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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Згідно з робочою програмою курсу «Кадастр» передбачено виконання трьох
практичних робіт. У ході виконання цих робіт студенти повинні засвоїти
законодавчу,

нормативно-правову та методичну основу оцінки

земель

та

нерухомості в Україні, вміти вирішувати основні практичні задачі: здійснювати
нормативно-грошову

та

експертну

оцінку

земельних

ділянок

різного

функціонального призначення, визначати вартість обʼєктів нерухомості. Також слід
навчитися складати звіти з оцінки земель відповідно до вимог нормативних
документів.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
Мета: Виконати розрахунок грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення по Україні та сільськогосподарському підприємству, а також
окремої земельної ділянки
Вихідні дані: 1) Економічні та оціночні показники для обчислення грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення (таблиця 1.1)
2) Площі агровиробничих груп ґрунтів і бали бонітету для
розрахунку грошової оцінки ріллі окремої земельної ділянки
Теоретичні відомості
Грошова оцінка здійснюється з метою створення умов для економічного
регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під
заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди,
визначенні ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості
основних засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до статутних фондів
спільних підприємств, акціонерних товариств, обʼєднань, кооперативів.
Грошова оцінка землі є вихідною базою для здійснення операцій з земельними
частками (паями), ринкова ціна яких визначається на основі співвідношення попиту
і пропозиції, а також для встановлення стартової ціни земельних ділянок
несільськогосподарського призначення при продажу їх на конкурентних засадах.
Інформаційною базою для грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна
характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), матеріали
внутрішньогосподарського землевпорядкування, проекти формування територій і
встановлення меж населених пунктів, матеріали інвентаризації земель тощо.
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення здійснюється
послідовно по Україні, областях, адміністративних районах, для окремих земельних
ділянок.
Грошова оцінка здійснюється окремо для орних земель, земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами.
Для визначення грошової оцінки земель в Україні розраховується
диференціальний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою для
виробництва зернових культур (у центнерах) за формулою:
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РДН = (У Ц – З – З КНР)  Ц

(1.1)

де РДН – диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);
У

– урожайність зернових з гектара, ц;

Ц

– ціна реалізації центнера зерна, грн;

З

– виробничі затрати на гектар, грн;

КНР – коефіцієнт норми рентабельності (рівний 0,35).
Крім диференціального рентного доходу (РДН), в сільському господарстві, за
умов використання гірших земель, створюється абсолютний рентний дохід (РАН).
Величина абсолютного рентного доходу, встановлена в Україні на гектар угідь,
рівна 1,6 ц зерна.
Загальний рентний дохід РЗДН обчислюється як сума диференціального та
абсолютного рентного доходів, тобто:

РЗДН  Р ДН  РАН

(1.2)

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховують на основі
співвідношень диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на
орних землях за економічною оцінкою для виробництва зернових культур за
формулою:

Р ДН(б )(с )(п ) 
де Р ДН (б )(с )(п ) –

Р ДН  Р Д(б )(с )(п )
РД

(1.3)

диференціальний рентний дохід з гектара орних земель під
багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і
пасовищами (п), ц;

Р ДН

–

Р Д(б )(с )(п ) –

диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, ц;
диференціальний рентний дохід з гектара орних земель під
багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і
пасовищами (п) за економічною оцінкою земель, грн;

РД

–

диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за

економічною оцінкою для виробництва зернових культур, грн;
Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами визначається як добуток річного рентного
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доходу за економічною оцінкою для виробництва зернових культур, ціни зерно і
термін його капіталізації за формулою:
Г ОЗ  РЗДН  Ц  Т К

де Г ОЗ –

(1.4)

грошова оцінка орних земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами, грн;

Т К – термін капіталізації рентного доходу (33 роки).
Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Автономній Республіці
Крим, областях і адміністративних районах розраховується за формулою:
Р ДН ( р) 

Р ДН (У )  Р Д( р)

(1.5)

Р Д(У )

де Р ДН (р) – диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в
регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, адміністративних
районах), ц;
Р ДН (У ) – диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під

багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в
Україні, ц;
Р Д(р)

– диференціальний

рентний

дохід

за

економічною

оцінкою

для

виробництва зернових культур на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
за оцінкою цих угідь в регіоні (Автономній Республіці Крим, областях,
адміністративних районах), грн;
Р Д(У )

