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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ринкові процеси становлення економіки на вітчизняному рівні,
розвиток ринків нерухомості, обладнання та цінних паперів в
Україні зумовлює потребу в спеціалістах з експертизи та оцінки
майна. Метою вивчення дисципліни “Експертиза та оцінка май-
на” — оволодіти теорією та методологією, а також набути прак-
тичних навичок щодо організації і проведення експертизи та
оцінки майна. Основні завдання дисципліни — оволодіти:

• організаційно-правовими аспектами визначення вартості
майна;

• теоретико-методологічними основами оцінки майна;
• організацією та методикою оцінки будівель і споруд, зе-

мельних ділянок, машин і обладнання, транспортних за-
собів;

• організацією та методикою оцінки нематеріальних активів
і цілісних майнових комплексів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕКСПЕРТИЗА  ТА ОЦІНКА МАЙНА”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

 І. Теорія та методологія експертизи та оцінки майна 
  1 Загальні теоретичні аспекти експертизи та оцінки майна 
  2 Методологічні основи експертизи та оцінки 
  3 Організаційно-правові основи експертизи та оцінки майна в Україні 

 ІІ. Експертиза та оцінка об’єктів  у матеріальній формі 
  4 Експертиза та оцінка будівель і споруд 
  5 Експертиза та оцінка земельного кадастру 
  6 Експертиза та оцінка машин і обладнання 
  7 Експертиза та оцінка транспортних засобів 

 ІІІ. Експертиза та оцінка нематеріальних активів  і цілісних 
майнових комплексів  

  8 Класифікація нематеріальних активів і методика їх експертизи та оцінки  
  9 Цілісний майновий комплекс як об’єкт експертизи та оцінки 
10 Експертиза та оцінка вартості підприємств 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕКСПЕРТИЗА  ТА ОЦІНКА МАЙНА”

Розділ І. Теорія та методологія експертизи та оцінки майна

Тема 1. Загальні теоретичні аспекти експертизи та оцінки майна

Поняття експертизи, оцінки й оцінної діяльності.
Обов’язковість оцінки.
Коротка історія становлення і розвитку міжнародної експерт-

ної діяльності.
Становлення оцінної діяльності в Україні.
Суб’єкти оцінної діяльності, їх права й обов’язки.
Професійна підготовка оцінювачів і сертифікація суб’єктів

оцінної діяльності.
Об’єкти оцінки.
Зміст корисності як основного фактора створення і підтрим-

ки вартості. Здатність майна приносити дохід. Фактори корис-
ності. Знос та його види.

Поняття вартості й ціни майна та майнових прав.
Загальне поняття про бази оцінки. Види вартості. Ринкова

вартість. Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості (неринкові
види вартості). Особливості визначення і застосування різних
видів вартості.

Основні принципи оцінки.
Принципи й основні підходи стандартизації оцінки майна в

Україні.
Вартість у міжнародних стандартах оцінки і фінансової

звітності.

Література [1–4; 13]

Тема 2. Методологічні основи експертизи та оцінки

Основні методологічні підходи до оцінки майна — загальні
положення.

Витратний підхід.
Дохідний підхід.
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Порівняльний підхід.
Порівняння основних методологічних підходів до оцінки майна.
Фінансові інструменти в оцінці майна.

Література [1–3; 5; 13; 14]

Тема 3. Організаційно-правові основи експертизи та оцінки
майна в Україні

Механізми забезпечення достовірності й об’єктивності оцін-
ки майна, а також формування і розвиток відповідної інфра-
структури. Шляхи їх реалізації.

Короткий огляд ринку оцінних послуг.
Типи систем регулювання оцінки майна і оцінної діяльності.
Механізми державного і громадського регулювання оцінки

майна і професійної оцінної діяльності в Україні.
Організація проведення оцінки.
Процес проведення незалежної оцінки майна (етапи). Алго-

ритм процесу оцінки нерухомості. Етапи і процедури оцінки
нерухомості.

