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Назва дисципліни

Оцінювання майна

Назва освітньої програми

071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

Освітній ступінь

ступінь перший (бакалаврський)

Кількість кредитів за ECTS

4 (120 год.)

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: формування теоретичних знань і практичних навичок щодо порядку оцінювання майна, майнових прав та бізнесу суб’єктів, з причинами, що викликають необхідність проведення оцінки підприємницької діяльності.
2. Заплановані результати навчання: ознайомлення студентів з сутністю процесів оцінки майна та бізнесу, з причинами, що викликають необхідність проведення оцінки майна та бізнесу в цілому, вивчення нормативно-правових документів, які регулюють процеси оцінки, ознайомлення з методами оцінки та набуття практичних навичок щодо вибору оптимальних методів оцінки, виходячи з завдань, поставлених перед особою, яка проводить оцінку майна та бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній магістр повинен:
знати:
суть, завдання і напрями, регулювання оціночної діяльності; права, обов’язки та відповідальність
оцінювачів; підстави та цілі проведення незалежного оцінювання; загальні принципи та методичні підходи до оцінювання об’єктів власності; порядок складання звіту про оцінювання об’єктів власності
вміти:
користуватися стандартами оціночної діяльності; використовуючи методичні підходи оцінювати
нерухоме майно, машини і обладнання, нематеріальні активи, підприємства; користуватися принципами оцінки; організовувати процес оцінки, виступати у ролі експерта під час укладання угоди на предмет
проведення експертної оцінки; складати звіт про оцінювання об’єктів власності
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