– диференціальний

рентний

дохід

за

економічною

оцінкою

для

виробництва зернових культур на орних земель, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
за оцінкою цих угідь в Україні, грн.
Грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами в Автономній республіці Крим, областях,
адміністративних районах визначається за формулою (1.4).
Р ДН (П ) 

Р ДН ( р)  Р Д(п )
Р Д ( р)

(1.6)
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де Р ДН (П ) – диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в
адміністративному районі), ц;
Р Д(П ) – диференціальний

рентний

дохід

за

економічною

оцінкою

для

виробництва зернових культур на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (П), грн;
Р Д(р)

– диференціальний

рентний

дохід

за

економічною

оцінкою

для

виробництва зернових культур на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
за оцінкою цих угідь в адміністративному районі (р), грн.
Грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах
визначається за формулою (1.4).
Грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається на основі шкал
грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.
Шкали грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів розраховуються за
формулою:
Г АГР 

де Г АГР
Г

Г  Б АГР
Б

(1.7)

– грошова оцінка гектара агровиробничої групи ґрунтів, грн;
– грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільскогосподарському
підприємстві, грн;

Б АГР – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;

Б

– бал бонітету гектара відповідних угідь у сільськогосподарському
підприємстві.

Бал бонітету гектара відповідних угідь визначається як середньозважене за
формулою:
n

Б

 Б АГР  П АГР 
i

n

 П АГР
i

де ПАГР – площа агровиробничої групи ґрунтів.

(1.8)
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Загальна грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається сумою добутків
площ агровирбничих груп ґрунтів на їх грошові оцінки, тобто:
n

Г   Г АГР  П АГР 

(1.9)

i

Порядок виконання роботи
Використовуючи вихідні дані (таблиця 1.1.) і наведені формули, виконати:
1. Розрахунки грошової оцінки ріллі, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами в Україні.
2. Розрахунок грошової оцінки ріллі, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві.
3. Розрахунок грошової оцінки ріллі окремої земельної ділянки.
Таблиця 1.1 – Вихідні економічні та оціночні показники
№
п/п
1. Ціна центнера зерна

Показники

Значення
показника
45 * k і *

Виробничі затрати на гектар
Диференціальний рентний дохід з гектара орних земель по Україні
Диференціальний рентний дохід з гектара орних земель по району
Диференціальний рентний дохід з гектара земель під
багаторічними насадженнями по адміністративному району
6. Диференціальний рентний дохід з гектара земель під сіножатями
по району
7. Диференціальний рентний дохід з гектара земель під пасовищами
по району
2.
3.
4.
5.

*

804 * k і
924 * k і
643 * k і
796 * k і
258 * k і
169 * k і

Примітка: kі прийняти згідно вказаного номеру варіанту (k і = 1,01 – 1,20). Всі
інші показники прийняти у відповідності з таблицями 1.2 – 1.11.
Приклад виконання практичної роботи приведений у таблицях 1.2 – 1.11.
Таблиця 1.2 – Розрахунок рентного доходу на орних землях України

№
Показники
п/п
1. Урожайність зернових з гектара, ц

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель

Значення
показника
31,5
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2. Середньорічна ціна реалізації 1 ц. зерна, грн
3. Валова продукція з гектара, грн
4. Виробничі затрати на гектар, грн
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прибуток (35 %), грн
Сума витрат і прибутку, грн
Диференціальний рентний дохід, грн
Диференціальний рентний дохід, ц
Абсолютний рентний дохід, ц
Загальний рентний дохід, ц

За економічною
оцінкою земель
ряд 1 * ряд 2
За економічною
оцінкою земель
ряд 4 * 0,35
ряд 4 + ряд 5
ряд 3 – ряд 6
ряд 7 : ряд 2
Постійна величина
ряд 8 + ряд 9

45
1 418
804
281
1 085
333
7,4
1,6
9,0

Таблиця 1.3 – Розрахунок грошової оцінки ріллі в Україні
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
ріллі, грн
2. Абсолютний рентний дохід, ц
3. Загальний рентний дохід, ц
4. Термін капіталізації рентного доходу, років
5. Ціна центнера зерна, грн
6. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
табл. 1.2, ряд 8

Значення
показника
7,4

Постійна величина
ряд 1 + ряд 2
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 3 * ряд5 * ряд4