Підготовка й укладання договору на оцінку майна.
Інформаційне забезпечення оцінки майна.
Звіт про оцінку майна.
Рецензування звіту про оцінку майна.
Цілі оцінки й обмежувальні умови захисту інтересів замов-

ників і оцінювачів.

Література [1–3; 5; 17; 19; 22]

Розділ ІІ. Експертиза та оцінка об’єктів у матеріальній
формі

Тема 4. Експертиза та оцінка будівель і споруд

Поняття, ознаки, загальна класифікація та характеристика
нерухомості.

Система ціноутворення у будівництві.
Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансо-

вих коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи
до оцінки нерухомості.
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Ставка капіталізації при оцінці нерухомості.
Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухо-

мості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту
і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. По-
рівняльний підхід до оцінки.

Витратний підхід до оцінки — загальні положення. Метод
оцінки за вартістю одиничного показника. Оцінка за вартістю
об’єкта аналогічного функціонального призначення. Метод роз-
бивання на компоненти. Метод одиничних розцінок.

Оцінка зносу будівель і споруд.
Особливі випадки оцінки. Оцінки, які належать до особли-

вих випадків. Оцінка покриття витрат на придбання нерухо-
мості. Оцінка доцільності придбання нерухомості за допомогою
позикових засобів. Оцінки вигідності різних умов продажу не-
рухомості. Оцінка інвестиційної вартості. Оцінка об’єктів неза-
вершеного будівництва.

Література [1; 3; 4; 21; 24–27]

Тема 5. Експертиза та оцінка земельного кадастру

Земельна ділянка як об’єкт оцінки.
Грошова оцінка в системі економічного регулювання земель-

них відносин.
Ринок землі в Україні та його інфраструктура. Фінансово-

правові механізми первинного і вторинного ринків землі.
Умови і фактори, що впливають на вартість земельної ділянки.
Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її цілі

та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення.
Індексація нормативної грошової оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, її сутність і
нормативно-правова регламентація. Основні методологічні підхо-
ди експертної грошової оцінки земельних ділянок. Методичні
підходи до оцінки земельних ділянок. Методи оцінки землі.
Експертна грошова оцінка різних видів земельних ділянок.

Інформаційне забезпечення проведення грошової оцінки зе-
мель. Система містобудівної та землевпорядкувальної докумен-
тації.
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Регламентація проведення нормативної та експертної грошо-
вої оцінки земель.

Вимоги до звіту з експертної грошової оцінки земельних
ділянок.

Література [1; 5; 15; 23; 27; 29; 30]

Тема 6. Експертиза та оцінка машин і обладнання

Основні аспекти ідентифікації машин і обладнання для цілей
аналізу.

Витратний підхід до оцінки машин і обладнання, його сутність
та методи. Поелементний розрахунок витрат. Метод аналізу й
індексації калькуляцій. Метод заміщення опосередкованих.
Вибір аналогів і методи внесення поправок. Метод статистично-
го моделювання вартості. Метод питомих цінових показників.
Індексний метод (за трендами зміни цін). Етапи визначення вар-
тості на основі витратного підходу.

Знос машин і обладнання, його сутність і основні підходи до
оцінки. Фізичний знос, його сутність, види, фактори та методи
визначення. Функціональний знос, сутність, види і способи його
визначення. Зовнішній (економічний) знос, сутність, причини
та способи визначення.

Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного
підходу, його сутність та методи.

Оцінка машин і обладнання з використанням дохідного підходу.

Література [1–3; 31; 32]

Тема 7. Експертиза та оцінка транспортних засобів

Класифікація транспортних засобів.
Оцінка автотранспортних засобів. Підходи та методи оцінки

автотранспортних засобів.
Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнан-

ня. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного
з ними обладнання.

Оцінка аеродромно-технічного обладнання. Підходи та мето-
ди оцінки аеродромно-технічного обладнання.
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Оцінка суден. Основні аспекти оцінки. Основні фактори, що
впливають на ринкову вартість суден. Огляд судна. Підходи та
методи оцінки суден.

