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В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати 
й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі оцінки потенціала і розвитку 
підприємства. 

Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у 
закріпленні теоретичних засад з оцінки потенціала підприємства і виробити 
навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і 
приймати рішення по їх врегулюванню. 

Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і 
порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають 
студенту кваліфіковано вивчити курс „Потенціал і розвиток підприємства”. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” – є 

формування у майбутніх економістів системи теоретичних знань і 
практичних навичок щодо закономірностей, принципів та особливостей 
формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як 
збалансованого інтегрованого утворення; оцінки ринкової вартості 
потенціалу підприємства і його складових; особливості оцінки 
нематеріальних активів і трудового потенціалу; методи оцінки вартості 
бізнесу. 
 Завдання - навчитись аналізувати і розв’язувати теоретичні і практичні 
завдання щодо забезпечення ефективності потенціалу підприємства, знати 
фактори забезпечення потенціалу підприємства, вміти аналізувати і 
оцінювати потенціал підприємства та його складових елементів, знати 
систему управління структурою потенціалу підприємства, вміти проводити 
дослідження конкурентного ринку і аналіз діяльності підприємства в умовах 
впливу зовнішнього і внутрішнього середовища для обгрунтованого вибору 
раціональної стратегії розвитку підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичні основи техніко-економічного аналізу для проведення 

оптимізації структури потенціалу підприємства для підвищення його 
конкурентоспроможності; принципи оцінної діяльності на ринку в умовах 
конкуренції; методологію аналізу потенціалу підприємства; методологічні 
основи оцінювання потенціалу різних об’єктів; конкурентні стратегії; 
фактори забезпечення розвитку потенціалу підприємства; системи 
управління потенціалом підприємства на ринку; особливості конкурентних 
стратегій в Україні. 

вміти: аналізувати і розв’язувати теоретичні і практичні завдання щодо 
забезпечення оціночній діяльності складових елементів потенціалу 
підприємства для раціонального управління його розвитком; аналізувати і 
оцінювати потенціал підприємства, розробляти та реалізовувати стратегії 
розвитку підприємства. 
 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сутнісна характеристики потенціалу підприємства. 
Тема 2. Формування потенціалу підприємства. 



Тема 3. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства. 
Тема 4. Методичний інструментарій оцінки потенціалу підприємства. 
Тема 5. Оцінка вартості нерухомого майна.   

Змістовий модуль 2.  
Тема 6. Оцінка вартості машин і обладнання 
Тема 7. Оцінка нематеріальних активів.   
Тема 8. Кадровий потенціал підприємства, формування та оцінка. 
Тема 9. Оцінка сукупного потенціалу підприємства (вартості бізнесу) .. 
Тема 10. Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства 

 
 

3. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Модуль 1  
1 Тема 1. Сутнісна характеристики потенціалу 

підприємства 
2 

2 Тема 2. Формування потенціалу підприємства 3 
3 Тема 3. Теоретичні основи оцінки потенціалу 

підприємства 
2 

4 Тема 4. Методичний інструментарій оцінки потенціалу 
підприємства 

4 

5 Тема 5. Оцінка вартості нерухомого майна   3 
 Модуль 2  
6 Тема 6. Оцінка вартості машин і обладнання 3 
7 Тема 7. Оцінка нематеріальних активів   2 
8 Тема 8. Кадровий потенціал підприємства, формування 

та оцінка 
3 

9 Тема 9. Оцінка сукупного потенціалу підприємства 
(вартості бізнесу)  

4 

10 Тема 10. Прикладні аспекти оцінки потенціалу 
підприємства 

2 

 Усього 28 
 
                                                                                                              

4. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Модуль 1  
1 Опрацювання лекційного матеріалу за темами 1-5 

Підготовка до тестування 1. 
 

37 



Підготовка рефератів* обсягом до 7-10 аркушів (шрифт 
№ 14, інтервал 1,5) за напрямком: “Формування 
потенціалу підприємства»  (перелік рекомендованих тем 
додається далі). 