1,6
9,0
33
45
13 365

Таблиця 1.4 – Розрахунок грошової оцінки земель під
багаторічними насадженнями в Україні
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
табл. 1.2, ряд 8

Значення
показника
4 144

За економічною
оцінкою земель
ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

924
33,2

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5

1,6
34,8

7,4
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7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

33
45
51 678

Таблиця 1.5 – Розрахунок грошової оцінки природних сіножатей в Україні
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними сіножатями, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними сіножатями, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц
7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
табл. 1.2, ряд 8

Значення
показника
362

За економічною
оцінкою земель
ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

924

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

1,6
4,5
33
45
6 682

7,4

2,9

Таблиця 1.6 – Розрахунок грошової оцінки природних пасовищ в Україні
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц
7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
табл. 1.2, ряд 8

Значення
показника
148

За економічною
оцінкою земель
ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

924

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

1,6
2,8
33
45
4 158

7,4

1,2
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Таблиця 1.7 – Розрахунок грошової оцінки ріллі
в сільськогосподарському підприємстві
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель по підприємству, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель в районі, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель в районі, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
орних земель по підприємству, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц
7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
табл. 1.2, ряд 8

Значення
показника
570

За економічною
оцінкою земель
ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

643

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

1,6
9,9
33
51
16 662

9,4

8,3

Таблиця 1.8 – Розрахунок грошової оцінки земель під багаторічними
насадженнями в сільськогосподарському підприємстві
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями в
адміністративному районі, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями в
адміністративному районі, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц
7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
За економічною
оцінкою земель

Значення
показника
912

За економічною
оцінкою земель

796

ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

16,7

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

1,6
18,3
33
51
30 799

14,6
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Таблиця 1.9 – Розрахунок грошової оцінки природних сіножатей в
сільськогосподарському підприємстві
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під сіножатями, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під сіножатями в районі, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під сіножатями в районі, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під сіножатями, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц
7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
За економічною
оцінкою земель
За економічною
оцінкою земель
ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

Значення
показника
121

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

1,6
4,2
33
51
7 069

5,5
258
2,6

Таблиця 1.10 – Розрахунок грошової оцінки природних пасовищ в
сільськогосподарському підприємстві
№
Показники
п/п
1. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами, грн
2. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами по
району, ц
3. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами по
адміністративному району, грн
4. Диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами, ц
5. Абсолютний рентний дохід, ц
6. Загальний рентний дохід, ц
7. Термін капіталізації рентного доходу, років
8. Ціна центнера зерна, грн
9. Грошова оцінка гектара, грн

Порядок
розрахунку
За економічною
оцінкою земель
За економічною
оцінкою земель

Значення
показника
79

За економічною
оцінкою земель

169

ряд 2 * ряд 1 : ряд 3

1,7

Постійна величина
ряд 4 + ряд 5
Постійна величина
На час розрахунку
ряд 6 * ряд 8 * ряд 7

1,6
3,3
33
51
5 554

3,6
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Таблиця 1.11 – Розрахунок грошової оцінки ріллі окремої земельної ділянки
№
Показники
п/п
1. Площа, гектарів
2. Площа агрогруп (ПАГР), гектарів
18 г
35 г
25 г
3. Бал бонітету агрогрупи (БАГР),
18 г
35 г
25 г
4. Бал бонітету гектара орних земель по
підприємству (Б)
5. Грошова оцінка гектара орних земель по
підприємству, грн
6. Грошова оцінка гектара агрогруп (ГАГР), грн
18 г
35 г
25 г
7. Грошова оцінка агрогруп, грн
18 г
35 г
25 г
8. Грошова оцінка ділянки, грн

Порядок
розрахунку
Згідно експлікації
Згідно експлікації
агровиробничих
груп ґрунтів

Значення
показника
10,8
4,6
3,4
2,8

За шкалами
бонітетів ґрунтів
орних земель
України
За формулою (1.8)

33
31
10
26

ряд 9, табл. 1.7

16 662

За формулою (1.7)
21 148
19 866
6 408
ряд 6 * ряд 2

 (ряд 6 * ряд 2)

97 281
67 544
17 942
182 767

Аналіз результатів роботи. Висновки
Результати розрахунків грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь в
Україні і сільськогосподарському підприємстві наведені в таблиці 1.12.
Таблиця 1.12 – Грошова оцінка сільськогосподарських угідь
№
п/п

Вид угіддя

1.
2.
3.
4.

