
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

 

«Дью Ділідженс» 

 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Система фінансових методів і методологій, які підтримує 

корпоративні підприємства в процесі створення фінансових 

показників і в процесі оцінки господарюючого суб'єкта в контексті 

інвестиційних рішень, злиття і поглинання, чи фінансового 

планування. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Сформувати систему теоретичних знань та практичних навиків 

застосування в майбутній практичній діяльності фахівців понять з 

організації та методології проведення незалежної оцінки 

підприємства (компанії), з подальшим прийняттям управлінських 

рішень щодо процесу злиття (поглинання) бізнесу та встановлення 

ключових понять оцінки його вартості. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- засвоєння методичних підходів до проведення незалежної 

оцінки підприємства; 

- вміння об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, 

отриману за результатами проведення Дью Ділідженс, готувати 

висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень за 

наслідками проведеної оцінки. 

- розкриття особливостей організації, документування та 

методичних прийомів під час здійсненні Дью Ділідженс за 

різними напрямками діяльності об’єкта інвестування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Оволодіти загальними питаннями організації та проведення 

Дью Ділідженс на підприємствах України. Отримати необхідні 

теоретичні знання та практичні навики з проведення Дью 

Ділідженс, оволодівши якими майбутній фахівець зможе 

кваліфіковано здійснювати незалежну оцінку підприємства. 

Опанувати сучасні методи і джерела отримання інформаційних 

даних для проведення оцінки підприємства. Опанувати методичні 

прийоми складання звітних документів з проведення Дью 

Ділідженс. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Характеристика та основні завдання 

проведення процедури Дью Дилідженс. Фінансовий Дью  

Дилідженс. Податковий Дью Дилідженс. Правовий Дью  

Дилідженс. Операційний Дью Дилідженс. Відмінності Дью  

 

 

 
 

(Ф 21.01 - 03) 



 

 

Фото 

 

дилидженс та аудиту. Роль процедури Дью Дилідженс в укладанні 

угод з купівлі компаній. Оформлення результатів процедури Дью 

Дилідженс. 

Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття. 

Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекції-

візуалізації; семінар-диспут; семінар з використанням евристичної 

бесіди, практико-орієнтоване навчання. 

Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного 

матеріалу, проведення тестування, рішення практичних 

ситуаційних задач, розробка та презентація кейсів, самостійна 

робота, контрольні заходи. 

Пререквізити Загальнотеоретичні, загальноекономічні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 

«Статистика», «Макроекономіка». 

Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс» буде корисна 

майбутнім бухгалтерам, економістам, фінансистам, менеджерам, 

юристам. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: Відсутня 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): В процесі 

розробки 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 

мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної 

апаратури, а також опрацювання лекційного матеріалу в 

бібліотечному фонді НАУ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ викладача Бондаренко Ольга Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user 

=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla 

=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb 

kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdA

U-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY 

Тел.: 066-681-81-10 

E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net 

Робоче місце: Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 

кафедра обліку та аудиту. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY


Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Дью Ділідженс» розкриває проведення 

процедури всебічного аналізу і перевірки правових, податкових, 

фінансових та інших аспектів діяльності компанії. Таким чином, 

мета Дью Ділідженс уникнути або максимально зменшити 

підприємницькі ризики придбання підприємства за завищеною 

ціною, визнання угоди недійсною, ініціювання судових позовів, 

накладення стягнення на майно і т.д. 

Для проведення Дью Ділідженс в тісному контакті працюють 

оцінювачі, аудитори, фінансові аналітики та юристи. Кожна група 

фахівців готує для замовника детальний звіт про стан 

підприємства. 

Лінк на дисципліну 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