 Модуль 2  
2 Опрацювання лекційного матеріалу за темами 6-10 

Підготовка до тестування 2. 
Підготовка рефератів* за напрямком: “Оцінка сукупного 
потенціалу підприємства» (перелік рекомендованих тем 
додається далі). 

38 

 Разом  112 
 
 
Перелік тем рефератів та повідомлень для самостійної роботи: 
 

1. Потенціал як економічна категорія. Необхідність визначення 
потенціалу підприємства (ПП). 

2. Склад, структура і основні ознаки ПП. 
3. Необхідність оцінки величини ПП. 
4. Методика вартісної оцінки розміру складових елементів ПП. 
5. Майно підприємства як об’єкт фінансової оцінки ПП. 
6. Цілі оцінки вартості майна підприємства. 
7. Види ринкової вартості майна підприємства. 
8. Методи затратного підходу до оцінки машин і устаткування. 
9. Види вартості майна в системі бухгалтерського обліку при оцінці ПП 

(балансова, первісна, відновлена, залишкова, вартість заміщення і 
відтворювальна). 

10. Методи порівняльного підходу для оцінки вартості машин і 
устаткування. 

11. Сутність методу дисконтованих доходів. 
12. Метод прямої капіталізації доходу при визначенні вартості 

інтелектуальної власності. 
13. Методика визначення поточної вартості капіталу. 
14. Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства. 
15. Потенціал підприємства і конкурентоспроможність. 



5. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальна робота планується за домовленістю між студентом, 
деканатом факультету та викладачем і стосується випадку, коли студент має 
офіційний дозвіл на такий вид навчальної діяльності і спроможний 
виконувати її індивідуально. 

Індивідуальні завдання ставляться викладачем відповідно до змісту 
робочої програми, виконуються студентом самостійно і не входять у його 
тижневе аудиторне навантаження.  

Викладач контролює виконання індивідуального завдання на 
консультаціях, графік яких розробляється окремо і затверджується 
завідувачем кафедрою на початку семестру. 

До індивідуальних завдань входять наступні види навчальної роботи: 
- написання рефератів, підготовка повідомлень,  презентацій; 
- розв’язання задач, аналіз проблемних ситуацій; 
- підготовка до виступів на студентських наукових конференціях; 
- виконання наукових досліджень, участь в олімпіадах. 

 
6. Методи навчання 

 
Монологічний (лекції, демонстрації); проблемний (створення 

проблемної ситуації); стимулювання і мотивації інтересу до навчання; 
ситуативний. 

                                                                                                    
7. Методи контролю 

 
Критерієм готовності до здачі екзамену вважається: 

а) вивчення змісту лекційних занять за тематикою 2-х проміжних 
контролів (теми див. нижче); 
б) виконання завдань на практичних заняттях ; 
в) знання відповідей на запитання зі списку питань для самоконтролю 
знань за тематикою проміжних контролів (списки питань див. вище); 
г) виконання тестових завдань за тематикою проміжних контролів (зразки 
див. нижче). 

Тест (або білет) видається кожному студенту індивідуально. 
 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

Орієнтовні питання до екзамену 
 

1. Потенціал як економічна категорія. Необхідність визначення потенціалу 
підприємства. 
2. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства. 
3. Склад, структура і основні ознаки потенціалу підприємства. 
4. Потенціал підприємства як економічна система. 
5. Загальні підходи до потенціалу підприємства. 
6. Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки. 
7. Поняття вартості та її модифікація 
8. Принципи оцінки потенціалу підприємства 
9. Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості 
потенціалу підприємства 
10. Майбутня вартість одиниці. Поточна вартість одиниці. 
11. Поточна вартість аннуітету. 
12. Періодичний внесок на погашення позики. 
13. Майбутня вартість аннуітету. 
14. Періодичний внесок до фонду нагромадження. 
15. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства 
16. Сутність доходного підходу до оцінки вартості потенціалу 
підприємства. 
17. Сутність порівняльного підходу до оцінки вартості потенціалу 
підприємства. 
18. Сутність майнового підходу до оцінки вартості потенціалу 
підприємства. 