Рілля
Багаторічні насадження
Природні сіножаті
Природні пасовища

Грошова оцінка 1 га, грн
в Україні
для сільськогосподарського підприємства
13 365
16 662
51 678
30 799
6 682
7 069
4 158
5 554

Грошова оцінка ріллі окремої земельної ділянки, загальною площею 10,8 га, з
врахуванням балів бонітету становить 182 767 грн.
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Контрольні запитання
1. Що є інформаційною базою грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення?
2. В якій послідовності здійснюють грошову оцінку земель сільськогосподарського
призначення?
3. Що
покладено
в
основу
розрахунку
сільскогосподарського призначення?

грошової

оцінки

земель

4. Вкажіть величину середньорічної урожайності зернових культур з гектара
земель України за даними економічної оцінки земель (за 1986 – 1990 рр.)
5. За якою формулою розраховують диференціальний рентний дохід з орних
земель України?
6. Вкажіть величину диференціального рентного доходу в центнерах з гектара
орних земель в Україні за даними економічної оцінки земель.
7. Яка величина абсолютного рентного доходу?
8. Вкажіть величину загального рентного доходу (РЗДН) в центнерах за даними
економічної оцінки земель.
9. Для яких угідь проводиться грошова оцінка земель сільськогосподарського
призначення?
10. Вкажіть термін капіталізації рентного доходу.
11. Вкажіть величину коефіцієнта норми рентабельності.
12. Як обчислюють загальний рентний дохід?
13. За якою формулою обчислюють диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями в Україні?
14. За якою формулою обчислюють диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними сіножатями в Україні?
15. За якою формулою обчислюють диференціальний рентний дохід з гектара
земель під природними пасовищами в Україні?
16. Як обчислюють диференціальний рентний дохід з гектара земель
сільськогосподарських угідь в Автономній Республіці Крим, областях і
адміністративних районах?
17. Як обчислюють диференціальний
сільськогосподарських підприємств?

рентний

дохід

з

гектара

земель

18. Як розраховують шкалу грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів?
19. Як визначають грошову оцінку сільськогосподарських угідь окремої земельної
ділянки?
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Тема: Експертна грошова оцінка земельних ділянок
Мета: Засвоїти методику розрахунку експертної вартості земельної ділянки різними
методичними підходами
Вихідні дані: Відомості про вартість подібних земельних ділянок і ставки орендної
плати. Площа земельної ділянки: S = 660 м2 + n,
площа приміщень: S1 = 140 м2 + n, де n – номер варіанту.
Теоретичні відомості
На відміну від нормативної грошової оцінки, в рамках експертної оцінки
земельної ділянки розглядаються, передусім, як основна складова нерухомості –
житлової, виробничої, комерційної, – ринки яких в достатній мірі сформувалися в
Україні. Це дозволяє при визначенні вартості землі максимально враховувати
ринкові чинники. Крім того, оцінка внеску землі в загальну прибутковість обʼєкта
нерухомості забезпечує визначення поточної вартості реального рентного доходу, в
якому акумулюються індивідуальні властивості земельної ділянки та локалізованої в
її межах діяльності і економічна ситуація, що склалася в населеному пункті та в
країні загалом на момент оцінки.
Тобто експертна оцінка ґрунтується на зовсім інших засадах, що дозволяють
застосовувати гнучкіші підходи до визначення вартості земельної ділянки.
При проведенні експертної оцінки належить використовувати неменше трьох
методичних підходів, причому обовʼязковим є застосування методичного підходу,
що ґрунтується на нормативній грошовій оцінці. Оцінка виконується згідно зі
стандартами.
Стандарти оцінки – це нормативно-правове поле, в якому працює оцінювач,
методична база його діяльності, процедури, якими користується оцінювач, а також
форма подання результатів.
Метод зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Вартість
земельної ділянки встановлюється шляхом внесення поправок до цін продажу
подібних земельних ділянок, що враховують відмінності в умовах угод та
характеристиках, які впливають на вартість. Поправки визначаються на основі
попарного порівняння вабо статистичного аналізу ринкових даних. Ціна продажу
подібної земельної ділянки визначається за формулою:
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ЦЗА  ЦА    ЦАj
j 1