Оцінка залізничного транспорту і пов’язаної з ним інфра-
структури. Класифікація і характеристика конструкції рухомо-
го залізничного транспорту. Підходи та методи оцінки залізнич-
ного транспорту і пов’язаної з ним інфраструктури.

Література [1–3; 5; 9; 14; 19; 21; 31]

Розділ ІІІ. Експертиза та оцінка нематеріальних активів
і цілісних майнових комплексів

Тема 8. Класифікація нематеріальних активів і методика
їх експертизи та оцінки

Види нематеріальних активів.
Ціноутворення на нематеріальні активи.
Основні етапи і процедури оцінки.
Методичні підходи до оцінки нематеріальних активів. Метод

дисконтування грошових потоків. Метод переваги в доходах.
Метод виграшу в собівартості. Метод надлишкових грошових
потоків. Метод внутрішнього порівняння. Метод звільнення від
роялті. Метод вартості створення нематеріальних активів.

Методичні особливості оцінки деяких видів нематеріальних
активів. Оцінка вартості гудвілу. Оцінка організаційно-еконо-
мічних привілеїв. Оцінка ресурсів ідентифікації юридичних осіб.
Оцінка прав користування об’єктами природного середовища.
Методичні підходи до оцінки прав користування землею, вод-
ними і лісовими ресурсами. Оцінка прав користування надра-
ми. Оцінка прав користування майном. Оцінка вартості ринку і
прав компаній на маршрути.

Література [1–3; 5; 12; 16; 25]

Тема 9. Цілісний майновий комплекс як об’єкт експертизи
та оцінки

Поняття і класифікація цілісних майнових комплексів. Пра-
вові форми володіння цілісними майновими комплексами.
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Активи цілісних майнових комплексів і джерела їх фінансу-
вання.

Ціноутворення на фондовому ринку.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств.
Оцінка фінансового стану підприємства.

Література [1–4; 32]

Тема 10. Експертиза та оцінка вартості підприємств

Порівняльний підхід до оцінки бізнесу. Метод галузевих
співвідношень. Метод ринку капіталів і угод.

Майновий підхід до оцінки підприємства, його сутність і ме-
тоди. Оцінка ринкової вартості окремих активів. Оцінка боргу і
визначення вартості чистих активів. Порядок застосування за-
ходів із фінансової реструктуризації при визначенні розміру
статутних фондів ВАТ.

Техніка дисконтування і капіталізація (дохідний підхід).
Метод дисконтування грошових потоків. Метод прямої капіта-
лізації.

Прогнозування грошових потоків, його сутність і методи.
Оцінка ризиків і ставки дисконту. Модель оцінки капіталь-

них активів. Метод кумулятивної побудови ставки дисконту.
Застосування ставок дисконту до різних грошових потоків.

Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцінка
облігацій.

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка інвести-
ційної вартості. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної
вартості майна підприємства.

Вартісні параметри реструктуризації підприємств.
Специфіка оцінки збитку, завданого підприємству.
Методичні особливості оцінки вартості підприємств в умовах

економічної трансформації.

Література [1–5; 8; 9; 16; 20; 24]
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання.
Вона містить три теоретичних питання. При відповідях обов’яз-
кове посилання на законодавчо-правову регламентацію даного
питання. Контрольна робота виконується в рукописному або ма-
шинописному вигляді на аркушах паперу формату А4. Номер
залікової книжки і номер варіанта контрольної роботи необхід-
но вказувати на титульній сторінці. Без цих даних робота по-
вертається студенту без рецензії. Номер варіанта контрольної
роботи студенти вибирають за останньою цифрою своєї заліко-
вої книжки (див. таблицю).

