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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вміння оцінювання вартості бізнесу в умовах, що 

характеризуються комплексністю складових підприємницької діяльності з урахуванням економічної нестабільності та 

невизначеності результатів господарювання. 

Завдання навчальної дисципліни: усвідомлення здобувачами теоретичних основ вартісної природи фірми; 
– формування критеріїв вартісного мислення; 
– надання знань про економічні принципи та методи оцінки вартості бізнесу; 
– розроблення конкретних способів управління різними компонентами вартості; 
– формування практичних навичок розроблення управлінських заходів щодо збільшення вартості фірми. 

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Основні засади професійної оціночної діяльності 

Необхідність оцінювання вартості майна. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки. Професійна 

оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, їхні права та обов’язки. 

 
Тема 2. Вартість як основна категорія оцінки 

Вартість об’єктів оцінки. Види вартості. Фактори, що впливають на ціну об’єктів. Принципи оцінки. 

 

Тема 3. Загальна характеристика процесу оцінки вартості майна 

Структура процесу оцінки. Методичні підходи до оцінки майна. Узгодження результатів, отриманих за допомогою 

різних підходів. Вимоги до складання звіту про оцінку майна 

 

Тема 4. Типологія об’єктів нерухомості 

Сутність категорії «нерухомість». Нерухомість як об’єкт оцінки. Класифікація об’єктів нерухомості. Родові та власні 

ознаки нерухомого майна. 

 

Тема 5. Оцінка об’єктів нерухомості за витратним підходом 

Особливості застосування витратного підходу. Методи розрахунку вартості відтворення та заміщення. Визначення 

зносу об’єктів нерухомості. 

 

Тема 6. Оцінка нерухомості за дохідним підходом 

Особливості застосування дохідного підходу. Метод прямої капіталізації доходу. Метод дисконтування грошових 
потоків.  

Тема 7. Оцінка об’єктів нерухомості методом порівняльного аналізу продажів.  

Характеристика порівняльного підходу. Коригування даних про об’єкти-аналоги. 
Тема 8. Бізнес як об’єкт експертної оцінки 

Поняття та необхідність оцінювання вартості бізнесу. Особливості бізнесу як об’єкта оцінки. Основні випадки 

визначення вартості бізнесу. 

 

Тема 9. Особливості застосування основних підходів до оцінки бізнесу 
 Основні підходи до оцінки вартості бізнесу. Витратний підхід до оцінки бізнесу. Характеристика методів дохідного 
підходу. Особливості застосування методів порівняльного підходу. 
 

Тема 10. Особливості експертної оцінки під час банкрутства підприємства 
Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві. Інвентаризація як складова процесу оцінки майна 

підприємства. Принципи й методи оцінки ліквідаційної вартості. Особливості оцінки вартості цілого майнового 

комплексу в умовах банкрутства підприємства. 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
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http://orcid.org/0000-0001-8302-0792


НАВЧАННЯ  
 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 
 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. 
ФК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-
правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності. 
 

Програмні результати навчання (ПР) ПР 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 
етичних, культурних, наукових, цінностей і досягнень суспільства. 
ПР 12. Володіти методами та інструментарієм для обгрунтування 
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур. 
ПР 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 
біржових структур. 

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в інтернеті, презентація, відео курси, тестові 

завдання на кожну тему для засвоєння лекційного матеріалу ) 

07.02.2023 
07.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Основні засади 

професійної оціночної 

діяльності 
1.1 Необхідність 

оцінювання вартості майна. 

1.2 Нормативно-правова та 

методична база експертної 

оцінки.  

1.3 Професійна оціночна 

діяльність: форми, суб’єкти 

та об’єкти.  

1.4 Вимоги до суб’єктів 

оціночної діяльності, їхні 

права та обов’язки. 

 
Тема 2. Вартість як 

основна категорія оцінки 

2.1 Вартість об’єктів оцінки. 

Види вартості. 

2.2 Фактори, що впливають 

на ціну об’єктів.  

2.3 Принципи оцінки. 

 

 

 

 

Тема 3. Загальна 

характеристика процесу 

оцінки вартості майна 

3.1 Структура процесу 

оцінки. 

3.2 Методичні підходи до 

оцінки майна. 

3.3 Узгодження результатів, 

отриманих за допомогою 

різних підходів. 

