
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОЦІНКА МАЙНА ТА БІЗНЕСУ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.5. 

2.2. Назва. Оцінка майна та бізнесу. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Мокієнко Т. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР09. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень. 

ПР12. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПР14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основні засади оціночної діяльності. Вартість як основна категорія 

оцінки. Загальна характеристика процесу оцінки вартості майна. Оцінка 

об’єктів нерухомості за витратним підходом. Оцінка нерухомості за доходним 

підходом. Оцінка об’єктів нерухомості методом порівняльного аналізу продаж. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Оцінка вартості нематеріальних 

активів. Особливості оцінки майна під час приватизації. Особливості 

експертної оцінки під час банкрутства підприємства. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Оцінка бізнесу та нерухомості навч. посіб. / за заг. ред. проф. В. Р. 

Кучеренко ; 2-ге вид. Одеса : Асторопринт, 2013. 235 с. 

2. Платонов Б. О. Основи оціночної діяльності : підручник : Київ : 

НАКККіМ, 2013. 227 с. 

3. Кучеренко В. Р., Заєць М. А., Захарченко О. В., Сментина Н. В., 

Улибіна В. О. Оцінка та управління нерухомістю : навч. посіб. : Одеса : 

Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; тестування; виконання індивідуальних та домашніх завдань; 

контрольні роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


