв. наказом 
Фонду державного майна України від 16.10.02 № 752/70�0 (із 
змін. і допов.).
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 16. Порядок ведення Державного реєстру суб’єктів оціночної діяль-
ності та надання довідок з нього: Затв. наказом Фонду державно-
го майна України від 25.05.0� № 995.

 17. Щодо звичайної ціни послуг та виконання робіт з оцінки майна: 
Наказ Фонду державного майна України від 29.01.0� № 1�8.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 
до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів Ук-
раїни від 31.03.99 №87.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. 
наказом Міністерства фінансів України  від 31.03.99 № 87 (із змін. 
і допов.).

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінан-
сові результати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
31.03.99 № 87.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку � “Звіт про рух 
грошових коштів”: Затв. наказом  Міністерства фінансів України 
від 31.03.99 № 87.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про влас-
ний капітал”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
31.03.99 № 87.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах”: Затв. наказом Міністерства 
фінансів України від 28.05.99 № 137.

 2�. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засо-
би”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.0�.2000  
№ 92.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні 
активи”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99  
№ 2�2.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. 
наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 2�6.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська 
заборгованість”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
08.10.99 № 237.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: 
Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000  
№ 20.
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 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові 
інвестиції”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
26.0�.2000 № 91.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1� “Оренда”: Затв. 
наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. 
наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. 
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на 
прибуток”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
28.12.2000 № 353.

 3�. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні кон-
тракти”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.05.01 
№ 205.

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання 
підприємств”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
07.07.99 № 163.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована 
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