3.4 Вимоги до складання 

звіту про оцінку майна. 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9 
додаткова  1, 2 
 
1. Коли виникає потреба у визначенні вартості майна? 
2. Розкрийте передумови впровадження професійної оціночної 
діяльності в Україні. 
3. Що розуміють під професійною оціночною діяльністю? 
4. Якими нормативно-правовими та методичними документами 
регулюється оціночна діяльність в Україні на сучасному етапі її 
розвитку? 
5. У яких випадках проведення оцінки майна є обов’язковим 
відповідно до законодавства України? 

14.02.2023 
14.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.02.2023 
21.02.2023 
 
 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 
 
 
 

 
 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9 
додаткова  1, 2 
 
1. Чим відрізняються поняття «вартість» і «ціна»? 
2. Якими параметрами визначається вартість? 
3. Які ви знаєте види вартості? 
4. Як пов’язані між собою вид вартості і мета оцінки? 
5. Охарактеризуйте фактори, що впливають на вартість 
оцінюваного майна. 
 
 
Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9 
додаткова  1, 2 
 
1. З яких основних етапів складається процес оцінки майна? 
2. Які дії слід виконати на етапі «Постановка завдання та 
укладення договору на оцінку об’єкта»? 
3. Які джерела та способи отримання інформації про об’єкт 
оцінки вам відомі? 
4. З чого складаються витрати на збір та обробку такої 
інформації? 
5. Які вимоги слід урахувати під час аналізу найбільш 
ефективного використання майна? 



28.02.2023 
28.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4. Типологія об’єктів 

нерухомості 

4.1 Сутність категорії 

«нерухомість». 

4.2 Нерухомість як об’єкт 

оцінки. 

4.3 Класифікація об’єктів 

нерухомості. 

4.4 Родові та власні ознаки 

нерухомого майна. 

 
 
Тема 5. Оцінка об’єктів 

нерухомості за витратним 

підходом 

5.1 Особливості 

застосування витратного 

підходу. 

5.2 Методи розрахунку 

вартості відтворення та 

заміщення. 

5.3 Визначення зносу 

об’єктів нерухомості. 

 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F  
 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9. 
додаткова 1, 2, 3 
 
1. Як законодавство України визначає нерухоме майно? 
2. Які об’єкти віднесені до нерухомості законодавство України? 
3. Яким нормативно-правовим актом регламентуються питання 
оцінювання нерухомості? 
4. Назвіть основні об’єкти нерухомості. 
5. Що являють собою земельні поліпшення? 

07.03.2023 
07.03.2023 
 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F  
 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9. 
додаткова  1, 2, 3 
1. У чому полягає сутність витратного підходу до оцінки 
нерухомості? 
2. Яка сфера застосування підходу? 
3. Поясніть різницю між вартістю відтворення та вартістю 
заміщення? 
4. Охарактеризуйте методи розрахунку вартості нового 
будівництва. До яких об’єктів нерухомості є доцільним їх 
застосування? 
5. Що розуміють під категорією «знецінення об’єктів нерухомості» 
з позицій оцінювача? 

14.03.2023 
14.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Оцінка 

нерухомості за дохідним 

підходом 

6.1 Особливості 

застосування дохідного 

підходу. 

6.2 Метод прямої 

капіталізації доходу. 

6.3 Метод дисконтування 

грошових потоків. 

 

Тема 7. Оцінка об’єктів 

нерухомості методом 

порівняльного аналізу 

продажів 

7.1 Характеристика 

порівняльного підходу. 

7.2 Коригування даних про 

об’єкти-аналоги. 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F  
 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9 
додаткова  1, 2, 3 
1. У чому полягає сутність дохідного підходу до оцінки 
нерухомості? 
2. Які принципи оцінки покладено в основу підходу? 
3. Проаналізуйте сферу застосування дохідного підходу. 
4. У чому полягають особливості застосування методу прямої 
капіталізації доходу? 
5. Яка послідовність визначення вартості об’єкта оцінки методом 
непрямої капіталізації доходу? 

21.03.2023 
21.03.2023 
 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F  
 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9. 
додаткова  1, 2, 3 
 
1. У чому полягає сутність порівняльного підходу до оцінки 
нерухомості? 
2. Які основні етапи визначення вартості нерухомості за 
порівняльним підходом? 

28.03.2023 
28.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 8. Бізнес як об’єкт 

експертної оцінки 

8.1 Поняття та необхідність 

оцінювання вартості 

бізнесу. 

8.2 Особливості бізнесу як 

об’єкта оцінки. 

8.3 Основні випадки 

визначення вартості 

бізнесу. 