19. Класифікаційна характеристика інформації при оцінці потенціалу 
підприємства. 
20. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні 
21. Оцінка вартості землі. 
22. Методичний підхід, що базується на капіталізації чистого операційного 
або рентного доходу. 
23. Методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних 
земельних ділянок. 
24. Методичний підхід, що базується на врахуванні витрат на земельні 
поліпшення. 
25. Оцінка вартості будівель і споруд. 
26. Метод капіталізації доходів при оцінці вартості будівель і споруд. 
27. Метод дисконтова них грошових потоків при оцінці вартості будівель і 
споруд 
28. Витратний підхід при оцінці нерухомості. 
29. Сутність методу «строку життя» та методу розбивки. 
30. Порівняльний метод при оцінці нерухомості. 
31. Особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства. 
32. Класифікація об’єктів оцінки. 
33. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Доходний підхід. 
34. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Витратний підхід. 
35. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Метод розрахунку за 
ціною однорідного об’єкта. 
36. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Метод 
поелементного розрахунку. 
37. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Метод розрахунку 
вартості за укрупненими нормативами. 
38. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Метод ринкових 
порівнянь. 
39. Види вартості майна в системі бухгалтерського обліку при оцінці 
потенціалу підприємства (балансова, первісна, відновлена, залишкова, 
вартість заміщення і відтворювальна). 
40. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства. 
41. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. 
42. Метод надлишкового прибутку при оцінці вартості нематеріальних 
активів. 
43. Сутність та характеристика кадрового потенціалу підприємства. 
44. Особливості оцінки якості робітників. 
45. Особливості комплексної оцінки якості керівників і спеціалістів. 
46. Особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу. 
47. Методи доходного підходу оцінки вартості бізнесу. 
48. Метод економічної доданої вартості оцінки вартості бізнесу 
49. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості 
підприємства. 
50. Метод галузевих коефіцієнтів оцінки вартості бізнесу 



51. Майновий підхід оцінки вартості бізнесу. 
52. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних 
можливостей. 
53. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу). 
 

8. Зміст навчальної дисципліни 
 

Потенціал підприємства як економічна категорія. Характеристика 
видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси (рис.1). 
Структура потенціалу підприємства. Графоаналітична модель потенціалу 
підприємства. Потенціал підприємства як економічна система. Загальні 
підходи щодо формування потенціалу підприємства. Основні фактори та 
передумови формування та розвитку потенціалу підприємства. Особливості 
формування виробничого потенціалу підприємства.  

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Особливості 
потенціалу підприємства як об’єкта оцінки. Поняття вартості та її 
модифікації. Принципи оцінки потенціалу підприємства. Загальна 
характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу 
підприємства. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу 
підприємства. Класифікаційна характеристика інформації, яка приймає 
участь в оцінці потенціалу підприємства. Особливості нерухомого майна як 
об’єкта оцінки. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні. Оцінка 
вартості землі. Оцінка вартості будівель і споруд.  

Необхідність і особливість оцінки техніко-технологічного потенціалу 
підприємства. Класифікація об’єктів оцінки. Методичні підходи до оцінки 
машин і обладнання. Сутність і класифікація нематеріальних активів 
підприємства. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. Оцінка 
ринкової вартості нематеріальних активів.  

Особливість та аналітична характеристика кадрового потенціалу 
підприємства. Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу. 
Ефективність використання кадрового потенціалу. 

Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості 
бізнесу (табл.1). Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та 
передумови. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки 
вартості підприємства. Майнові методи оцінки вартості бізнесу.  

Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних 
можливостей. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства 
(бізнесу). Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства 
та його потенціалу. 

 



 
Рис. 1. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства 

 
Таблиця 1. 

