
 
Дисципліна Оцінка бізнесу 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Оцінка бізнесу» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Основи економіки», «Математика», 

«Інформаційні технології» 

Що буде вивчатися 

 

Введення в оцінку вартості бізнесу. Основні підходи до визначення 

вартості бізнесу. Витратний підхід до оцінки вартості бізнесу. 

Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу. Порівняльний підхід до 

оцінки вартості бізнесу. Оцінка вартості нерухомих активів бізнесу. 

Оцінка вартості земельних ділянок. Оцінка вартості нематеріальних 

активів бізнесу. Оцінка вартості корпоративних прав бізнесу. 

Складання звіту про оцінку вартості бізнесу. Управління вартістю 

бізнесу.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань формування 

системи теоретичних знань щодо вартісної природи бізнесу;  

опанування інструментарію використання витратного, дохідного, 

порівняльного підходів до оцінки вартості бізнесу;  оволодіння 

науковими підходами, практичними методами та прийомами 

визначення розміру потенційного, дійсного та операційного доходу 

відповідно до різних видів економічних активів та використання їх 

для визначення вартості бізнесу;  усвідомлення необхідності 

моделювання логіки поведінки  суб’єктів бізнесу з метою виявлення 

їх інтересів, мотивів і принципів, що повинні бути застосовані при 

визначенні вартості активів фірми; набуття умінь обирати 

оціночний підхід до визначення вартості матеріальних та 

нематеріальних активів;  розвиток умінь із прийняття управлінських 

рішень щодо раціоналізації грошового потоку та ставки його 

капіталізації;  оволодіння практичними методами оцінювання 

вартості бізнесу на основі обрання найбільш доцільного підходу та 

методів оцінки; набуття умінь розраховувати фізичний, 

функціональний та економічний знос нерухомих активів та 

обґрунтування їх впливу на вартість бізнесу; формування здатності 

збирати та обробляти інформацію відповідно до характеристики 

економічного активу та визначеного оціночного підходу;  набуття 

умінь оцінити ставку капіталізації бізнесу як моделі поєднання 

ризику ведення бізнесу та його ймовірного розміру доходу. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

3. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

4. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

5. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

https://www.pdatu.edu.ua/images/navchalna-robota/katalog/076/076-102.pdf


6. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

7. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних 

методів. 

8. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці. 

9. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності. 

10. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

СК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

СК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях. 

СК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК 4. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК 5. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин. 

СК 6. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 7. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 8. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

СК 9. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК 10. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 11. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

СК 12. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури 

ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з урахуванням ризиків. 

Інформаційне 

забезпечення 

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 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 

 


