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Опис навчальної дисципліни 

«Економічне оцінювання» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  5,0  

 

Галузь знань  

 

07 Управління та 

адміністрування 

Дисципліна вільного вибору 

студенті 

 

 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Рік набору: 

2016 2016, 2017 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

розрахункова робота 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента — 5,375 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

32 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

86 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання 

Розрахункова робота 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 64 год. / 86год. 

для заочної форми навчання - 12 год. / 138 год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисциплін  є - формування у студентів спеціальності 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” системних знань з концептуальних 

основ вартісної оцінки. Дати студентам загальне поняття  про принципи та методи 

економічного оцінювання. Ознайомити студентів з інструментами оцінки вартості 

бізнесу; підходами до оцінки вартості підприємства; методами управління вартістю 

підприємства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є з’ясування: 

- поняття та принципів оцінки; 

- законодавчих документів, що регулюють оціночну діяльність; 

- методів врахування фактору часу при оцінці вартості підприємства; 

- методів управління вартістю підприємства; 

- методів оцінки витрат на капітал. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

знати: 
- предмет вивчення дисципліни «Економічне оцінювання»; 

- особливості застосування підходів до оцінки вартості бізнесу; 

- зв’язок між динамікою вартості бізнесу та прибутком власника; 

- основні підходи до оцінки вартості підприємства; 

- принципи управління підприємством, спрямовані на зростання його вартості; 

- підходи до оцінки вартості нематеріальних активів. 

 

вміти:  
- оцінювати вплив фактору часу на результати розрахунку вартості підприємства; 

- використовувати сучасні методи роботи у інформаційному просторі; 

- формувати системно-орієнтовану інформаційну базу; 

- враховувати вплив ризиків при здійсненні оцінки бізнесу; 

- управляти вартістю матеріальних і нематеріальних активів підприємства. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Оцінка вартості бізнесу. 

Тема 1. Поняття і цілі оцінки бізнесу. 
Поняття вартості бізнесу. Види вартості. Принципи оцінки. Бази оцінки: ринкова, 

інвестиційна, балансова, відтворювальна вартість, вартість заміни з урахуванням зносу, 

вартість діючого бізнесу, ліквідаційна вартість. Система цілей проведення оцінки. 

Суб’єкти оціночної діяльності. Законодавче регулювання оціночної діяльності. 

 

Тема 2.  Інструменти оцінки вартості бізнесу. Врахування фактору часу при оцінці 

вартості підприємства. 
Основні методичні підходи, що використовуються при оцінці ринкової вартості майна. 

Загальний алгоритм визначення ринкової вартості активу. Фактор часу та його вплив на 

кінцеву вартість. Етапи проведення оцінки майна та майнових прав. Звіт про вартість 

майна. Призначення та зміст сертифіката оцінки. 

 

Тема 3. Прибутковий підхід оцінки вартості підприємства. 
Сутність прибуткового підходу, особливості застосування, діюча практика з оцінки 

бізнесу в рамках цього підходу. Метод дисконтування грошових потоків. Вибір періоду 
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 прогнозування, розрахунок вартості в пост прогнозний період. Розрахунок ставки 

дисконту. Розрахунок нормативної ставки дисконту. Загальновизнані методи визначення 

ставок капіталізації і дисконту. Поняття про ризик. Класифікація ризиків. 

 

Тема 4. Порівняльний підхід до оцінки вартості підприємства. 
Сутність ринкового підходу, умови застосування, вид вартості, який визначається в 

рамках цього підходу. Методи каналового підходу: пряме та непряме порівняння. Етапи 

оцінки в рамках ринкового підходу. Вибір підприємства аналога. Критерії вибору 

підприємства-аналога, коректуючи коефіцієнти. Цінові мультиплікатори. Види цінових 

мультиплікаторів, умови застосування. 

 

Тема 5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства. Визначення підсумкової 

величини вартості підприємства. 
Методологія майнового підходу. Види вартості, що розраховуються в рамках майнового 

підходу. Класифікація оцінюваних активів. Види активів з огляду на методи оцінки. 