де ЦЗА

(2.1)

– скоригована ціна продажу подібної земельної ділянки, грн;

ЦА

– фактична ціна продажу подібної земельної ділянки, грн;

m

– кількість факторів порівняння,

 ЦАj – різниця (поправка) в ціні продажу подібної земельної ділянки стосовно

ділянки, що оцінюється за m факторами порівняння.
Вартість земельної ділянки визначається як середнє значення отриманих
результатів. За основу визначення вартості подібних земельних ділянок беруться
ціни продажу тих ділянок, які за факторами, що впливають на їх вартість,
достатньою мірою збігаються з ділянкою, яка оцінюється.
Метод співвідношення. Базується на принципі вкладу, за яким вартість землі
вимірюється тією часткою, яку вона привносить у вартість обʼєкта нерухомості в
цілому.
При цьому частка землі в сумарній вартості зростає в міру підвищення ступеня
містобудівної цінності території.
Ринкова вартість земельної ділянки може бути визначена як частка в ціні
продажу забудованої ділянки за формулою:

ЦЗ 

ЦК  КС
100  К Я  К m  КФР

(2.2)

де ЦК – ціна продажу квартири в розрахунку на 1м2 загальної площі, грн;

КС – частка землі в ціні продажу земельної ділянки для конкретного
ситуаційного класу, %;

К Я – коефіцієнт, що враховує споживчу якість забудови;
КФР – коефіцієнт розбіжності у функціональному використанні земельної

ділянки стосовно земель житлової забудови.
Перевагою методу співвідношення є достатність інформації про продаж
забудованих ділянок без необхідності визначення всіх витрат, повʼязаних з їх
забудовою. Є найбільш зручним для оцінки землі в районах забудови.
Метод врахування витрат на земельні поліпшення (освоєння).
Використовується при оцінці ділянок, які освоєно чи планується освоїти відповідно
до найбільш ефективного їх використання. При цьому вартість земельної ділянки

17

визначається як різниця між очікуваним доходом від продажу поліпшеної ділянки та
витратами на земельні поліпшення з врахуванням прибутку, який планується
отримати:

ЦМ  ЦО  ВП  ПП 

(2.3)

де ЦМ – номінальна вартість землі, грн;

Ц О – очікувана ціна продажу забудованої земельної ділянки, грн;
В П – витрати на реалізацію проекту забудованої земельної ділянки, грн;

ПП – прибуток, прийнятий для забудовника, грн.
Метод капіталізації рентного доходу. Базується на визначенні поточної
вартості майбутніх доходів від найкращого використання земельної ділянки, або від
економії на орендній платі, які отримає власник, що самостійного експлуатує обʼєкт.
При прямій капіталізації чистого доходу оцінна вартість земельної ділянки
визначається за формулою:

ЦКП 

ДО
СК

(2.4)

де ДО – фактичний або очікуваний річний чистий дохід, грн;

СК – ставка капіталізації (коефіцієнт).
При непрямій капіталізації чистого доходу (дисконтуванні грошових потоків)
оцінна вартість земельної ділянки визначається за формулою:
i

Доі
i 1 1  С К 

Цкн  

(2.5)

де Доi – очікуваний чистий дохід за і-й рік, грн;

i

– період, який враховується при непрямій капіталізації чистого доходу,
років.
Порядок виконання роботи

1. Cкласти
опис
оцінювальної
земельної
ділянки:
вказати
її
місцерозташування, площу, цільове призначення, площу будівель, особливості
розташування ділянки.
2. Визначити ціну земельної ділянки методом зіставлення цін продажів
подібних земельних ділянок, користуючись формулою (2.1) та зразком, наведеним в
таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1 – Характеристика подібних земельних ділянок
№

Місцрозташування
ділянки
1. м. Київ, вул. Бойченка
2. м. Київ, вул. Малишка
3. м. Київ, вул. Кіото
Всього
Оцінювана ділянка

Площа,
м2
1 300
1 000
900
3 200
1 200

Експертна оцінка
Всього, грн
Ціна 1 м2
328 250
252,50
227 250
227,25
151 500
168,33
707 000
216,14
235 668,35
216,14

ЦАj
– 36,36
– 11,11
+ 47,81
0,34

Згідно формули 2.1, ціна ділянки буде складати 235 870,35 гривень
3. Оцінити земельну ділянку методом капіталізації чистого доходу.
Капіталізований дохід від здачі будівель в оренду Цо обчислюється за формулою:

