
 



2 

 

 



3 

 

1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» є формування у 

майбутніх бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

теоретичних і практичних знань з оцінки бізнесу, а саме: основних понять про 

бізнес, як об’єкт оцінки; оцінки грошових потоків підприємства; методики 

підходів до оцінки бізнесу; оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища; 

особливостей діагностики та оцінки бізнесу; систем стратегічного вимірювання 

результативності бізнесу. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

особисті фінанси, тренінг «Мистецтво бізнес-презентації», основи 

підприємництва, електронний бізнес, теорія економічного розвитку, 

товарознавство, законодавче забезпечення підприємницької діяльності, 

організація торгівлі, ознайомча практика з підприємництва, статистика, економіка 

підприємства, бізнес-процеси у підприємництві, бухгалтерський облік та 

оподаткування бізнесу, курсова робота «Бізнес-процеси у підприємництві», 

технологічна практика. 

 

3. Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 
Результати навчання за дисципліною 

ПРН 7: демонструвати 

підприємливість в різних 

напрямах професійної 

діяльності та брати 

відповідальність за 

результати 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

індивідуальні 

консультації, 

самостійне 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

розрахунково-

графічна робота, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 7.1 знати сутність завдань у сфері економічних і 

соціально-трудових відносин; 

ПРН 7.2 вміти аналізувати завдання у сфері економічних і 

соціально-трудових відносин; 

ПРН 7.3 вміти розв’язувати завдання у сфері економічних 

та соціально-трудових відносин; 

ПРН 12: володіти 

методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування 

управлінських рішень 

щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

розрахунково-

графічна робота, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 12.1 знати сутність відповідних методів, інструментарію 
для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 
підприємницьких, торговельних і біржових структур; 
ПРН 6.2 вміти обирати та використовувати відповідні методи 
для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 
підприємницьких, торговельних і біржових структур; 
ПРН 6.3 вміти обирати та використовувати відповідний 
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, торговельних і 
біржових структур; 

ПРН 13: використовувати 

знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур 

ПРН 13.1 знати основні умови та складові здійснення 
будь-якої діяльності у взаємодії суб’єктів ринкових 
відносин; 
ПРН 13.2 вміти ефективно здійснювати будь-яку 
діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 

ПРН 17: вміти вирішувати 

професійні завдання з 

організації діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і розв’язувати 

проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх 

впливів 

усне та письмове 

опитування, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 17.1 знати основну сутність визначення та виконання 

професійних завдань з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

ПРН 11.2 вміти визначати та вирішувати професійні 

завдання з організації діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 



4 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Оцінка бізнесу 

Змістовий модуль 1. Основні поняття про бізнес як об’єкт оцінки. Оцінка 

грошових потоків підприємства: 

Характеристика сутності поняття оцінка. Відображення трактування оцінки 

бізнесу. Розгляд аспектів оцінки бізнесу в умовах України. Обґрунтування 

відмінностей між розумінням оцінки підприємства та оцінки бізнесу. Визначення 

об’єкту та суб’єкту оцінки. Розгляд факторів оцінки. Характеристика поняття 

бізнес-лінія та обґрунтування об’єктів її оцінки. Обґрунтування основних цілей 

оцінки бізнес-ліній у господарській практиці. Визначення особливостей оцінки 

бізнесу, які зумовлюють певні принципи та методи оцінки. Розгляд основних 

понять, які обґрунтовуються в нормативно-правових і законодавчих документах. 

Характеристика основних напрямків державного регулювання оціночної 

діяльності, визначення її форм й суб’єктів. Обґрунтування цілей оцінки бізнесу за 

світовим досвідом. Дослідження етапів процесу оцінки бізнесу. Висвітлення 

сутності видів вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, які визначають 

вартість. Характеристика обов’язкових випадків щодо проведення оцінки бізнесу. 

Дослідження принципів і стандартів оцінки бізнесу. Обґрунтування сутності 

вартості грошей у часі. Визначення функцій оцінки грошових потоків. 

Характеристика видів грошових потоків. Розгляд методики дослідження оцінки 

грошових потоків підприємства у довгостроковому періоді. Визначення сутності 

поняття інвестиції, її класифікація та їх доцільність у розвитку підприємницької 

діяльності. Обґрунтування сутності поняття ануїтет і варіанти його оцінки. 

Визначення складових дослідження цінних паперів. Характеристика процесу 

оцінки інвестиційних проектів за допомогою показника економічної доданої 

вартості (EVA). Сутність поняття ризик і обґрунтування його складових. 