 

 

 

Тема 9. Особливості 
застосування основних 
підходів до оцінки бізнесу 
9.1 Основні підходи до 
оцінки вартості бізнесу. 
9.2 Витратний підхід до 
оцінки бізнесу. 
9.3 Характеристика методів 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F  
 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6-9 
додаткова  1, 2, 12, 13 
1. У яких аспектах може розглядатися оцінка бізнесу в умовах 
України? 
2. Яке визначення категорії «оцінка бізнесу» надається у 
міжнародних стандартах оціночної діяльності? 
3. Охарактеризуйте особливості бізнесу як об’єкта оцінки.  
4. Що слід розуміти, коли мова йде про оцінку вартості у 
використанні? 
5. Як залежить вид вартості бізнесу від сфери використання 
оцінки? 

04.04.2023 
04.04.2023 
 
 
 
 
 
 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6-9 
додаткова  2, 4, 10, 13  
 
1. Як законодавством України регламентовано оцінювання 
бізнесу? 
2. Чи визнається бізнес нормативними актами як об’єкт оцінки? 
3. Які підходи можуть бути застосовані для оцінки бізнесу? 
4. У яких випадках доцільним є застосування методів витратного 



 
 
 
 
 
 

дохідного підходу. 
9.4 Особливості 
застосування методів 
порівняльного підходу. 
 

Тема 10. Особливості 
експертної оцінки під час 
банкрутства 
підприємства 
10.1 Етапи здійснення 

ліквідаційних процедур при 

банкрутстві. 

10.2 Інвентаризація як 

складова процесу оцінки 

майна підприємства. 

10.3 Принципи й методи 

оцінки ліквідаційної 

вартості. 

10.4 Особливості оцінки 

вартості цілого майнового 

комплексу в умовах 

банкрутства підприємства. 

 
 

підходу? 
5. У чому полягають особливості застосування основних методів 
витратного підходу? 

11.04.2023 
11.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 
 
 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6-9. 
додаткова  2, 4, 10, 13. 
 
1. У чому проявляється сутність категорії «банкрутство»? 
2. Які ліквідаційні процедури здійснюють при банкрутстві? 
3. У чому полягає мета інвентаризації? 
4. У яких випадках визначається ліквідаційна вартість 
підприємства? 
5. Які розрізняють види ліквідаційної вартості? 
 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання  контрольної (модульної) роботи. 
Контрольна модульна робота виконується за темами 1-10 у письмовій формі у формі тестових завдань. Під час 
виконання здобувачі мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання до аналізу та 
особливостей розробки ефективних управлінських рішень на сучасній фірмі для подальшої успішної діяльності ринку.  

Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних (реферативних) завдань. Кожен здобувач 
індивідуально виконує певні завдання. Виконання індивідуальних завдань з курсу «Оцінювання вартості бізнесу» як 
однієї з форм організації навчального процесу є складовою поточного контролю знань й спрямоване на активізацію 
самостійної роботи здобувачів з метою засвоєння, закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих 
здобувачем у процесі вивчення курсу, вироблення практичних навичок і умінь самостійно працювати із законодавчими 
актами, навчальною, спеціальною літературою та статистичними матеріалами, робити узагальнення й висновки. 

Кожному здобувачу на матеріалах підприємства (бази практики) необхідно виконати індивідуальне наукове-
дослідне завдання (у формі реферату для здобувачів денної форми навчання) за відповідним планом. 

Письмовий звіт з виконання індивідуального завдання має бути оформлений у відповідності до таких вимог: 

 комп’ютерний набір тексту (TimesNewRoman, 14 pt, полуторний інтервал, до 20 сторінок); 

 титульний лист згідно зразка, затвердженого кафедрою; 

 зміст на окремій сторінці, у якому - перелік завдань та номери сторінок, на яких починається викладення звіту 
з його виконання; 

 основна частина з чітким указуванням завдання, виконання якого письмово презентується; 

 заключна частина, у якій стисло викладено висновки за результатами роботи; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 
Замість науково-дослідницької роботи здобувачі можуть отримати 10 балів за вивчення онланй курсу «Как 
действовать далее: «Бизнесу об устойчивом развитии» на платформі Prometheus (https://www. Prometheus) 