Номер варіанта контрольної роботи Номери теоретичного питання 
0 1, 11, 21 
1 2, 12, 22 
2 3, 13, 23 
3 4, 14, 24 
4 5, 15, 25 
5 6, 16, 26 
6 7, 17, 27 
7 8, 18, 28 
8 9, 19, 29 
9 10, 20, 30 

 Титульна сторінка контрольної роботи оформляється відпо-
відно до методичних вказівок, розроблених МАУП. Далі пода-
ються текст завдання і стислі, але вичерпні відповіді на питан-
ня. Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особис-
тий підпис і дату закінчення роботи, наводить список викорис-
таної літератури, підготовлений за загальноприйнятими стан-
дартами. Загальний обсяг — 10–15 сторінок. На рецензування
подається оригінал роботи.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Поняття оцінки і оцінної діяльності. Обов’язковість оцінки.
2. Об’єкти оцінки. Суб’єкти оцінної діяльності, їх права й

обов’язки.
3. Зміст корисності як основного фактора створення і

підтримки вартості. Здатність майна приносити дохід.
Фактори корисності. Знос та його види.

4. Поняття вартості й ціни майна та майнових прав. Загаль-
не поняття про бази оцінки. Види вартості. Ринкова
вартість. Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості (не-
ринкові види вартості). Особливості визначення і засто-
сування різних видів вартості.

5. Основні методологічні підходи до оцінки майна. Витратний
підхід. Дохідний підхід. Порівняльний підхід. Порівняння
основних методологічних підходів до оцінки майна.

6. Фінансові інструменти в оцінці майна.
7. Організація проведення оцінки. Алгоритм процесу оцін-

ки нерухомості. Етапи і процедури оцінки нерухомості.
8. Підготовка і укладання договору на оцінку майна. Інфор-

маційне забезпечення оцінки майна.
9. Звіт про оцінку майна. Рецензування звіту про оцінку

майна. Цілі оцінки й обмежувальні умови захисту інте-
ресів замовників і оцінювача.

10. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінан-
сових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Ос-
новні підходи до оцінки нерухомості.

11. Ставка капіталізації при оцінці нерухомості.
12. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки не-

рухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка фак-
торів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка
ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки.

13. Витратний підхід до оцінки — загальні положення. Ме-
тод оцінки за вартістю одиничного показника. Оцінка за
вартістю об’єкта аналогічного функціонального призна-
чення. Метод розбивання на компоненти. Метод одинич-
них розцінок.
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14. Оцінка зносу будівель і споруд.
15. Особливі випадки оцінки. Оцінки, які належать до особ-

ливих випадків. Оцінка покриття витрат на придбання
нерухомості. Оцінка доцільності придбання нерухомості
за допомогою позикових засобів. Оцінки вигідності різних
умов продажу нерухомості. Оцінка інвестиційної вартості.
Оцінка об’єктів незавершеного будівництва.

16. Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її
цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного при-
значення. Індексація нормативної грошової оцінки.

17. Експертна грошова оцінка земельних ділянок, її сутність
і нормативно-правова регламентація. Основні методо-
логічні підходи експертної грошової оцінки земельних
ділянок. Методичні підходи до оцінки земельних діля-
нок. Методи оцінки землі. Експертна грошова оцінка
різних видів земельних ділянок.

18. Витратний підхід до оцінки машин і обладнання, його
сутність і методи.

19. Знос машин і обладнання, його сутність і основні підходи
до оцінки. Види зносу, їх сутність, види і способи визна-
чення.

20. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняль-
ного та дохідного підходів, їх сутність і методи.

21. Оцінка автотранспортних засобів. Підходи та методи оцін-
ки автотранспортних засобів.

22. Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними облад-
нання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і
пов’язаного з ними обладнання.

23. Оцінка аеродромно-технічного обладнання. Підходи та ме-
тоди оцінки аеродромно-технічного обладнання.

24. Оцінка суден. Основні аспекти оцінки. Основні фактори,
що впливають на ринкову вартість суден. Огляд судна.
Підходи та методи оцінки суден.