Цо  С х * S1
де С х

(2.6)

– ставка орендної плати в рік

S1 – площа будівель.
Для оцінюваної земельної ділянки з площею будівель 80 м2, ставкою орендної
плати 2 000 гривень, капіталізований дохід буде складати 160 000 гривень.
Витрати на експлуатацію нерухомого майна обчислюються як сума наступних
величин:

В

– комунальна плата і ремонт – 55 % від Цо
– управлінські витрати – 10 % від Цо
– нездача обʼєкта в оренду – 10 % від Цо
– непередбачені витрати – 10 % від Цо
– земельний податок
Величина витрат В склала 136 000 гривень, якщо земельний податок рівний
100 грн.
Обчислюємо чистий операційний дохід До за формулою:

До  Цо  В

(2.7)

де Цо – капіталізований дохід від здачі будівель в оренду, грн

В

– витрати на експлуатацію нерухомого майна, грн.

За формулою 2.4. визначаємо ціну ділянки, прийнявши ставку капіталізації
рівною 10 %. Ціна складає 239 000 гривень.
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Аналіз результатів роботи. Висновки
Визначивши вартість земельної ділянки двома методичними підходами, можна
зробити висновок про її ціну. Оскільки ми одержали два доволі близькі значення, то
остаточну вартість обчислюємо як середнє арифметичне. Експертна вартість
земельної ділянки складає 237 435 гривень.
Контрольні питання
1.

З якою метою проводиться експерта оцінка земель?

2.

Які методи використовуються для визначення експертної грошової оцінки
земельних ділянок?

3.

Суть методу капіталізації.

4.

В чому відмінності між методом прямої та непрямої капіталізації?

5.

Які способи визначення ставки капіталізації?

6.

Які способи визначення коефіцієнта дисконтування?

7.

Як визначається показник експертної грошової оцінки за методом зіставлення
цін продажу?

8.

Як проводиться інтерпретація результатів, отриманих за різними методичними
підходами?
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема: Розрахунок грошової
населеного пункту.

оцінки

земель

економічно-планувальних

зон

Мета: Освоїти методику розрахунку грошової оцінки земель економічнопланувальних зон населеного пункту згідно з нормативними документами.
Вихідні дані:

1) Площі території населеного пункту, що оцінюється
2) Кількість земельно-оціночних районів
3) Витрати на освоєння та облаштування 1 кв. м. території
населеного пункту (таблиця 3.1)
Теоретичні відомості

В основу грошової оцінки земель населених пунктів покладена капіталізація
рентного доходу, що виникає завдяки місцерозташуванню населеного пункту в
загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення,
облаштуванню його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних
та інших інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історикокультурної цінності, екологічного стану і функціонального використання земель.
Грошова оцінка земель населеного пункту визначається окремо для забудованої
території і окремо для сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту.
Процедура розрахунку грошової оцінки земель населеного пункту включає:
– визначення базової вартості 1 кв. м. території;
– виділення земельно-оціночних районів;
– встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта
місцерозташування;
– розрахунок вартості земель економіко-планувальних зон;
– визначення функціональних та локальних чинників у межах економікопланувальних зон;
– грошову оцінку земель різного функціонального використання;
– грошову оцінку сільськогосподарських угідь.
Базову вартість земель населеного пункту Цнм визначають за формулою:
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Цнм 
де В

В * Нп
* К м1
Нк

(3.1)

– витрати на освоєння та облаштування території населеного пункту в
розрахунку на 1 м2, грн;

Нп – норма прибутку (6 %);
Нк – норма капіталізації (3 %);
К м1 – коефіцієнт, який враховує значення і статус населеного пункту в

загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і
розселення.
Процес рентоутворення в межах населеного пункту відбувається на досить
великій та неоднорідній території, яка характеризується складним поєднанням
природних і антропогенних ландшафтів, різноманітними функціональнопланувальними особливостями, різним рівнем прибутковості від використання
земель. Це приводить до неоднорідності прояву рентоутворюючих чинників і тому
обумовлює необхідність землеоціночної структуризації території, а саме економікопланувального зонування території населеного пункту.
Процедура економіко-планувального зонування передбачає:
– аналіз природно-планувальних особливостей території населеного пункту як
просторової бази;
– виділення земельно-оціночних одиниць (оціночних регіонів), що
характеризуються відносно однорідними споживчими властивостями, межі
цих районів виділяються магістралями загально-міського значення, смугою
відведення залізниці, а в окремих випадках – межами ділянок виробничих
підприємств;
– пофакторну та інтегральну оцінку ступеня цінності території населеного
пункту в розрізі земельно-оціночних одиниць;
– обʼєднання земельно-оціночних одиниць у економіко-планувальні зони за
ступенем цінності території та функціональним призначенням.
Для встановлення меж економіко-планувальних зон застосовують переважно
експертний метод оцінки території населеного пункту, який полягає в наступному.
Спочатку заповнюють анкету експертної оцінки, яка включає ряд чинників, які
можуть вплинути на комплексний індекс цінності земельно-оціночного району.
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Оцінка окремого чинника встановлюється за 5-ти бальною шкалою. При цьому
балом 5 оцінюється найкраще значення, а балом 1 – його відсутність або найгірше
значення.
Потім розраховують комплексний індекс цінності (Іі) земельно-оціночного
району:

Іс
І

Іі 
де Іс

(3.2)

– середній бал земельно-оціночного району;
– середньозважений бал для населеного пункту.

І

Середній бал земельно-оціночного району визначають як
Іc 

де Іp
n

Іp

(3.3)

n

– сума балів оцінки чинників у районі;
– кількість чинників.

Середньозважений бал для населеного пункту визначають за формулою:
i

І

 І p  Ic
1

i

(3.4)

 Іp
1

де і

–

кількість земельно-оціночних районів.

При обʼєднанні земельно-оціночних районів у економіко-планувальні зони
враховують дію наступних чинників:
а) суміжність районів;
б) переважно однотипне їх функціональне використання;
в) близкість значень комплексного індексу Іі (значення індексів окремих
оціночних районів не повинні відрізнятись між собою більше, ніж на 15 %)
Вартість 1 м2 земель економіко-планувальних зон визначається за формулою:
Цнз  Цнм * К м2

де К м2 –

(3.5)

коефіцієнт, який враховує містобудівну цінність території.

Значення зонального коефіцієнта місця розташування земельної ділянки К м2
розраховують за формулою:
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i

К м2 

 Іi * Пi 
1

(3.6)

i

 Пі
1

де Пі – площа земельно-оціночних районів, які входять до даної економікопланувальної зони.
Порядок виконання роботи
1.

Розрахувати базову вартість земель населеного пункту. Значення Км1 прийняти
рівним 1,0.

2.

Виділити земельно-оціночні райони і визначити їх площі (умовно).

3.

Заповнити анкету експертної оцінки території населеного пункту (умовно).

4.

Розрахувати значення комплексного індексу цінності Іі земельно-оціночних
районів.

5.

Розрахувати значення земельних коефіцієнтів Км2 місця розташування
земельної ділянки.

6.

Розрахувати вартість 1 м2 земель економіко-планувальних зон Цнз
Характеристика вихідних даних наведена в таблиці 3.1.

Приклад розрахунку грошової оцінки 1 м2 земель економіко-планувальних зон
населеного пункту наведений у таблицях 3.2 – 3.7.
Аналіз виконання роботи. Висновки
У результаті виконання практичної роботи: визначена базова вартість 1 м2
земель населеного пункту, яка складає 6,40 грн; заповнена анкета експертної оцінки
території населеного пункту; розраховані значення комплексного індексу цінності
земельно-оціночних районів.
Таблиця 3.1 – Характеристика вихідних даних для розрахунку
грошової оцінки земель економіко-планувальних зон
№
варіанту
1.
2.
3.

Площа території, що
оцінюється, га
458,31
437,28
485,43

Кількість земельнооціночних районів
8
8
8

Витрати на освоєння
території, грн/м2
3,26
3,31
3,42
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

496,56
501,19
532,56
534,70
559,85
564,89
572,91
578,47
585,60
596,22
605,14
617,91
621,23
630,83
642,30
654,92
663,72

9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11

3,54
3,67
3,70
3,85
3,91
4,08
4,12
4,26
4,39
4,43
4,53
4,60
4,75
4,87
4,94
5,09
5,18

Таблиця 3.2 – Вихідні дані (приклад)
№
1.
2.
3.

