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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління вартістю підприємства вивчає методологічні засади формування 

системи управління вартістю підприємства та опанування інструментарію гармонійного 

впровадження такої системи в межах загальної системи управління суб’єкта 

господарювання. 

 

Результати навчання: змістом компетентностей вивчення дисципліни є 

формування у студентів вартісного мислення, мислення з позиції власника бізнесу або 

інвестора, що в поєднанні з належною теоретичною та практичною підтримкою буде 

сприяти підвищенню ефективності управління підприємством.  

В результаті опанування програми дисципліни студент повинен знати: 

− теоретичні засади формування категорій «вартість», «цінність» підприємства, 

видів вартості, що виникають в процесі оцінювання, в залежності від цілей інвесторів і 

власників; 

− відмінності між драйверами цінності та ключовими показниками ефективності 

діяльності підприємства з позиції цілей їх використання;  

− визначення потоків вільних грошових коштів підприємства та драйверів вартості 

для розрахунку фундаментальної вартості  підприємства методом дисконтованого 

потоку грошових коштів; 

− поняття вартісного спреду та способи його збільшення за умови використання 

низки моделей в рамках концепції вартісно-орієнтованого управління; 

− методологічні засади оцінки вартості підприємства та процес його оцінювання із 

застосуванням дохідного, витратного та ринкового підходів; 

− специфіку оцінки вартості підприємства в різних сферах бізнесу; 

− застосування фінансової звітності підприємства для розрахунків його вартості з 

використанням різних підходів оцінки; 

− межі застосування фінансової звітності та головні відмінності фінансової моделі 

аналізу підприємства від бухгалтерської; 

− особливості оцінки вартості підприємства на основі боргового та безборгового 

грошових потоків та обґрунтування різних моделей ставки дисконтування для оцінки 

вартості підприємства; 

− вплив фінансових інструментів, таких як активи, капітал, грошові потоки на 

зміну вартості підприємства; 

− сутність реструктуруризації, реорганізації, інновацій як управлінських 

інструментів впливу на зміну вартості та цінності підприємства; 



− методологічні засади формування системи вимірників та правильний вибір 

моделей для створення вартості підприємства. 

Студент повинен вміти: 

− оцінювати вартість підприємства, використовуючи правильно підібрані методи 

дохідного, витратного та ринкового підходів; 

− користуватися вітчизняними та міжнародними стандартами фінансової звітності 

підприємства у розрахунках його вартості, використовуючи різні підходи оцінки; 

− застосовувати факторний аналіз створення вартості підприємства, зокрема, 

створення дерева драйверів для пошуку і визначення необхідних критеріїв для більшої 

ефективності при управлінні підприємством з ціллю збільшення вартості; 

− оцінювати ефективність застосування різних фінансових і управлінських 

інструментів впливу на зміну вартості підприємства та ідентифікувати ризики, які 

виникають в перебігу їх практичного застосування;  

− обирати та застосувати різні моделі в рамках концепції вартісно-орієнтованого 

управління для набуття здатності, використовуючи фінансові інструменти, збільшувати 

вартісний спред. 

Зміст дисципліни: детальна інформація щодо змісту тем наведена в Програмі 

дисципліни, яка є доступною в системі Дистанційного навчання КНТЕУ за посиланням: 

http:// http:// http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=5781 

Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», 

«Економіка підприємства» та ін.  

 

Мова викладання: українська. 

 

Обсяг курсу: кількість годин - 180; кількість кредитів – 6. 

 

Формат курсу: очний (offline) / змішаний (blended) - курс, має супровід в системі 

Дистанційного навчання КНТЕУ, має структуру, контент, завдання і систему 

оцінювання; 

 

Форми поточного контролю: тестування, вирішення індивідуальних завдань, 

самостійні роботи, підсумкова контрольна робота, підготовка доповіді та презентацій, 

ІРС. 

 

Форма підсумкового контролю: письмовий екзамен. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Політика академічної доброчесності: під час навчання здобувачі мають 

дотримуватися положень Етичного кодексу здобувачів вищої освіти КНТЕУ 

(Інформація доступна за посиланням - 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf) 
 

Оцінювання знань: оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до  

Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів (Інформація 

доступна за посиланням -

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf) 



 

Доступ до курсу в системі дистанційного навчання: Інформація доступна за 

посиланням: http:// http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=119 
 

Консультації: Згідно графіка індивідуальних консультацій викладача, 

розміщеному на офіційній сайті КНТЕУ (Інформація доступна за посиланням: 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk 

 

 

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Бабій О.М. Управління вартістю підприємства : навчальний посібник. – О.М. 

Бабій, В.С. Малишко, Г.О. Пудичева. – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 207 с.  