Переваги та недоліки підходів до оцінки вартості бізнесу 
 

Підхід Переваги Недоліки 
1 2 3 

1.Доходний  - враховує майбутні очікування; 
- враховує ринковий аспект (через 
 ставку дисконту); 

- враховує економічне  
 застарівання.  

- трудомісткість прогнозування; 
- результати мають  
 імовірнісний характер.  

2. Порівняльний  
(ринковий)  

- цілком ринковий метод; 
- відображає реальне 
співвідношення попиту та 
пропозиції, практику угод.  

- заснований на минулому без  
 урахування майбутніх очікувань; 

- вимагає великого числа  
 виправлень; 

- труднощі зі збиранням  
 необхідної інформації.  

3. Майновий - ґрунтується на реально існуючих 
   активах; 
- єдино можливий для деяких  
   видів підприємств.  

- не враховує вартість деяких 
  нематеріальних активів; 
- не враховує майбутні 
очікування; 
     

     
 

За об’єктами 
дослідження 

За ступенем 
реалізації 

За сферою 
реалізації 

За принципом 
ієрархії 

За функціональними 
напрямками 

Ресурсна 
концепція 

Фактичний 

Ринковий 

Потенціал 
підприємства 

Маркетинговий 

Результатна 
концепція 

Перспективний 

Внутрішній 

Потенціал бізнес-
одиниць 

Фінансовий 

Виробничий Організаційний 



          Приклад  фрагменту тесту для самоконтролю знань: 
 
1. Потенціал підприємства – це: 
 
а) сукупність ресурсів підприємства, що забезпечують досягнення певних 
результатів підприємства; 
б) сукупність ресурсів і компетенцій, які створюють певний ефект для 
зацікавлених сторін; 
в) здатність управління забезпечувати досягнення цілей діяльності 
підприємства за рахунок використання матеріальних ресурсів; 
г) можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати 
результат для забезпечення прибуткового функціонування та розвитку; 
д) вірні відповіді а) і г). 
 
2. Потенціал підприємства як економічна система включає: 
 
а) ресурси і зв’язки між ними; 
б) сукупність відділів і виробничих підрозділів; 
в) зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію; 
г) внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх 
наявних ресурсів; 
д) вірні відповіді б) і г). 
 
3. Внутрішню будову і організацію потенціалу як цілісної системи 
визначають його: 
 
а) розмірність; 
б) структуру; 
в) ієрархію; 
г) адаптивність; 
д) всі відповіді не вірні. 
 
4. Яка вартість з перерахованих нижче є оціненим грошовим 
еквівалентом, який може бути отриманий від продажу об’єкта при 
наявності достатнього періоду часу для адекватного маркетингу за умов 
зацікавленості в здійсненні угоди покупця та продавця? 
 
а) ринкова вартість; 
б) повна вартість заміщення; 
в) залишкова ліквідаційна вартість; 
г) страхова вартість; 
д) заставна вартість. 
 
5. Що з нижче переліченого не входить у визначення інвестиційної 
вартості? 



 
а) вартість для конкретного користувача; 
б) суб’єктивна вартість; 
в) найбільш ймовірна ціна за даними ринку; 
г) вартість при визначених цілях інвестування; 
д) всі відповіді не входять. 
 
6. Техніко-технологічний потенціал підприємства – це: 
 
а) сукупність обладнання, устаткування, технічних пристроїв і технологічних 

рішень, що складають єдину виробничу систему; 
б) техніко-технологічна база підприємства; 
в) виробничі можливості підприємства при найбільш ефективному 

використанні засобів виробництва, технічних пристроїв і технологій; 
г) фінансові можливості підприємства щодо забезпечення виробничого 

процесу необхідним обладнанням; 
д) всі відповіді вірні. 
 
7. Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного 

фахівця за рахунок: 
 
а) закону конкуренції; 
б) закону пропорційності; 
в) закону ефекту масштабу виробництва; 
г) закону енергії; 
д) вірні відповіді а) і в). 
 