25. Оцінка залізничного транспорту і пов’язаної з ним інфра-
структури. Класифікація і характеристика конструкції ру-
хомого залізничного транспорту. Підходи та методи оцін-
ки залізничного транспорту і пов’язаної з ним інфра-
структури.
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26. Методичні підходи до оцінки нематеріальних активів.
Метод дисконтування грошових потоків. Метод переваги
в доходах. Метод виграшу в собівартості. Метод надлиш-
кових грошових потоків. Метод внутрішнього порівнян-
ня. Метод звільнення від роялті. Метод вартості створен-
ня нематеріальних активів.

27. Методичні особливості оцінки деяких видів нематеріаль-
них активів. Оцінка вартості гудвілу. Оцінка організа-
ційно-економічних привілеїв. Оцінка ресурсів ідентифі-
кації юридичних осіб. Оцінка прав користування об’єкта-
ми природного середовища. Методичні підходи до оцінки
прав користування землею, водними і лісовими ресурса-
ми. Оцінка прав користування надрами. Оцінка прав ко-
ристування майном. Оцінка вартості ринку і прав ком-
паній на маршрути.

28. Підходи та методи оцінки підприємства, його сутність і
методи.

29. Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцін-
ка облігацій.

30. Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка інвес-
тиційної вартості. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка
заставної вартості майна підприємства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття оцінки й оцінної діяльності.
2. Обов’язковість оцінки.
3. Історія становлення і розвитку міжнародної оцінної діяль-

ності.
4. Становлення оцінної діяльності в Україні.
5. Суб’єкти оцінної діяльності, їх права й обов’язки.
6. Професійна підготовка оцінювачів і сертифікація суб’єктів

оцінної діяльності.
7. Об’єкти оцінки.
8. Зміст корисності як основного фактора створення і

підтримки вартості. Здатність майна приносити дохід.
Фактори корисності.
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9. Знос майна та його види.
10. Поняття вартості й ціни майна та майнових прав.
11. Загальне поняття про бази оцінки. Види вартості.
12. Ринкова вартість. Бази оцінки, відмінні від ринкової вар-

тості (неринкові види вартості).
13. Особливості визначення і застосування різних видів вар-

тості.
14. Основні принципи оцінки.
15. Принципи й основні підходи стандартизації оцінки майна

в Україні.
16. Вартість у міжнародних стандартах оцінки і фінансової

звітності.
17. Основні методологічні підходи до оцінки майна — за-

гальні положення.
18. Витратний підхід до оцінки майна.
19. Дохідний підхід до оцінки майна.
20. Порівняльний підхід до оцінки майна.
21. Порівняння основних методологічних підходів до оцінки

майна.
22. Фінансові інструменти в оцінці майна.
23. Механізми забезпечення достовірності й об’єктивності оцін-

ки майна, а також формування і розвиток відповідної
інфраструктури. Шляхи їх реалізації.

24. Огляд ринку оцінних послуг.
25. Типи систем регулювання оцінки майна й оцінної діяль-

ності.
26. Механізми державного і громадського регулювання оцін-

ки майна і професійної оцінної діяльності в Україні.
27. Організація проведення оцінки.
28. Процес проведення незалежної оцінки майна (етапи). Ал-

горитм процесу оцінки нерухомості. Етапи і процедури
оцінки нерухомості.

29. Підготовка й укладання договору на оцінку майна.
30. Інформаційне забезпечення оцінки майна.
31. Звіт про оцінку майна.
32. Рецензування звіту про оцінку майна.
33. Цілі оцінки й обмежувальні умови захисту інтересів за-

мовників і оцінювача.
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34. Поняття, ознаки, загальна класифікація та характеристи-
ка нерухомості.

35. Система ціноутворення у будівництві.
36. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінан-

сових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів.
37. Основні підходи до оцінки нерухомості.
38. Ставка капіталізації при оцінці нерухомості.
39. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки не-

рухомості.
40. Сутність і методи витратного підходу до оцінки нерухо-

мості.
41. Оцінка зносу будівель і споруд.
42. Особливі випадки оцінки нерухомості. Оцінки, які нале-

жать до особливих випадків.
43. Земельна ділянка як об’єкт оцінки.
44. Грошова оцінка в системі економічного регулювання зе-

мельних відносин.
45. Ринок землі в Україні та його інфраструктура. Фінансово-

правові механізми первинного і вторинного ринків землі.
46. Умови і фактори, що впливають на вартість земельної

ділянки.
47. Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її

цілі та регламентація. Індексація нормативної грошової
оцінки.

