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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, 

поняття, методи оцінки вартості підприємства й набуття практичних навичок 
оцінки вартості сучасного підприємства. 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 
Спеціальні компетентності (СК) 

СК08 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання 
економічних та соціально-трудових відносин  

 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових 
документів та аналітичних звітів 

 

СК2.4 Здатність визначати шляхи стратегічного розвитку підприємства та 
його вартість 

 

 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 

− що є об’єктом, предметом, метою і завданням курсу та основні напрямки 
оціночної діяльності; 

− стан головних проблем науки «Оцінка вартості підприємств»; 
− принципи оцінки вартості підприємств; 
− категорії, що розкривають зміст цієї дисципліни, базові поняття, які 

застосовуються в оцінці вартості підприємств; 
− цілі і найбільш поширені випадки необхідності оцінки вартості 

підприємств; 
− підстави проведення оцінки майна; 
− суб'єкти та об’єкти оціночної діяльності; 
− права, обов’язки та відповідальність оцінювачів і суб’єктів оціночної 

діяльності; 
− законодавство у сфері оціночної діяльності; 
− види і застосування різних підходів до оцінки вартості підприємств в 

залежності від функціонального призначення оцінки й особливостей 
підприємства; 
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− поняття професійної оціночної діяльності; 
− порядок набуття права на заняття оціночною діяльністю; 
− методи оцінки вартості підприємств; 
− зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності. 

вміти: 
− використовувати дані науки «Оцінка вартості підприємств» у вирішенні 

професійних завдань; 
− правильно застосовувати різні підходи оцінки вартості підприємств в 

залежності від функціонального призначення оцінки й особливостей 
підприємств; 

− застосовувати нормативно-законодавчу базу у сфері оціночної діяльності; 
− орієнтуватися у системі методів оцінки вартості підприємств; 
− складати проекти звітів про оцінку вартості підприємств. 

 
Програмні результати навчання (ПР) 

Шифр Зміст 

ПР06 
Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності. 

 

ПР10 
Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати 
структуру зайнятості та безробіття. 

 

ПР13 
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР24 
Показувати навички самостійної роботи, виявляти критичність та 
самокритичність. 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни (магістратура): 

ПП 6 «Фінанси, гроші і кредит»  ЗП3 «Інтелектуальна власність» 
ПП 11 «Інвестиційна діяльність 
підприємства»  

ПП1 «Управління проектами» 

ВБ2.2 «Управління витратами» ПП2 «Управління потенціалом 
підприємства» 

ВБ2.3 «Економіка підприємництва»  
ВБ2.14 Ціноутворення  
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 41,7 %; 
 

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
Семестр 8 

Змістовий модуль № 1  
Сутність оцінки вартості підприємства та інформаційне забезпечення / 2 

 (модульний контроль - 8 тиждень) 
1 Л 4 Тема 1. Підприємство як об’єкт оцінки 

Сутність вартості та її модифікації. 
Поняття, мета оцінки вартості 
підприємства Принципи оцінки. 

1, 2, 4, 6 

2 ПЗ 2 Процедура оцінки вартості підприємства  
 СР 6 Види підприємств  
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1 2 3 4 5 

3 Л 2 Тема 2. Нормативно правове 
регулювання оціночної діяльності в 
Україні Вітчизняні законодавчі акти 
регулювання оцінки вартості 
підприємства. Напрями державного 
регулювання оціночної діяльності  

1,2 

4 ПЗ 2 Суб’єкти та об’єкти оцінки.   

