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Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується  

Економіко-гуманітарний  

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Забезпечує досягнення таких основних компетентностей: 

1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів. 

2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії та плани. 

3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації. 

Основні очікуванні результати навчання: 

1. Назвати, описати, відтворити сутність категорій "майно" та 

"майнові права", "оцінка майна", "вартість", "ціна"; видів 

вартості; ролі вартості та її оцінювання в управлінні організацією; 

методичний інструментарій оцінки майна; сутність, суб’єктів, 

механізм функціонування та методи аналізу кон’юнктури ринків; 

методи визначення потреби в фінансових ресурсах, методи 

оцінки вартості капіталу з різних джерел; методи прогнозування 

доходів і витрат, що генеруються об’єктом оцінки; основні 

чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ об’єкта оцінки. 

2. З'ясувати, пояснити, інтерпретувати, класифікувати роль 

вартості та її оцінювання у системі управління активам; 

принципів, методичних підходів, методів оцінки майна; механізм 

функціонування та методи аналізу кон’юнктури ринків; джерела 

формування фінансових ресурсів за умовами залучення і впливом 

на фінансовий стан організації; методи прогнозування доходів і 

витрат, що генеруються об’єктом оцінки; взаємозв’язок чинники 

зовнішнього та внутрішнього середовищ об’єкта оцінки. 

3. Застосувати методичні підходи та методи оцінки до 

нерухомого і рухомого майна, майна у формі цілісного майнового 

комплексу, корпоративних прав, майнових прав інтелектуальної 

власності. Визначати загальну потребу у капіталі, джерела його 

залучення та вартість капіталу з різних джерел, прогнозувати 

доходи і витрати, що генеруються об’єктом оцінки. Використати  

методи аналізу і прогнозування стосовно чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовищ об’єкта оцінки, в тому числі у формі 

цілісного майнового комплексу. 

4. Аналізувати кон’юнктуру ринку з метою реалізації методів 

оцінки майна; чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ 

стосовно об’єкта оцінки, в тому числі у формі цілісного 

майнового комплексу. 



Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Необхідне вивчення дисципліни Фінансовий менеджмент. 

Основні теми дисципліни 1 Правові засади оцінки майна. 2 Засади ціноутворення у 

будівництві. 3 Правила визначення кошторисної вартості. 

4 Оцінка земельних поліпшень витратним підходом. 

5 Визначення зносу земельних поліпшень. 6 Регресійний аналіз в 

оцінці. 7 Ринок нерухомості. 8 Оцінка нерухомості порівняльним 

підходом. 9 Оцінка нерухомості дохідним підходом. 10 Ринок 

землі в Україні. 11 Методи грошової оцінки земельних ділянок. 

12 Методи оцінки рухомого майна. 13 Особливості оцінки 

транспортних засобів. 14 Оцінка нематеріальних активів. 15 

Оцінка цілісних майнових комплексів. 16 Оцінка корпоративних 

прав та цінних паперів 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

літератури 

1. Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навч. посібник для 

вузів. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 264 с. 

2. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: 

Навчальний посібник. Дехетеренко Ю.Ф., Лихо груд М.Г., 

Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. – К.: Профі, 2007. – 624 с. 

3. Оцінювання майна: навч. посібник / Т. В. Калінеску, Ю. А. 

Романовська, О. Д. Кирилов. – К.: Центр учбової літератури, 

2012. -311 с. 

4. Оцінка майна і майнових прав в Україні: Монографія / Лебідь 

Н.П., Мендрул А.Г., та інші / Під ред. Н.П. Лебідь / Вид. друге, 

перер. і доп.– К.: Принт-Экспресс, 2003. – 715 с. 

5. Сивец С.А. Статистичні методи в оцінці нерухомості і бізнесу. 

– Запорожжя, 2001. – 320 с. 

6. Яшкіна Н.В. Оцінка бізнесу: навч. посібник для вузів. – К.: 

Алерта, 2010. – 438 с. 

 

 