Метод акумуляції активів. Оцінка майна, що перебуває в обігу. 

 

Змістовий модуль 2. Управління вартістю підприємства. 

 

Тема 6. Концепція управління вартістю підприємства. 
Структура доходів власника підприємства. Дохід, що отримує власник, дивіденди, 

зростання вартості акцій. Зростання вартості нематеріальних активів. Принципи 

управління вартістю бізнесу. Фактори вартості. Етапи перебудови підприємства. 

Визначення факторів вартості. Оцінка витрат на капітал. Модель середньозваженої 

вартості бізнесу. Рентабельність власного та залученого капіталу. 

 

Тема 7.  Управління нематеріальними активами підприємства. 
Визначення, ознаки і класифікація нематеріальних активів. Поняття інтелектуальної 

власності, майнових прав, відкладених витрат, гудвілу. Характеристика ринку 

інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Експертиза інтелектуальної 

власності та нематеріальних активів для оцінки. 

Загальне визначення гудвілу. Способи встановлення наявності гудвілу. Оформлення та 

використання результатів у звіті про оцінку. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Оцінка вартості бізнесу. 

Тема 1. Поняття і 

цілі оцінки бізнесу. 

18 2 2   14 20     20 

Тема 2.  

Інструменти оцінки 

вартості бізнесу. 

Врахування 

фактору часу при 

оцінці вартості 

22 4 4   14 24 2 2   20 
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 підприємства. 

Тема 3. 

Прибутковий підхід 

оцінки вартості 

підприємства. 

22 4 4   14 24 2 2   20 

Тема 4. 

Порівняльний 

підхід до оцінки 

вартості 

підприємства. 

22 4 4   14 20     20 

Тема 5. Витратний 

підхід до оцінки 

вартості 

підприємства. 

Визначення 

підсумкової 

величини вартості 

підприємства. 

22 4 4   14 20     20 

Разом за змістовим 

модулем 1 

106 18 18   70 108 4 4   100 

 

 Тема 6. Концепція 

управління 

вартістю 

підприємства. 

20 6 6   8 18     18 

Тема 7.  Управління 

нематеріальними 

активами 

підприємства. 

24 8 8   8 24 2 2   20 

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 14 14   16 42 2 2   38 

Усього годин  
150 32 32 - - 86 150 6 6 - - 138 

 

 

                                                                                                              

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Поняття і цілі оцінки бізнесу. 2  

2 Тема 2. Інструменти оцінки вартості бізнесу. Врахування 

фактору часу при оцінці вартості підприємства. 

4 2 

3 Тема 3. Прибутковий підхід оцінки вартості підприємства. 4 2 

4 Тема 4. Порівняльний підхід до оцінки вартості 

підприємства. 

4  

5 Тема 5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства. 

Визначення підсумкової величини вартості підприємства. 

4  

6 Тема 6. Концепція управління вартістю підприємства. 6  
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 7 Тема 7. Управління нематеріальними активами 

підприємства. 

8 2 

 Разом: 32 6 

 

                                                        

5. Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття з дисципліни «Економічне оцінювання» не передбачені навчальним 

планом. 

 
7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Поняття і цілі оцінки бізнесу. 14 20 

2 Тема 2. Інструменти оцінки вартості бізнесу. Врахування 

фактору часу при оцінці вартості підприємства. 

14 20 

3 Тема 3. Прибутковий підхід оцінки вартості підприємства. 14 20 

4 Тема 4. Порівняльний підхід до оцінки вартості 

підприємства. 

14 20 

5 Тема 5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства. 

Визначення підсумкової величини вартості підприємства. 

14 20 

6 Тема 6. Концепція управління вартістю підприємства. 6 18 

7 Тема 7. Управління нематеріальними активами 

підприємства. 