 СР 10 Міжнародні стандарти оціночної 
діяльності. Механізм державного 
регулювання оціночної діяльності в 
Україні  

 

5 Л 4 Тема 3. Регламентація діяльності 
експертів-оцінювачів вартості 
підприємства. Професійна підготовка 
оцінювачів. Державний реєстр 
оцінювачів. Сертифікація суб'єкта 
оціночної діяльності. Саморегулівні 
організації оцінювачів. Права, обов’язки 
та відповідальність оцінювачів і суб’єктів 
оціночної діяльності  

3, 7, 10, 12 

6 ПЗ 2 Фактори впливу на вартість підприємства  

 СР 8 Розвиток оціночної діяльності в Україні  
7 Л 4 Тема 4. Інформаційне забезпечення 

оціночної діяльності. Роль зовнішньої 
інформації при оцінці вартості 
підприємства. Інформаційні системи в 
оцінці вартості підприємства 

1 – 4 

8 ПЗ 2 Сучасні методи обробки інформації для 
цілей оцінки  

 

 СР 11 Джерела формування та форми 
відображення інформації для потреб 
оцінки вартості підприємства 

 

 М1 2 Модульна контрольна № 1  
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Змістовий модуль № 2  

Методологія оцінки вартості підприємства / 2 
(модульний контроль - 16 тиждень) 

1 2 3 4 5 
9 Л 4 Тема 5. Теоретичні основи оцінки 

вартості підприємства. Основні 
поняття, що використовуються для  
оцінки вартості майна підприємства. 
Визначення пливу фактора часу на 
вартість підприємства. Підходи до 
оцінки вартості майна підприємства 

3, 8, 10 

10 ПЗ 2 Майбутня та теперішня вартість 
грошової одиниці. Ануїтет 

 

 СР 8 Причини зміни вартості грошей за 
часом  

 

11 Л 4 Тема 6. Доходний підхід оцінки 
вартості підприємства. Метод 
дисконтування грошових потоків. 
Ринкова вартість підприємства. Умови 
застосування методу. Метод 
прогнозування. Визначення ставки 
дисконту. Метод капіталізації доходів. 
Вибір часового періоду. Ставка 
капіталізації  

6, 8, 13 

12 ПЗ 2 Дохідний підхід оцінки вартості 
підприємства 

 

 СР 8 Взаємозв’язок ризику та доходності  
13 Л 4 Тема 7 Витратний підхід оцінки 

вартості підприємства. Метод чистих 
активів. Умови застосування методи і 
основні етапи. Оцінка нерухомості. 
Оцінка ринкової вартості земельної 
ділянки. Знос та способи його 
розрахунку. Метод ліквідаційної 
вартості. Оцінка нематеріальних 
активів. Оцінка дебіторської 
заборгованості. Оцінка товарно-
матеріальних запасів. Оцінка 
фінансових активів.  

9, 11, 12 

14 ПЗ 2 Витратний підхід оцінки вартості 
підприємства  

 

 СР 4 Ринкова вартість підприємства як 
різновид ринкової вартості його активів 
та зобов’язань 
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15 Л 4 Тема 8. Порівняльний підхід оцінки 

вартості підприємства. Джерела даних 
для метода. Вибір підприємств 
аналогів. Фінансовий аналіз 
підприємств та їх співставлення. 
Основні методи порівняльного підходу. 
Етапи визначення вартості 
підприємства порівняльними методами. 
Поняття мультиплікатору та його види 

5, 7,11 

16 ПЗ 2 Порівняльний підхід оцінки вартості 
підприємства. Погодження результатів 
та складання звіту про процедуру 
оцінки 

 

 СР 15 Переваги та недоліки підходів оцінки  
 М2 2 Модульна контрольна № 2  
Разом 
(годин) 

 120   
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 24 
2 Підготовка до практичних занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях 12 

4 Виконання індивідуального завдання: Р 20 
5 Інші види самостійної роботи 4 
 Разом 70 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 
організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Оцінка вартості підприємств» включає самостійне опрацювання студентами 
певного кола питань. На самостійних заняттях основну увагу студенти 
повинні зосередити на вивченні та аналізі рекомендованої обов’язкової 
літератури, а при підготовці рефератів та доповідей − і додаткової. 