48. Грошова оцінка земель різного призначення.
49. Експертна грошова оцінка земельних ділянок, її сутність

і нормативно-правова регламентація. Основні методо-
логічні підходи експертної грошової оцінки земельних
ділянок.

50. Експертна грошова оцінка різних видів земельних діля-
нок.

51. Методичні підходи до оцінки земельних ділянок. Методи
оцінки землі.

52. Інформаційне забезпечення проведення грошової оцінки
земель. Система містобудівної та землевпорядкувальної
документації.

53. Регламентація проведення нормативної та експертної гро-
шової оцінки земель.
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54. Вимоги до звіту з експертної грошової оцінки земельних
ділянок.

55. Основні аспекти ідентифікації машин і обладнання для
цілей аналізу.

56. Витратний підхід до оцінки машин і обладнання, його
сутність і методи.

57. Знос машин і обладнання, його сутність і основні підходи
до оцінки.

58. Фізичний знос машин і обладнання, його сутність, види,
фактори та методи визначення.

59. Функціональний знос машин і обладнання, сутність, види
і способи його визначення.

60. Зовнішній (економічний) знос машин і обладнання,
сутність, причини та способи визначення.

61. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняль-
ного підходу, його сутність і методи.

62. Оцінка машин і обладнання з використанням дохідного
підходу.

63. Класифікація транспортних засобів.
64. Оцінка автотранспортних засобів. Підходи та методи оцін-

ки автотранспортних засобів.
65. Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними облад-

нання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і
пов’язаного з ними обладнання.

66. Оцінка аеродромно-технічного обладнання. Підходи та ме-
тоди оцінки аеродромно-технічного обладнання.

67. Оцінка суден. Основні аспекти оцінки. Основні фактори,
що впливають на ринкову вартість суден. Огляд судна.
Підходи та методи оцінки суден.

68. Оцінка залізничного транспорту і пов’язаної з ним інфра-
структури. Класифікація і характеристика конструкції ру-
хомого залізничного транспорту.

69. Підходи та методи оцінки залізничного транспорту і по-
в’язаної з ним інфраструктури.

70. Види нематеріальних активів.
71. Ціноутворення на нематеріальні активи.
72. Основні етапи і процедури оцінки.
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73. Методичні підходи до оцінки нематеріальних активів.
74. Оцінка вартості гудвілу та оцінка організаційно-економіч-

них привілей.
75. Оцінка ресурсів ідентифікації юридичних осіб.
76. Оцінка прав користування об’єктами природного середо-

вища, землею, водними і лісовими ресурсами, надрами.
77. Оцінка прав користування майном та вартості ринку і

прав компаній на маршрути.
78. Поняття і класифікація цілісних майнових комплексів. Пра-

вові форми володіння цілісними майновими комплексами.
79. Активи цілісних майнових комплексів і джерела їх фінан-

сування.
80. Ціноутворення на фондовому ринку.
81. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу, його сутність і

методи.
82. Сутність майнового підходу до оцінки підприємства.
83. Методи майнового підходу до оцінки підприємства.
84. Техніка дисконтування і капіталізація. Метод дисконту-

вання грошових потоків. Метод прямої капіталізації.
85. Оцінка ризиків і ставки дисконту. Модель оцінки капі-

тальних активів. Метод кумулятивної побудови ставки дис-
конту. Застосування ставок дисконту до різних грошових
потоків.

86. Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцін-
ка облігацій.

87. Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка інвес-
тиційної вартості. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка
заставної вартості майна підприємства.

88. Вартісні параметри реструктуризації підприємств.
89. Специфіка оцінки збитку, завданого підприємству.
90. Методичні особливості оцінки вартості підприємств в умо-

вах економічної трансформації.
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