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Спеціальність 072 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма  

Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг навчальної 

дисципліни  

Кредити СКТС/ загальна 

кількість годин 

Обсяг дисципліни становить 4 кредитів 120 годин, 4 

семестр 

Мова(и) викладання Українська мова  

 

Анотація дисципліни 

   Дисципліна спрямована на надання цілісного уявлення 

про сутність оціночної діяльності, принципи та методи її 

здійснення. Особливу увагу приділено розкриттю змісту 

основних теоретичних, методичних і практичних питань 

вартісної концепції оцінки бізнесу та окремих елементів 

майна підприємства. 

    Оцінка нерухомості здійснюється з різною метою: при 

обліку наявних у власності фізичних і юридичних осіб 

об'єктів нерухомості та переоцінці основних фондів 

підприємств; обліку накопиченого зносу об’єкта 

нерухомості; реалізації інвестиційних проектів розвитку 

об’єктів нерухомості; банкрутстві й антикризовому 

управлінні; приватизації державних і муніципальних 

об'єктів нерухомості; укладанні договорів на здійснення 



різного роду операцій з нерухомістю між фізичними чи 

юридичними особами; страхуванні; оформленні застав; 

визначенні бази для оподаткування; ухваленні 

обґрунтованого рішення про ділове партнерство та інші. 

Що буде вивчатися 

 (предмет навчання) 

      Курс охоплює широке коло питань, вивчення яких 

дозволить студентам: 

– набути глибоких теоретичних знань з питань вивчення 

закономірностей, принципів і особливостей здійснення 

оцінки бізнесу (вартості підприємства); 

– виробити практичні навички щодо прийомів і процедур, 

які застосовуються під час оцінки бізнесу; 

– ознайомитися з методичним інструментарієм оцінки 

окремих елементів майнового комплексу підприємств. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

          Якщо ви бажаєте сформувати систему теоретичних 

знань і прикладних умінь і навичок щодо економічного 

оцінювання та вдосконалення економічного змісту, теорії 

та практики оцінювання майна, майнових прав і методів 

розрахунку вартості активів підприємства, то вам 

необхідно обрати цей курс!  

     Оцінка бізнесу та нерухомості – це один з головних 

інструментів супроводу операцій з капіталом, що 

допомагає інвесторові мінімізувати ризики. Вона дозволяє 

отримати якнайповніше інформацію про слабкі і сильні 

сторони об’єкта оцінювання, оцінити ефективність його 

функціонування, поточні, минулі і майбутні витрати і 

доходи, а також перспективи розвитку. У результаті 

комплексного підходу оцінювач визначає реальну вартість 

бізнесу як на підприємствах різних форм власності. 

        

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

    У результаті опанування матеріалу студент має 

компетентності: 

1) здатність визначати роль оцінки бізнесу та розуміти 

принципи її організації та проведення; 

2) здатність здійснювати класифікацію видів вартості 

підприємства; 

3) здатність застосовувати методологічні підходи і 

принципи оцінки вартості сучасних підприємств; 

4) здатність обирати релевантні методи оцінки вартості 

підприємства; 

5) здатність проводити оцінку вартості бізнесу та його 

майнових складових; 

6) здатність формувати звітність з оцінки бізнесу. 

     Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни 

«Оцінка бізнесу» випускники зможуть застосувати, 

працюючи у державних установах, підприємствах різних 



форм власності й видів економічної діяльності. Вони 

можуть бути використані на посадах менеджерів у 

фінансових організаціях, фінансових консультантів, 

експертів, економістів, аналітиків, держслужбовців 

профільних установ 

Структура дисципліни 

Розділ 1. Сутність оцінки вартості підприємства та 

інформаційне забезпечення  
Тема 1. Сутність оцінки майна і бізнесу  
Тема 2. Організаційно-управлінські та правові аспекти 

оціночної діяльності  
Тема 3. Теоретичні основи оцінки майна та бізнесу  
Тема 4. Методологічні основи оцінки майна та бізнесу 

Тема 5. Доходний підхід до оцінки майна та бізнесу  

 

Розділ 2. Методологія оцінки вартості підприємства  
Тема 1. Витратний підхід до оцінки майна та бізнесу  
Тема 2. Ринковий підхід до оцінки майна та бізнесу  
Тема 3. Оцінка вартості бізнесу 

Тема 4. Оцінка ліквідаційної вартості майна та бізнесу 

Тема 5. Оцінка вартості нематеріальних активів 

Міжпредметні зв’язки 

      Необхідні знання з дисципліни «Фінанси», 

«Бухгалтерський облік», «Банківські операції», 

«Економічний і фінансовий аналіз», «Менеджмент».  

     Набуті знання можуть бути використані при вивченні 

дисциплін «Аудит», «Страхування», написанні курсових і 

науково-творчих робіт, проходження навчальної та 

переддипломної практик. 

Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

       Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності – сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових та творчих досягнень. 

     Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування 

відповідно до Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу 

 



Рекомендована література 

Основна (базова) 

1. Кучеренко В. Р. Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. 

посіб. В-до «Друк», Київ, 2015. – 310 с 

2. Оцінка бізнесу : навч. посіб. для студентів економічних 

спеціальностей / 

Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2021. – 229 с 

             Допоміжна  

1. Круш В. М. Оцінка бізнесу: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. / В. М. Круш – Київ, 

2012. – 350 с. 

2. Оцінка бізнесу та нерухомості: навч. пос. / за заг. ред. 

В.Р. Кучеренко; уклад.: Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. 

Улибіна, А.В. Андрейченко. – 2-ге видання. – Одеса: 

Асторопринт, 2013. – 235 с. 

3. Пазинич В. І., Свистун Л. А. Оцінка об'єктів 

нерухомості: навч. посібн. Центр учбової літератури. – 

Київ, 2012. – 310. 

4. Панасовський Ю.В. Оцінка активів підприємства: навч. 

посібн. / Ю. В. Панасовський, Б. А. Семененко, О. М. 

Теліженко. Суми, 2013– 296 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база України URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Міністерство фінансів України http://minfin.gov.ua 

3. Фонд державного майна України 

http://www.spfu.gov.ua  

4. Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки 

http://www.afo.com.ua/ 

5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно 

http://ddr.minjust.gov.ua/ ( 

6. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України //www.ukrstat.gov.ua. 

Формат та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин  

Лекції 36  

Практичні 20  

Самостійна робота 64  

Залік   
 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.afo.com.ua/


Шкала оцінювання. 

Національна та ЄКТС 

 

Викладач (і) 

ЯРОСЛАВА ВІТАЛІЇВНА КОЗУБ  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія  

E-mail: kozub.yaroslava@chic.cv.ua 

Покликання на дисципліну 

(сторінка курсу в Moodle) 
dn.chic.cv.ua 

 

«Розглянуто»                                                                                           

на засіданні циклової комісії                                                                        

спеціальних економічних дисциплін                                                                                                   
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