Формування категорій факторів специфічних ризиків. Обґрунтування 

послідовності розрахунку визначення еквівалента певності. Визначення 

особливостей головних недоліків методів окупності. 

Змістовий модуль 2. Методика підходів до оцінки бізнесу. Оцінка внутрішнього 

та зовнішнього середовища: 

Розгляд основних особливостей методики оцінки бізнесу при дохідному підході 

(дослідження різновидів методів його застосування та етапів процедури їх 

виконання). Обґрунтування методики оцінки бізнесу при порівняльному підході 

(дослідження особливостей його використання, розгляд базових положень, аналіз 

етапів й процедур процесу його виконання, порівняння умов використання 

методів їх розрахунку). Визначення умов методики оцінки бізнесу при 

витратному методі (аналіз видів методів розрахунку та обґрунтування етапів 

процесу їх обчислення). Обґрунтування особливостей визначення внутрішніх 

можливостей підприємства в процесі проведення відповідного дослідження. 

Розгляд основних напрямків, умов, особливостей та принципів проведення оцінки 

фінансової діяльності підприємства. Формування складових і прийомів 

дослідження рівня організаційної культури. Визначення особливостей створення 

груп факторів зовнішнього, мезо- та макро- середовища підприємства. 
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Змістовий модуль 3. Особливості діагностики та оцінки бізнесу. Системи 

стратегічного вимірювання результативності бізнесу: 

Формування основних складових процесу проведення методики оцінки 

підприємств малого, середнього та великого бізнесу. Обґрунтування груп 

критеріїв (характеристик) стратегічного становища підприємства (формування 

практичних навиків виконання SPACE- та PEST-аналізу). Визначення 

особливостей методу SPACE в процесі розрахунку з використанням довірчих 

інтервалів. Характеристика ролі використання системи стратегічного 

вимірювання в бізнесі. Особливості формування збалансованої системи 

показників (Balanced Scorecard - BSC). Характеристика умов використання 

розробленої системи показників відповідальності (Accountability Scorecard - ASC). 

Обґрунтування застосування моделі ділової переваги (BEM) та піраміди 

результативності Мак Нейра. Дослідження переваг і недоліків використання 

моделей визначення ймовірності банкрутства. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 8 8  134 

Змістовий модуль 1 25 2 2  21 

Змістовий модуль 2 40 3 3  34 

Змістовий модуль 3 40 3 3  34 

Індивідуальне завдання (РГЗ) 30 - - - 30 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Основні поняття про бізнес як об’єкт оцінки. 

Оцінка грошових потоків підприємства: 

Тема 1.1. Основні поняття 

про бізнес як об’єкт оцінки 

Поняття оцінки бізнесу. 

Особливості бізнесу, як об’єкта оцінки. 

Види вартості, які визначаються при оцінці. 

Принципи та стандарти оцінки бізнесу. 

1 

Тема 1.2. Оцінка грошових 

потоків підприємства 

Сутність вартості грошей у часі. 

Оцінка грошових потоків підприємства. 

Методика аналізу грошових потоків у 

довгостроковому періоді. 

Щодо доцільності інвестицій у розвиток 

стратегічних господарських підрозділів (СГП). 

Оцінка ануїтетів. Аналіз цінних паперів. 

Оцінка інвестиційних проектів за допомогою 

показника економічної доданої вартості (EVA). 

Оцінка ризику в прийнятті інвестиційних рішень. 

1 
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Змістовий модуль 2. Методика підходів до оцінки бізнесу. 

Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища: 

Тема 2.1. Методика 

підходів до оцінки бізнесу 

Методика оцінки бізнесу при дохідному підході. 

Методика оцінки бізнесу при порівняльному методі. 

Методика оцінки бізнесу при витратному методі. 

1,5 

Тема 2.2. Оцінка 

внутрішнього та 

зовнішнього середовища 

Підходи до аналізу внутрішніх можливостей 

підприємства. 

Оцінка фінансової діяльності підприємства. 

Дослідження рівня організаційної культури. 

Структурування зовнішнього середовища 

підприємства. 

Оцінка мезосередовища підприємства. 

Оцінка макросередовища підприємства. 

1,5 

Змістовий модуль 3. Особливості діагностики та оцінки бізнесу. 

Системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу: 

Тема 3.1. Особливості 

діагностики та оцінки 

бізнесу 

Методика оцінки підприємств малого, середнього та 

великого бізнесу. 

Визначення стратегічного становища підприємства 

(в системі координат SPACE, PEST-аналіз). 