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у наступних методичних рекомендаціях: 
1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Оцінювання вартості бізнесу»; 
2. Методичні рекомендації для виконання індивідуально-самостійної та дистанційної роботи з дисципліни «Оцінювання 
вартості бізнесу». 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. // Відомості 
Верховної Ради (ВВР). – 2001. – No 47. – ст. 251) із змінами та доповненнями. 
2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАЙНА, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. No 1891. 
3. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ No 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, 4 затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. No 1440. 
4. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ No2 “Оцінка нерухомого майна”, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 28 
жовтня 2004 року No 1442. 
5. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ No 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1655. 
6. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ No 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів від 3 жовтня 2007 року No 1185. 
7. Архипоє В. В. Об’єкти інтелектуальної власності як товар і підходи до експертної оцінки їхньої вартості. Методична 
допомога. / Архипоє В. В. // – К.: ГІАУ, 2013. - 144 с. 
8. Вівчар О. І. Оцінка вартості майна та бізнесу / О. І. Вівчар – Тернопіль: ФОП Шпак В. Б., 2014. – 163 с. 
9. Вівчар О. І. Оцінка вартості майна та бізнесу / О. І. Вівчар, К. А. Хом’як // Навчально-методичні матеріали – 

https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/


Тернопіль: ФОП Шпак В. Б., 2016 – 55 с. 
10. Вівчар О.І. Оцінка вартості майна та бізнесу / О. І. Вівчар // Практикум – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017 – 57 с. 
11. Круги П. В. Оцінка бізнесу: Навч. посіб. / Круги П. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 264 с. 
12. Круш В. М. Оцінка бізнесу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В. М. Круш – Київ, 
2012. – 350. 
13. Кучеренко В. Р. Оцінка бізнесу та нерухомості : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко // В-до «Друк», Київ, 2015. – 310с. 
14. Стельмащук А.М. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства/ А.М. Стельмащук // Тернопіль, 2005. – 180. 
15. Панасовський Ю.В. та ін. Оцінка активів підприємства: навч.посібн. / Ю. В. Панасовський, Б. А. Семененко, О. М. 
Теліженко // Суми, 2013- 296с. 
16. Маркус Я І. Посібник бізнесу в Україні / Я. І. Маркус // К.: Міленіум, 2014. – 230 с. 
17. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: навчально- методичний посібник / В.Р.Кучеренко. - К. : ЦУЛ, 
2011. Опт. диск 
18. Храпкінка В. В. Оцінка бізнесу: Навч. посіб. / В. В. Храпкіна // Київ, 2015.– 320 с. 
19. Чиркин А. Н. Оцінка бізнесу. Питання теорії. / Чиркин А. Н. – К., 2012. – 85 с. 
20. Федонін О.С.,Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. – Вид. 
2-ге, без змін. – К.:КНТЕУ, 2006. – 316с. 
21. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. / Яшкіна Н. В. – К.: Алетра, 2010. – 440 с. 
 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н. С. Краснокутська. – К.: Центр 
навч. л-ри, 2005. – 352 с. 
2. Іванов В. Б. Потенціал підприємства: науково-метод. посібник / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К.: 
Кондор, 2009. – 300 с. 
3. Грязнов А.Г. Оценка бизнеса / Грязнов А.Г., Федотова М.А.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 
2004. – 733 с. 
4. Абдулаев Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Абдулаев Н.А., Колайко Н.А. – М.: 
ЭКСМОС, 2000. – 352 с. 
5. Стец І.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник. – Тернопіль: економічна думка, 2010. – 674 с. 
6. Понятия, цели и принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://ozenka-biznesa.narod.ru/glava1.htm  
7. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. 
– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. 
8.  Касьянова Н. В. Потенціал підприємства: формування та використання. 2-е вид. перероб. та доп. [текст]: підручник / 
Н.В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – К.: «Центр учбової літератури». – 2013.- 
248 с. 
9. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. 
Олексюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с. 
10. Пазинич В.І., Свистун Л.А. Оцінка об’єктів нерухомості. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 434с. 
11. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов: Учебно-методическое пособие/М.: 
Финстатинформ, 1997. – 175 с. 
12. Практика оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Королев, П.В. 
Фадеев; Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с. 
13. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебное пособие / Под. ред. Абдулаева Н.А., Колайко Н.А. – М.: 
Издательство «ЭКСМОС», 2000 – 352 с. 
14. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / Лебедь Н.П., Мендрул А.Г., Ларцев В.С., 
Скрынько С.Л., Жиленко Н.В., Драпиковский А.И., Иванова И.Б. / Под ред. Н.П. Лебедь / Изд. Второе, перер. и доп. – 
К.: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2003. – 715 с. 
15. Методика оцінки майна : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF (дата звернення: 17.04.2020)  
16. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : науково-практичний коментар 
Закону України : станом на 02.09.2019 р. Київ : Професіонал ВД, 2019. 408 с. 
17. Пєтков С., Чижмарь Е., Журавльов Д., Нормативний помічник оцінювання майна та майнових прав. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2020. 510 с. 
 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. http//www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 
2. http//www.mmfin.gov.ш - Офіційний сайт Міністерства фінансів України 
3. http//www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики 
4. http//www.nbuy.gov.ua - Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
5. http://www.zakon.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України 