2. Корягін М.В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю 

підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія / М. В. Корягін. – Львів 

: Львівська комерц. акад.,2012. – 389 с.*  

3. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. 

/ Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. - 210 с. 

4. Куцик П.О. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів 

підприємства : монографія. – П.О. Куцик, І.М. Дрогобицький, З.П. Плиса, Х.І. Скоп. – 

Львів, «Растр-7», Львівський торговельно-економічний університет. – 2016. – 268 с.* 

5. Мендрул О.Г. Управління вартістю  підприємства: навчальний посібник / О.Г. 

Мендрул.  —  К. : КНЕУ, 2011. – 338 с. 

6. Управління вартістю банку : монографія / Н. П. Шульга, О. А. Слободяник, В. М. 

Глубокий та ін. ; за ред. Н.П. Шульги. – Київ : КНТЕУ, 2013. – 391 с.* 

* курсивом виділені джерела, представлені у бібліотеці КНТЕУ. 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
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Тема 1. Характеристика сутності 

вартості та цінності підприємства як 

об’єкта купівлі та продажу 

20 2 2 16 УД, Т 

Тема 2. Система драйверів вартості 

підприємства 
20 2 2 16 ВЗ, П 

Тема 3. Концепція управління вартістю 

підприємства 
20 2 2 16 Т, УД, ВЗ 

Тема 4. Підходи та показники оцінки 

ефективності управління вартістю 

підприємства 

20 4 4 12 УД, Т, ВЗ, ІЗ 

Тема 5. Методи оцінки вартості 

підприємства в рамках ринкового та 

витратного підходів 

20 4 4 12 УД, Т, ВЗ, СР 

Тема 6. Методи оцінки вартості 

підприємства в рамках дохідного 
20 4 4 12 УД, Т, ІЗ, СР 

http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=106


підходу 

Тема 7. Застосування фінансових 

інструментів та управлінських підходів 

на підприємстві для впливу на 

формування його ринкової вартості 

20 4 4 12 УД, ВЗ, П, Т 

Тема 8. Реструктуризація  та 

реорганізація в системі формування 

вартості підприємства 

20 4 4 12 УД, Т, ВЗ, П 

Тема 9. Недружні злиття та поглинання 

підприємств в системі управління 

формуванням вартості підприємства 

20 2 2 16 УД, Т, СР 

Разом за семестр 180/6 28 28 124   

Підсумковий семестровий контроль екзамен 

 
 
УД – участь у дискусії; 
Т – тестування;  

ВЗ – вирішення завдань; 

 
ІЗ – індивідуальне завдання; 
СР – самостійна робота; 
П – презентації студентів. 

 

 

5. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ У БАЛАХ 
 

Теми дисципліни та види робіт Максимальна 

кількість балів 

Тема 1. Характеристика сутності вартості та цінності підприємства як 

об’єкта купівлі та продажу 

Тема 2. Система драйверів вартості підприємства 

Тема 3. Концепція управління вартістю підприємства 

Тема 4. Підходи та показники оцінки ефективності управління вартістю 

підприємства 

Тема 5. Методи оцінки вартості підприємства в рамках ринкового та 

витратного підходів 

Тема 6. Методи оцінки вартості підприємства в рамках дохідного підходу 

Тема 7. Застосування фінансових інструментів та управлінських підходів 

на підприємстві для впливу на формування його ринкової вартості 

Тема 8. Реструктуризація  та реорганізація в системі формування вартості 

підприємства 

Тема 9. Недружні злиття та поглинання підприємств в системі управління 

формуванням вартості підприємства 

90 

ІРС (теми №2-9), в тому числі 44 бали 

Побудова системи ключових показників ефективності діяльності 

підприємства (КРІ) у взаємозв’язку з основною ціллю підприємства та 

його драйверами вартості (тема 2) 

5 

- розрахунки з використанням методичних підходів щодо  оцнки вартості 

підприємства (теми 3-6) 
27 

- інтегральна оцінка реструктуризаційного потенціалу підприємства 

(тема 8) 
8 

- дослідження процесів злиття та поглинання на формування вартості 

підприємства на прикладі сучасних вітчизняних або зарубіжних компаній 

(тема 9) 

4 

Тестування  (теми № 1-9) 18 



Самостійна робота (тема  № 5,6,9)  8 

Контрольна робота (теми № 1-9) 20 

Науково-дослідницька робота 10 

Всього: 100 

 

 

 

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 
 

Лановська Галина Іванівна 

 

Науковий ступінь  кандидат економічних наук  

 

Вчене звання доцент 

Посада 
доцент кафедри економіки та 
фінансів підприємства 

Контактний 

телефон 
(044) 531-48-18 (19) 

 E-mail g.lanovska@knute.edu.ua  

 Адреса Київ, вул. Кіото 19, ауд.456-А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