Особливості методу SPACE з використанням 

довірчих інтервалів. 

1,5 

Тема 3.2. Системи 

стратегічного вимірювання 

результативності бізнесe 

Роль систем стратегічного вимірювання в бізнесі. 

Збалансована система показників (Balanced  

Scorecard - BSC). 

Система показників відповідальності (Accountability 

Scorecard - ASC). 

Модель ділової переваги (BEM) та піраміда 

результативності Мак Нейра. 

Моделі передбачення банкрутства. 

1,5 

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Основні поняття про бізнес як об’єкт оцінки. 

Оцінка грошових потоків підприємства: 

Тема 1.1. Основні поняття 

про бізнес як об’єкт оцінки 

Поняття оцінки бізнесу. 

Особливості бізнесу, як об’єкта оцінки. 

Види вартості, які визначаються при оцінці. 

Принципи та стандарти оцінки бізнесу. 

1 

Тема 1.2. Оцінка грошових 

потоків підприємства 

Сутність вартості грошей у часі. 

Оцінка грошових потоків підприємства. 

Методика аналізу грошових потоків у 

довгостроковому періоді. 

Щодо доцільності інвестицій у розвиток 

стратегічних господарських підрозділів (СГП). 

Оцінка ануїтетів. Аналіз цінних паперів. 

Оцінка інвестиційних проектів за допомогою 

показника економічної доданої вартості (EVA). 

Оцінка ризику в прийнятті інвестиційних рішень. 

1 
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Змістовий модуль 2. Методика підходів до оцінки бізнесу. 

Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища: 

Тема 2.1. Методика 

підходів до оцінки бізнесу 

Методика оцінки бізнесу при дохідному підході. 

Методика оцінки бізнесу при порівняльному методі. 

Методика оцінки бізнесу при витратному методі. 

1,5 

Тема 2.2. Оцінка 

внутрішнього та 

зовнішнього середовища 

Підходи до аналізу внутрішніх можливостей 

підприємства. 

Оцінка фінансової діяльності підприємства. 

Дослідження рівня організаційної культури. 

Структурування зовнішнього середовища 

підприємства. 

Оцінка мезосередовища підприємства. 

Оцінка макросередовища підприємства. 

1,5 

Змістовий модуль 3. Особливості діагностики та оцінки бізнесу. 

Системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу: 

Тема 3.1. Особливості 

діагностики та оцінки 

бізнесу 

Методика оцінки підприємств малого, середнього та 

великого бізнесу. 

Визначення стратегічного становища підприємства 

(в системі координат SPACE, PEST-аналіз). 

Особливості методу SPACE з використанням 

довірчих інтервалів. 

1,5 

Тема 3.2. Системи 

стратегічного вимірювання 

результативності бізнесe 

Роль систем стратегічного вимірювання в бізнесі. 

Збалансована система показників (Balanced  

Scorecard - BSC). 

Система показників відповідальності (Accountability 

Scorecard - ASC). 

Модель ділової переваги (BEM) та піраміда 

результативності Мак Нейра. 

Моделі передбачення банкрутства. 

1,5 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

студентами денної форми навчання розрахунково-графічного завдання на тему: 

«Оцінка бізнесу», яке виконується згідно з «Методичними вказівками та 

завданням до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення 

практичних занять та самостійної роботи з курсу «Оцінка бізнесу» (для студентів 

3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; 

уклад.: С.М. Гайденко. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021. 25 с.», загальним 

обсягом 30 годин. 

Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення теоретичних знань з 

курсу та розвиток у студентів навичок теоретичного осмислення та викладення 

основних моментів оцінки бізнесу, а також навчитися використовувати методи та 

інструментарій для оцінки створення та функціонування будь-якого бізнесу в процесі 

виконання ефективної підприємницької, торговельної, або біржової діяльності. 
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9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи, а також виконання під час 

самостійної роботи розрахунково-графічного завдання. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді трьох екзаменаційних 

питань та задачі під час проведення екзамену. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 15 5 - 10 

Змістовий модуль 2 20 5 - 15 

Змістовий модуль 3 20 5 - 15 

Індивідуальне завдання (РГЗ) 15   15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 15 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 10 

Змістовий модуль 2 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 15 

Змістовий модуль 3 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 15 

Індивідуальне завдання (РГЗ) 15 

Підготовка розрахункової частини 5 

Презентація та захист РГЗ 10 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Три екзаменаційні питання 15 

Задача 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Тестові завдання та комплекти розрахунково-ситуаційних завдань. 

2. Комплекти завдань до контрольних робіт. 

