
 

Дисципліна Оцінка вартості бізнесу 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтується на вивченні дисциплін «Статистика», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», а також таких професійно-

орієнтованих дисциплін, як: «Економіка підприємства», 

«Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Інвестування» та інші.   

Що буде вивчатися Предмет та зміст оцінки бізнесу. Організація оцінної діяльності та 

її законодавче забезпечення. . Інформаційне забезпечення оцінки 

бізнесу. Методичний інструментарій оцінки вартості бізнесу. 

Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу. Порівняльний підхід 

до оцінки бізнесу.  Витратний підхід до оцінки бізнесу.  Оцінка 

матеріальних та нематеріальних складових майна підприємства. 

Оцінка часток у підприємстві (бізнесі). Оцінка вартості майна 

підприємства-боржника з метою продажу у разі банкрутства. 

Оцінка вартості підприємства під час реструктуризації. Оцінка 

вартості бізнесу в системі управління підприємством.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Оцінка вартості бізнесу»  забезпечує 

опанування здобувачами вищої освіти методичних підходів і 

прийомів оцінної діяльності, формування та розвиток навичок 

збирання, оброблення і аналізу інформації, необхідної для оцінки, 

вибору й застосування адекватних методів оцінки підприємств і 

організацій в умовах українського ринку. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Уміння аналізувати стан справ у фінансовій сфері 

функціонування суб’єктів господарювання із застосуванням 

надбань сучасної світової та вітчизняної науки;  

2. Уміння застосовувати економіко-математичні методи у процесі 

вирішення професійних задач фінансового змісту;  

3. Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових 

інструментів та механізми контролю і регулювання фінансово – 

економічних процесів; 

4. Уміння забезпечувати досягнення фінансової стратегії 

функціонування та розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

5. Уміння управляти потоками грошових коштів; 

6. Уміння застосовувати інформаційні технології, електронні 

носії, Інтернет-ресурси у професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі освіти мають 

здобути компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські 

навички; 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній 

діяльності; 

спеціальні  

СК1. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  



 

1 Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 

 
 


