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Експертна  грошова  оцінка  передбачає  визначення  ринкової  (імовірної 

ціни  продажу  на  ринку)  або  іншого  виду  вартості  об’єкта  оцінки  (заставна, 

страхова,  для  бухгалтерського  обліку  тощо),  за  яку  він  може бути  проданий 

(придбаний) або іншим чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов 

угоди.

У  першому  розділі  здійснили  літературний  огляд наукових  праць 

фахівців, які вивчають застосування експертної грошової оцінки на Україні. 

У  другому  розділі  провели  аналіз  теоретичних  і  методичних  основ 

формування ціни земельної ділянки та охарактеризували законодавчо-правовий 

порядок регулювання проведення експертної оцінки.

У  третьому  розділі  зробили  розрахунок  експертної  грошової  оцінки 

земель житлової забудови на прикладі м. Олександрії Кіровоградської області за 

методом зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок.

У четвертому розділі проаналізували помилки при проведенні експертної

грошової оцінки, а також розробили анкету, проведи анкетування та встановили 

підходи для удосконалення експертної грошової оцінки земель.

Ключові  слова:  вартість  земельної  ділянки,  експертна  грошова  оцінка 

земельних ділянок, земельна ділянка.
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