6 20 

 Разом: 86 138 

 

 

8. Індивідуальні завдання 
Робочим планом передбачене виконання розрахункової роботи з дисципліни. Робота 

виконується студентами денної та заочної форм навчання в позааудиторний час за 

індивідуальним варіантом. Номер варіанту відповідає останнім двом цифрам номеру 

залікової книжки студента. Контроль за виконанням розрахункової роботи звикладачем на 

практичних заняттях, або на консультаціях (для студентів заочної форми навчання). 

 
9. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 
перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Тестовий 
контроль проводиться в письмовій формі на практичних заняттях по закінченні кожного із 
змістових модулів.  
Семестровий контроль здійснюється шляхом складання складання заліку. 

 

10.Оцінювання знань студентів 
 

Підсумковим контролем засвоєння навчальної дісципліни «Екомічне оцінювання» є залік. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

Поточний контроль Максимальний бал за 

результатами поточного 

контролю 

Пр.р. 1 Пр.р.2 Пр.р.3 
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 30 30 40 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна  

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90–100 

Зараховано 74–89 

60–73 

0–59 Не зараховано 

 
11. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Економічне оцінювання» відповідає 

ліцензійним і акредитаційним вимогам, а саме – науково-технічна бібліотека університету 

і методичне забезпечення кафедри «Економіка підприємства» 

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне оцінювання». 

2. Методичні рекомендації і завдання до практичних занять і виконання контрольної 

роботи  з дисципліни «Економічне оцінювання» для студентів заочної форми навчання. 

3. Пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів з дисципліни «Економічне 

оцінювання». 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Економічне оцінювання». 

5. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Економічне 

оцінювання». 

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів «Економічне оцінювання». 

7. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економічне оцінювання» 

для студентів денної форми навчання 

 
12. Рекомендована література 

 

Базова  
1. Круш П.В. Оцінка бізнесу : навчальний посібник для ВНЗ III-IV рівнів акредитації / 

Круш Петро Васильович, С. В. Поліщук ; П.В. Круш, С.В. Поліщук ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". - К.: ЦНЛ, 2014. - 264с. 

2. Яшкіна Н.В. Оцінка бізнесу : навчальний посібник для ВНЗ / Н. В. Яшкіна; Н.В. 

Яшкіна ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2010. - 440с. 

3. Оцінка бізнесу та нерухомості [Електронний ресурс]: навчальний посібник для ВНЗ / 

Кучеренко Віктор Романович [и др.] ; В.Р. Кучеренко, Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. 

Улибіна. - (563Кб). - К.: ЦУЛ, 2009. - 1 файл.  

4. Руководство по оценке стоимости бизнеса / Фишмен Джей, Пратт Шэннон, Гриффит 

Клиффорд, Уилсон Кейт; Пер. с англ, Л.И. Лопатников, — М.: ЗАО .КВИНТО-

КОНСАЛТИНГ», 2012. - 388 с. 

 

Допоміжна  

 

1. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учебное пособие / Э.А.Арустамов. – 2-е изд. – М.: 

Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2014.  – 232 с. 

2. Гукова А.В. Оценка бизнеса для менеджеров: учебное пособие для вузов / А.В. Гукова, 

И.Д. Аникина. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2013. -170 с.  
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 3. Коноплева И.А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учебное пособие 

для вузов / И.А. Коноплева, И.А. Богданов. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 448 с. 

4. Методические рекомендации по оценке стоимости бизнеса с применением моделей 

Ольсона и Блэка-Шоулза / Ком. по оценочной деятельности торгово-пром. палаты РФ. 

– М.: Междунар. акад. оценки и  консалтинга, 2015. – 77 с. 

5. Оценка бизнеса: учебник для вузов / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, С.А. Ленская и др.; 

Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой; Фин. акад. при Правительстве РФ, Ин-т 

проф. оценки. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 736 с. 

 

 
13. Інформаційні ресурси 

 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Державна служба статистики України у Донецькій області [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua 

3. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua 

 

 

 
   

  
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.donetskstat.gov.ua/
http://www.in.gov.ua/