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО 
ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ 

1. О. Temchenko, I. Krystopa. SUBSTANTIATION FOR MINING AND CONCENTRATING ENTERPRISES’ FINANCIAL 
STABILITY BASED ON INTEGRAL BANKRUPTCY INDICATORS. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики».- Харків, 2017.- №23. - (грудень).- С. 241-250 (фахове видання, що входить до переліку 

міжнародної наукометричної бази даних Web of Science). https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.122721. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/122721. 
2. S. Hushko, О. Temchenko, О. Huk. MODELING OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT ACTIVITY WITH THE 

IMPORTANCE OF INFLUENING FACTORS IN BUSINESS PROCESSES. Eastern-European Journal of Enterprise 

http://ozenka-biznesa.narod.ru/glava1.htm
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.122721
http://fkd.org.ua/article/view/122721


Technologies. - Харків, 2018.- №1/3 (91). – С. 13-21. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121647.  

      URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/121647. SCOPUS - Author ID: 56786150800. 
3. ТЕМЧЕНКО О.А., ГУК О.Ю. ОБҐРУНТУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Стратегія економічного розвитку України Збірник наукових праць: К: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 
Гетьмана», 2017. (фахове видання, що входить до переліку міжнародних наукометричних баз UlrichsWeb TM 
Global Serials Directory, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). URL:http://www.sedu.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/40-

2017-8.pdf. 
4. S. Hushko, О. Temchenko, I. Krystopa. Особливості функціонування сучасних промислових компаній з урахуванням 

ймовірності припинення їх діяльності. (Substantiation for mining and concentrating enterprises’ financial stability based on 

integral bankruptcy indicators). Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» 

(фахове видання, що входить до переліку міжнародної наукометричної бази даних Web of Science), Харків, 2020.- 

№ 32 (1) -(квітень). – С. 100-109. http://fkd.org.ua/article/view/200294/200855. 

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Дисципліни, які є необхідними передумовами для вивчення зазначеного курсу: Основи бізнесу, Основи 
економічної науки, Мікроекономіка, Господарське право, Менеджмент, Маркетинг, Національна економіка, 
Міжнародна економіка, Цифрова економіка, Стратегічне управління. Обов’язкового знання іноземних мов не 
потребує. 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 20 8 

Практичні (лабораторні) 20 8 

Самостійна робота студента (СРС) 68 92 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР 
або реферативна робота) 

12 12 

Курсова робота – – 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків: 
 не запізнюватися на заняття; 
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію; 
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи; 
 при підготовці есе, що запропонована Вам для читання (див. семестровий план), оцінюється якість та 

оригінальність наведених Вами аргументів. Індивідуальне науково-дослідне завдання (Есе) або контрольна 
робота здобувачів заочної форми навчання повинно бути надіслано до 16:00 у попередній день перед 
семінаром або за тиждень до початку заліково-екзаменаційної сесії. Усі повинні обов’язково підготувати есе, 
а його відсутність з будь-яких причин не може бути виправданням. 

 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 
час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом), в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/121647
http://www.sedu.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/40-2017-8.pdf
http://www.sedu.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/40-2017-8.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
http://fkd.org.ua/article/view/200294/200855


порядку, визначеному чинним законодавством. 
 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
Вербальні / словесні  (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); 
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 
практичні (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних, індивідуальних та контрольних 
робіт, проведення експерименту, практики); 
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
здобувачами; 
метод проблемного викладу; 
дослідницький. 
 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор; 

Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів; 
ZELIS - система призначена для тестування знань здобувачів в двох режимах: автоматизований контроль знань 
та тестування по бланкам. 
 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 
Здобувачам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 

EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 

Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 
 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від здобувачів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
здобувача. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, здобувачі повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, здобувачі можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Положення про доброчесність (https://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada 
https://drive.google.com/drive/folders/1oOy2DG4Bl57DIQ6dA6gXeac_GO1dppMm) 
(номер протоколу №2 від 26.08.2021 року Вченої ради). 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету економіки і технологій - протокол 
№1 від 05.10.2022 року 
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