Показники
Площа території населеного пункту, що
оцінюється – П, га
Кількість земельно-оціночних районів – і
Витрати на освоєння та облаштування
території – В, грн/м2

Значення показника
422,08
11
3,20

Базова вартість 1 м2 земель населеного пункту, обчислена за формулою (3.1),
складає:
Цнм 

3,20 * 0,06
2
* 1,0  6,40 грн / м
0,03

Площі земельно-оціночних районів приведено в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 – Земельно-оціночні райони населеного пункту
Номер району
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Площа, га
37,39
41,15
35,76
38,12
44,89
30,02

Номер району
7.
8.
9.
10.
11.

Площа, га
33,40
43,80
46,09
35,53
36,45
[422,60]
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Таблиця 3.4 – Анкета експертної оцінки території населеного пункту
Чинники

1

2

3

Оціночні райони
4
5
6
7
8

9

10

11

Доступність до центру
2
3
5
4
1
2
2
3
5
1
4
населеного пункту
Доступність до місць
3
3
3
1
5
4
2
2
4
1
4
прикладної праці
Доступність до місць
4
2
2
1
3
5
1
2
2
4
3
відпочинку
Віддаленість до зупинок
5
1
4
3
1
1
4
5
2
4
5
громадського транспорту
Рівень зашумленості
1
2
3
2
4
3
3
4
5
5
2
Рівень теплопостачання
2
4
3
2
1
2
3
1
1
3
3
Рівень водопостачання
3
5
2
5
3
3
5
5
2
2
4
Рівень каналізації
4
3
3
5
2
4
1
3
3
5
1
Підтоплення ґрунтовими
1
4
2
3
4
5
2
4
4
2
2
водами
Забезпечення магазинами
2
3
4
1
2
5
1
3
4
5
3
Забезпечення закладами
побутового
5
2
1
4
2
3
4
2
3
3
1
обслуговування
Забезпечення спортивними
2
4
3
1
1
5
3
2
4
2
3
та культурними закладами
Сума балів
34 36 35 32 29 42 31 36 39 37 35
Середній бал
2,8 3,0 2,9 2,7 2,4 3,5 2,6 3,0 3,3 3,1 2,9
Таблиця 3.5. Розрахунок комплексного індексу Іі земельно-оціночних районів
Оціночний бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Середньозважене
значення

Сума балів
Ір
34
36
35
32
29
42
31
36
39
37
35

Середній бал
Іс
2,83
3,00
2,92
2,67
2,42
3,50
2,58
3,00
3,25
3,08
2,92

[386]

2,92

Комплексний
індекс Іі
0,96
1,02
0,99
0,91
0,82
1,19
0,87
1,02
1,10
1,04
0,99
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Таблиця 3.6 – Значення коефіцієнта Км2
ЕкономікоОціночні райони, які
планувальні зони
входять до зони
І
1, 4, 5, 7
ІІ
2, 3, 8, 11
ІІІ
6, 9, 10
Середньозважене значення Км2
для населеного пункту

Площа, га

Км2

153,80
156,64
111,64

0,89
1,00
1,11

[422,08]

0,99

Таблиця 3.7 – Розрахунок середньої вартості 1 кв. м земель
економіко-планувальних зон
Економікопланувальні
зони

Площа зони,
га

Базова вартість
Цнм
грн / м2

Значення
коефіцієнта
Км2

Вартість
Цнм
грн / м2

І
ІІ
ІІІ

153,80
156,64
111,64

6,40
6,40
6,40

0,89
1,00
1,11

5,70
6,40
7,10

Контрольні питання
1. Методичні основи грошової оцінки земель населених пунктів.
2. Охарактеризуйте інформаційну базу нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів.
3. З якою метою здійснюється нормативно-грошова оцінка земель?
4. Що покладено в основу грошової оцінки земель населених пунктів?
5. Як визначають базову вартість 1 кв. м земель населеного пункту?
6. Чому дорівнює норма прибутку (при розрахунку базової вартості земель)?
7. Чому дорівнює норма капіталізації (при розрахунку базової вартості земель)?
8. Що передбачає процедура економіко-планувального зонування території
населеного пункту?
9. Як проводиться процедура виділення земельно-оціночних районів?
10. Дію яких чинників враховують при обʼєднанні районів у економіко-планувальні
зони?
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