8. Пріоритет якості при формуванні потенціалу підприємства як 
економічної системи означає: 

а) забезпечення якості системи, починаючи з нижчих рівнів дерева цілей; 
б) забезпечення високої якості приоритетних компонентів виробничого 
потенціалу; 
в) забезпечення якості системи на „вході”; 
г) забезпечення високої якості об’єктних складових потенціалу; 
д) вірні всі відповіді. 
 

9. Необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування 
підприємства виникає при реалізації: 

 
а) системного підходу до формування потенціалу підприємства; 
б) функціонального підходу до формування потенціалу підприємства; 
в) структурного підходу до формування потенціалу підприємства; 
г) комплексного підходу до формування потенціалу підприємства; 
д) вірні всі відповіді. 

 



9. Методичне забезпечення 
 
1. Потенціал підприємства: формування та оцінка конспект лекцій до вивчення 
дисципліни для студентів спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства»/ 
Укл. Ю.Н., Бондаренко, Л.В. Лебедєва.- Кіровоград: КДТУ.-2007.-168с. 
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3. Ковалев А.П. Оценка стоимости имущества промышленного предприятия: Учеб. 
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2005. – 352 с. 

5. Управління ресурсами підприємства: Навч.посіб. / Під ред. Ю.М.Воровйова, 
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7. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / науч.ред. и 
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320с.  
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Н.А. Колайко.- М.: ЭКМОС, 2000.-352с. 

10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб.-К.: 
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Додатки 
 

Методи оцінки вартості бізнесу 
 

Підхід Метод оцінки Базовий постулат 

Витрат
ний 

Простий балансовий 
метод 

Вартість бізнесу визнається рівною різниці між активами та 
пасивами фірми  

Метод  
регулювання  

балансу 

Вартість бізнесу визначається підсумовуванням реальної вартості 
усіх компонентів цілісного майнового комплексу підприємства з 
вирахуванням сум його зобов’язань (боргів)  

Метод  
ліквідаційної 

 вартості 

Вартість бізнесу дорівнює сумі коштів, яка може бути реально 
отримана при його ліквідації (продажу); або сумі ліквідаційних 
вартостей усіх видів майна підприємства. Визначається три види 
ліквідаційної вартості бізнесу: упорядкована, примусова і кінцева  

Метод  
вартості 

 заміщення 

Вартість бізнесу визначається підрахуванням вартості створення 
ідентичного цілісного майнового комплексу у поточних цінах, який 
має аналогічну корисність для власників, але сформований 
відповідно до сучасних стандартів та вимог  

Метод  
чистих  
активів 

Вартість бізнесу визначається вирахуванням зі скоригованої вартості 
активів підприємства скоригованої вартості його пасивів. 
Коригування полягає у ціновому приведенні чи нормалізації 
бухгалтерської звітності  

Метод  
нагромадження 

активів 

Вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю всіх 
активів підприємства та ринковою вартістю усіх його пасивів 
(зобов’язань) у поелементному розрізі  

Резуль- 
татний 

Метод прямої 
капіталізації 

доходів 

Вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості майбутніх грошових 
потоків від його використання, що можуть бути капіталізовані 
учасниками (власниками)  

Метод 
дисконтування 

грошового потоку 

Вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості грошових потоків, 
генерованих кожним його компонентом, з урахуванням відмінностей 
у рівнях дисконтів  

Резуль-
татний 

Метод 
економічного 

прибутку 

Вартість бізнесу визначається множенням суми інвестованого 
капіталу на ставку економічної рентабельності, яка дорівнює різниці 
між рентабельністю інвестованого капіталу і середньозваженими 
витратами на його залучення та використання  

Метод 
додаткових 

доходів 

Вартість бізнесу визначається урегулюванням балансу підприємства 
та оцінюванням можливостей отримання доходів від його 
використання  

