
ФОРМА АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Управління вартістю 

2 Статус Вибіркова, професійно-орієнтована 

дисципліна 

3 Спеціальності ЕК 

4 Мова викладання Українська, англійська 

5 Семестр, в якому викладається 1 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

4 кредити - 120 год.  

12 год. лекцій  

18 год. практичні заняття  

90 год. самостійна робота 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Екзамен 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра фінансів 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

к.е.н., доц. Витвицька Уляна 

Ярославівна  

 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Наявність базових економічних 

знань  

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Після засвоєння навчальної 

дисципліни студенти мають 

демонструвати такі результати 

навчання:  

- вміння оцінювати вартість бізнесу 

(цілісного майнового комплексу 

підприємства) із застосуванням 

різних методичних підходів та 

розраховувати основні фінансові 

показники їх вартості;  

- здатність здійснювати економічне 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо доцільності емісії 

цінних паперів різних видів, 

дивідендної політики підприємства, 

здійснення інвестицій; 

- здатність аналізувати стан 

корпоративного управління, 

проводити фінансові розрахунки з 

раціоналізації структури капіталу за 

критерієм вартості підприємства; 

- здатність визначати оптимальність 

прийняття інвестиційних рішень та 



їх вплив на вартість підприємства; 

- здатність обґрунтовувати  

доцільність  форм корпоративного 

перетворення  за критерієм вартості 

підприємства; 

- здатність обгрунтовувати 

доцільність санації як альтернативи 

ліквідації, здійснювати розробку 

планів санації, спрямованих на 

відновлення вартості підприємства. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Знання й практичні навички, 

отримані  студентами у результаті 

вивчення дисципліни, є основою 

для здійснення практичної 

діяльності у сфері оцінки майна та 

бізнесу, інвестиційного менеджмен-

ту та управлінського консалтингу. 

13 Особливості навчання на курсі При вивченні дисципліни кожен 

студент виконує есе на одну із 

запропонованих тем з 

мультимедійною презентацією. 

Кращі есе рекомендовані до участі в 

міжнародних й всеукраїнських 

конференціях з публікацією тез.  

На практичний заняттях студенти 

розв’язують задачі, які передбачені 

кваліфікаційним іспитом для 

оцінювачів.  

Також активно застосовуються 

інтерактивні методи навчання, 

зокрема: робота в парах та групах, 

мозковий штурм, групові дискусії, 

аналіз реальних проблем та ін.  

14 Стислий опис дисципліни Дисципліна передбачає вивчення 

сутності концепції вартісно-

орієнтованого управління, 

методичних підходів та методів 

оцінювання вартості бізнесу 

(цілісних майнових комплексів 

підприємств), особливостей 

управління вартістю в процесі 

створення підприємства, його 

операційної діяльності, 

перетворення та ліквідації, а також 

особливостей інвестиційного 

забезпечення вартості бізнесу. 

http://careers.deloitte.com/wdyf.aspx?FunctionID=11


15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

20-200 

 


