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Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Рік набору: 2022-2023 н.р., II семестр.
Мета вивчення дисципліни – вивчення теоретико-методичних положень, набуття
практичних навичок щодо оцінювання, засвоєння організації та методики обліку цілісних
майнових комплексів у процесі прийняття ефективних управлінських рішень з урахуванням
стратегії розвитку суб’єкта господарювання в умовах невизначеності, ризику та асиметричності
інформації, створення умови для оволодіння здобувачами вищої освіти спеціалізованими
компетенція ми, які сприяють їх соціальній мобільності і стійкості на ринку праці.
Завдання дисципліни:
- вивчення концептуальних основ оцінювання та обліку цілісних майнових комплексів
суб’єктів господарювання; - формування навичок щодо документального супроводження
оцінки цілісних майнових комплексів господарюючих суб’єктів; - інтерпретація, оприлюднення
й використання відповідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень; інформаційно-аналітичне забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії
розвитку підприємства; - оволодіння здобувачами вищої освіти відповідного типу мислення для
майбутнього використання у практичній фаховій роботі.
У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати: - теорію, методику, практику формування облікової інформації за стадіями
облікового процесу і контролю для сучасних та потенційних потреб управління суб’єктами
господарювання з урахуванням професійного судження; - загальні засади оцінки майна і
майнових прав господарюючих суб’єктів; - класифікацію, порядок визнання та оцінки активів
господарюючого суб’єкта в системі бухгалтерського обліку; - концептуальні основи побудови,
оцінювання та обліку цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання;
уміти : - імплементувати Методику оцінки майна у діяльність господарюючих суб’єктів;
- збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для узагальнення релевантної
інформації в цілях прийняття управлінських рішень; - застосовувати методи і методики
класифікації, визнання та оцінки активів господарюючого суб’єкта в системі бухгалтерського
обліку; - надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо
особливостей оцінювання та облікового супроводження майна.
Зміст дисципліни.
Тема 1. Зміст професійної оціночної діяльності та правові засади її регулювання.
Тема 2. Особливості імплементації Методики оцінки майна у діяльність господарюючих
суб’єктів.
Тема 3. Організація та документальне оформлення оцінки цілісних майнових комплексів
та відповідальність за його достовірність.
Тема 4. Методичні підходи до процесу оцінки цілісного майнового комплексу
господарюючого суб’єкта.
Тема 5. Класифікація, визнання та оцінювання вартості підприємства як цілісного
майнового комплексу в системі бухгалтерського обліку.
Тема 6. Формування інформації про майно на основі облікової політики суб’єкта
господарювання.
Тема 7. Інформаційне забезпечення оцінки майна та бізнесу як інструмент управління
господарюючим суб’єктом.
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Лектор: д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування Назаренко О.В.
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Тривалість: 5 кредитівECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий контроль – залік.