3. Комплексна контрольна робота. 

4. Комплект екзаменаційних білетів. 

5. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічного 

завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Оцінка 

бізнесу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Харк. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: С.М. Гайденко. Харків: ХНУМГ                       

ім. О.М. Бекетова. 2021. 25 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Алієва-Барановська В.М. Глобальний бізнес: навч. поcіб. / В.М. Алієва-

Барановська. - К.: Ліра-К, 2013. - 560 с. 

2. Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: наук.-

практ. посіб. / Ю.В. Бондарчук, А.В. Марущак. - К.: Скіф; КНТ, 2008. - 369с. 

3. Економічна та майнова безпека бізнесу: навч. посіб. / Б.М. Андрушків,   

Л.Я. Малюта. - Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. - 180 с. 

4. Єсіпов В.Є. Оцінка бізнесу: повне практичне керівництво: основні 

принципи, підходи і методи, прикладні аспекти. - М: Ексмо, 2008. - 345 с. 

5. Заворотній Р.І. Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні 

підходи: монографія / Р.І. Заворотній; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-

т ім. Вадима Гетьмана». - К.: КНЕУ, 2012. - 295 с. 

6. Калінеску Т.В.Оцінювання майна: навч. посіб. / Т.В. Калінеску,          

Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. - К.: ЦУЛ, 2012. - 311 с. 
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7. Кікіб О.М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О.М. Кікіб, К.В. Белоусов. - К.: 

Алерта, 2012. - 256 с. 

8. Круш П.В. Оцінка бізнесу: навч. посіб. / П.В. Круш, С.В. Полищук. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с. 

9. Кучеренко В.Р. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, 

тестів та ситуаційних завдань): навч. посіб. / за заг. ред. В.Р.Кучеренко                    

[В.Р.Кучеренко, Н.В. Доброва, Я.П. Квач, М.М. Осіпова. - К.: Центр учбової 

літератури, 2010. - 176 с. 

10. Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навч. посіб. / за заг. ред.    

А.М. Мельникова [А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк] - К.: Центр 

учбової літератури, 2013. - 200 с. 

11. Момот Т.В. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології / Т.В. Момот. - 

Харків: Фактор, 2007. - 224 с. 

12. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2010. - 440 с. 

13. Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / за заг. ред. проф.            

В.Р. Кучеренко; [уклад.: Я.П. Квач та ін.]. - 2-ге вид., випр. та допов. - О.: 

Астропринт, 2013. - 202 с. 

14. Пілецька Л.С. Психологія бізнесу: довідково-методичний посіб. /                 

Л.С. Пілецька - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. - 150с. 

15. Попков В.П. Оценка бизнеса. Схема и таблицы / В.П. Попков,             

Е.В. Евстафьева. - СПб: Питер, 2007. - 240 с. 

16. Райз Е. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з 

нуля. / Ерік Райз. - К.: Віват, 2016. - 368 с. 

17. Режим доступу: www.kmu.gov.ua (дата звернення 25.08.2021). -            

Назва з екрана. 

18. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 25.08.2021). - 

Назва з екрана. 

19. Режим доступу: www.bizpro.org.ua (дата звернення 25.08.2021). -             

Назва з екрана. 

20. Режим доступу: www.minfin.gov.ua (дата звернення 25.08.2021). -             

Назва з екрана. 

21. Режим доступу: www.riskmanagement.com.ua (дата звернення 

25.08.2021). - Назва з екрана. 

22. Хитчнер Дж. Новые сферы использования методов оценки стоимости 

бизнеса / Дж. Хитчнер; под научн. ред. В. М. Рутгайзера. - М.: Маросейка, 2009. - 

362 с. - (Финансовое оценивание. Области применения и модели). 

23. Цибульська Е.І. Оцінка бізнесу та його складових: навч. посіб. /           

Е.І. Цибульська. - К.: Кондор, 2020. - 364 с. 

24. Шпак Н. О. Економічна стабільність суб’єктів господарювання в умовах 

хаотичного розвитку національної економіки України : навч. посіб. / Н.О. Шпак,    

О.В. Пирог. - К.: Ліра-К, 2015. - 288 с. 

25. Яшкіна Н.В. Оцінка бізнесу: навч. посіб. / Н.В. Яшкіна. - К.: Алерта, 

2010. - 440 с. 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.bizpro.org.ua/
http://www.riskmanagement.com.ua/
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Оцінка бізнесу 

 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова, ОК 29 

семестр 5 

кількість кредитів ЄКТС 5 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання заочна 

 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 
яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