Самостійна робота студентів із літературними джерелами пробуджує у 
них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, 
сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
− конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
− опрацювання лекційного матеріалу; 
− вивчення видів підприємств; 
− ознайомлення з міжнародними стандартами оціночної діяльності та 

механізмом державного регулювання оціночної діяльності в Україні; 
− ознайомлення з розвитком оціночної діяльності в Україні; 
− визначення джерел формування та форм відображення інформації для 

потреб оцінки вартості підприємства;  
− вивчення причин зміни вартості грошей за часом; 
− визначення взаємозв’язку ризику та доходності; 
−  ознайомлення з ринковою вартістю підприємства як різновиду ринкової 

вартості його активів та зобов’язань; 
− ознайомлення з перевагами та недоліками підходів оцінки вартості 

підприємства; 
− підготовку до іспиту. 
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Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Оцінка вартості підприємств», а й 
дослідна робота з вивчення підходів оцінки вартості підприємства. 

 
 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 
що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає у восьмому семестрі навчання – 
виконання розрахункового завдання. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 8 семестр  
1 Розрахункове завдання 15 

 
Зміст розрахункового завдання: 

Завдання розрахункової роботи: оцінити вартість обраного підприємства за 
різними підходами, а саме:  

1) Організаційно-економічна характеристика підприємства;  
2) Оцінка вартості підприємства за витратним підходом;  
3) Оцінка вартості підприємства за методами доходного підходу;  
4) Оцінка вартості підприємства за порівняльним підходом;  
5) Групування даних та звіт з оцінки вартості підприємства;  
6) Висновки. 

. 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Оцінка вартості підприємств» є способи 
спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують 
вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних 
знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 
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За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 

«Оцінка вартості підприємств» використовуються: пояснювально-наочний 
проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Оцінка вартості підприємств» є 
поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Оцінка вартості підприємств» включає семестровий контроль у 
формі екзамену у восьмому семестрі. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Реферат Відвідування 
занять Сума 

Т1 – Т4 Т5 – Т8 

25 25 20 30 100 
 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ «ХПІ» (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-
х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

13.1 Базова література 
1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні: Закон України від 12.07.2001р. 
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2. Методика оцінки вартості майна при приватизації: Постанова КМУ від 

12.10.2000р. № 1554 
3. Добикін О.К. Потенціал : формування та оцінка: Навчальний посібник. / 

Добикін О.К., Рижиков В.С. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. 
4. Єрофєєва Т.А. Підходи до оцінювання вартості бізнесу: проблеми їх 

використання // Наукові записки. − 2007. − Т. 68. Економічні науки. − С. 
25−30. 

5. Круш В.М. Оцінка бізнесу: Навч.посібник. - Київ, 2004. − 185 с. 
6. Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості./ Кучеренко В.Р.– К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 200 с. 
7. Маркус Я.І. Посібник з оцінки бізнесу в Україні/ за ред. Маркус Я.І. − К.: 

Міленіум, 2002. − 320 с. 
8. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. / Мендрул 

О.Г.– К.: КНЕУ, 2002. − 272 с. 
9. Панасовський Ю.В., Семененко Б.А., Теліженко 0. М. та ін. Оцінка активів 

підприємства: Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2009. 
512 с. 

10. Стельмащук А.М. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства: 
Навчальний посібник. Тернопіль, ТАНГ, 2005. – 218 с. 

11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 
навчальний посібник. / Терещенко О.О. − К.: КНЕУ, 2003. − 554с. 

 
 

13.2 Додаткова література 
12 Фінанси України - науково теоретичний та інформаційно-практичний 
журнал Міністерства фінансів України. 
13 Економіка України - політико-економічний журнал. 

 
 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

1. Головне управління статистики України  http://www.ukrstat.gov.ua 
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.minfin.gov.ua  
3. Офіційний сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : me.kmu.gov.ua  
4. Література бібліотеки НТУ «ХПІ» і кафедри економіки та маркетингу 
5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 
 

https://www.twirpx.com/file/246633/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44593&cat_id=44592
http://www.nbuv.gov.ua/
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