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навчальний рік

1.
Найменування показників
Обов'язкова / вибіркова дисципліна
Семестр

Опис дисципліни
Характеристика дисципліни
Обов’язкова дисципліна
2

Кількість кредитів

6

Загальна кількість годин

180

Кількість модулів

1

Лекції, годин

36

Практичні/ семінарські, годин

36

Лабораторні, годин

-

Самостійна робота, годин

108

Тижневих годин для денної форми навчання:

10

аудиторних

4

самостійної роботи студента

6

Вид контролю

Екзамен

2. Мета та завдання дисципліни
Мета - формування теоретичних, методичних і практичних навичок і підходів до оцінки і
управління вартістю підприємства в сучасних умовах
Завдання - поглиблення розуміння сутності вартості підприємства як об’єкту оцінювання;
формування знань щодо основних підходів до оцінки вартості підприємства; поглиблення розуміння
вартісного підходу до управління підприємством; поглиблення розуміння факторів, що впливають
на показник вартості бізнесу

3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
усього

1

2

У тому числi
л

п/с

лаб

сам.
робота

3

4

5

6

Модуль- 1
Змістовий модуль 1: ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ
Тема 1. Вартість підприємства як об’єкт
оцінювання
Тема 2. Основні підходи до оцінки вартості
підприємства
Тема 3. Комплексний метод оцінки вартості
підприємства
Тема 4. Оцінка підприємства як майнового
комплексу
Разом за 1 модуль

18

4

4

10

22

4

4

14

22

4

4

14

22

4

4

14

84

16

16

52

Змістовий модуль 2: ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5. Теоретичні концепції управління
вартістю підприємства
Тема 6. Вартісний підхід до управління
підприємством
Тема 7. Фактори, що впливають на показник
вартості бізнесу
Тема 8. Основні показники ефективності
управління вартістю підприємства

22

4

4

14

22

4

4

14

26

6

6

14

26

6

6

14

Разом за 2 модуль

96

20

20

56

Усього годин

180

36

36

108

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема заняття

Кількість годин

1

Практичне заняття - Сучасні підходи до оцінки вартості
підприємства

4

2

Практичне заняття - Визначення вартості підприємства за доходним
підходом

4

3

Практичне заняття - Застосування витратного підходу до оцінки
вартості підприємства

4

4

Практичне заняття - Застосування комплексного підходу до оцінки
вартості підприємства

4

5

Практичне заняття - Застосування закордонного досвіду при оцінці
вартості підприємства

4

6

Практичне заняття - Застосування вартісного підходу до управління
підприємством

4

7

Практичне заняття - Оцінка факторів, що впливають на показник
вартості бізнесу

6

8

Практичне заняття - Оцінка показників ефективності управління
вартістю підприємства

6

5. Індивідуальні завдання
1

Підготовка інформаційного забезпечення оцінки вартості обраного підприємства

2

Ретроспективний аналіз діяльності підприємства
Підготовка пояснювальної записки за результатами проведеної оцінки вартості
підприємства з використанням різних підходів і методів
Обґрунтування ринкової вартості підприємства

3
4

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Модуль 1
Змістовий модуль 1. ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ
Тема 1. Вартість
підприємства як
об’єкт
оцінювання

Тема 2. Основні
підходи до оцінки
вартості
підприємства
Тема 3.
Комплексний
метод оцінки
вартості
підприємства

10

14

14

Тема 4. Оцінка
підприємства як
майнового
комплексу

14

Разом за
змістовим
модулем 1

52

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: види вартості за
Національними стандартами.
Джерела [3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: принципи оцінки
вартості бізнесу.
Джерела [1, 2, 3, 9]
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: визначення вартості
підприємства з використанням порівняльного підходів.
Джерела [ 2, 3, 4, 5].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: визначення вартості
землі.
Джерела [3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Змістовий модуль 2. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5.
Теоретичні
концепції
управління
вартістю
підприємства
Тема 6. Вартісний
підхід до
управління
підприємством

Тема 7. Фактори,
що впливають на
показник вартості
бізнесу
Тема 8. Основні
показники
ефективності
управління
вартістю
підприємства
Разом за
змістовим
модулем 2

14

14

14

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: основні етапи еволюції
концепцій управляння вартості підприємства .
Джерела [1, 3, 4, 6, 7].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: обґрунтування вибору
моделі оцінки вартості підприємства.
Джерела [1, 2, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: макро та мікрочинники,
що впливають на вартість підприємства.
Джерела [5, 6, 7, 8, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: соціально-економічна
ефективність вартості підприємства.
Джерела [2, 5, 6, 7].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

Підготовка реферату за
темою
Виступ з доповіддю за
темою

56

7. Результати навчання

1

2

3

Здатність продемонструвати знання та розуміння основ управління проектами, управління
вартістю підприємства, інтелектуального бізнесу, соціальної відповідальності бізнесу з
метою освоєння міждисциплінарних підходів і розширення потенційних галузей/сфер
працевлаштування магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за
спеціалізацією «Антикризове управління підприємствами»
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології,
прикладне програмне забезпечення галузей економічного управління підприємства у
професійній діяльності
Оволодіння стійкими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі
(тренінги, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат в
рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення
плагіату

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, самостійно
опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованності
компетентностей студента оцінюється у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50
балів) та при проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів)

Оцінювання протягом семестру
Вид роботи/бали

№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Модуль 1
Змістовий модуль 1

Тема 1

1

1

2

Тема 2

2

2

4

Тема 3

2

2

4

Тема 4

2

2

4

Разом
змістовий
модуль 1

7

7

5

5

24

Змістовий модуль 2

Тема 1

2

2

4

Тема 2

2

2

4

Тема 3

2

2

4

Тема 4

2

2

4

Разом
змістовий
модуль 2

8

8

Разом

5

5

26
50

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну
кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі інформації,
яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість прави-льних відповідей). Правильна
відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-биття підсумку або
сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-вдання на 10 балів)
здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.

Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів

Критерії оцінювання

10

Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висно-вки і пропозиції аргументовані,
розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7

Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточ-ності в розрахунках або
оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4

Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформле-ні або не менше ніж на 80%,
якщо допущені незначні помилки в роз-рахунках чи оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розраху-нках чи оформленні, прийняте
рішення не аргументовано

0-3

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну
кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). Оцінювання тестових
завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі підрахунку кількості правильних
тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або
сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 10 балів)
здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.

Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів

Критерії оцінювання

10
7
4
0-3

Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами
екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою
шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
Оцінка
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100

A

5, «відмінно»

80-89

B

75-79

C

70-74

D

60-69

E

59-30

FX

0-29

F

4, «добре»

3, «задовільно»

2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1
2

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідуальних завдань

3

Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література
Основна
1

Бачевський, Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства [Текст]: навч. посіб. / Бачевський, Б.
Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. - К. : Центр учбової літератури, 2009. — 400 с.

2

Кучеренко, В. Р. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / Кучеренко В. Р.,
Квач Я. П., Сментина Н. В. та ін. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 200 с.

3

Момот Т. Оценка стоимости бизнеса: современные технологии [Текст]: навч. посіб. / Т.
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