Порів-
няльний 

Метод 
мультиплікаторів 

Вартість бізнесу оцінюється на основі визначених коефіцієнтів, що 
відтворюють суттєві характеристики аналогічних об’єктів, 
представлених на ринку  

Метод 
галузевих 

співвідношень 

Вартість бізнесу визначається на основі цінових показників та інших 
якісних (чи фінансових) співвідношень, характерних для даної сфери 
господарювання  

Метод аналогових 
продаж 

чи ринку капіталу 

Вартість бізнесу встановлюється на рівні ціни купівлі-продажу 
контрольних пакетів акцій компаній чи алогічних   цілісних 
майнових комплексів  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Визначення вартості бізнесу за допомогою простого балансового методу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Визначення вартості бізнесу за допомогою методу регулювання балансу 
 
 
 
 
 
 
 

Визначення дати оцінки, збір, систематизація та гармонізація облікової 
звітності щодо активів підприємства (формування підсумкових вартісних 
показників шляхом агрегації первісних облікових даних, отриманих у ході 
інвентаризації об’єктів цілісного майнового комплексу) 

Узгодження дати оцінки, збір, систематизація та гармонізація облікової 
звітності щодо активів підприємства (вартісна оцінка зобов’язань 
відповідно до прийнятих та законодавчо закріплених методів системи 
обліку) 

Визначення вартості бізнесу як суми власного капіталу підприємства, що 
розраховується як різниця між обліковою вартістю майна підприємства та 
розміром його зобов’язань 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

Визначення реальної вартості основних засобів підприємства, шляхом 
корегування їх балансової вартості залежно від їх відновної вартості на 
момент оцінки 

Оцінка вартості земельної ділянки у ринкових цінах, сформованих на 
момент оцінки, враховуючи витрати на її поліпшення та благоустрій 

Визначення реальної вартості виробничих запасів сировини, матеріалів, 
напівфабрикаиів, готової продукції, переглядаючи бухгалтерські величини 
та переоцінюючи вартість понаднормативних чи влежаних запасів. Оцінка 
реальної вартості дебіторської заборгованості, враховуючи ймовірність та 
відсоток її погашення 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

Визначення чистого залишку заборгованості підприємства шляхом 
корегування довгострокової, середньострокової та поточної кредиторської 
заборгованості на основі переоцінки вартості боргових фінансових пакетів 

Визначення вартості бізнесу шляхом зменшення скорегованої вартості 
майна підприємства на скореговану суму його зобов’язань 
 

ІV етап 

V етап 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Визначення вартості бізнесу за допомогою методу прямої капіталізації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Визначення вартості бізнесу за допомогою методу економічного прибутку 
 

 
 
 

 

Аналіз фінансової звітності, її нормалізація та трансформація в міру 
необхідності. Бажано використовувати звітність не менш ніж за останні три 
роки функціонування бізнесу, особливо звертаючи увагу на суми чистої 
дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, нараховану 
амортизацію, кредиторську заборгованість тощо 

І етап 

Оцінка величини прибутку (чистого прибутку, неоподаткованого прибутку 
чи грошового потоку), що підлягає капіталізації. Даний етап фактично 
зводиться до визначення періоду, чисті фінансові результати діяльності за 
який підлягають капіталізації: прибуток останнього року, прибуток 
першого року, середній розмір прибутку за останній період 

ІІ етап 

Визначення адекватної ставки капіталізації, як правило, шляхом 
вирахування зі ставки дисконтуванняочікуваних середньорічних темпів 
зростання прибутків (грошового потоку) 

ІІІ етап 

Аналіз результатів минулої діяльності з метою визначення реальної 
вартості інвестованого капіталу, факторів, що її зумовлюють, визначення 
системи цільових оієнтирів підприємства  

Прогнозування майбутньої діяльності, що передбачає визначення 
поточного стратегічного становища, розробка сценаріїв розвитку, по-
елементарний прогноз усіх сфер діяльності та використання у них усіх 
видів майна, перевірка достовірності сформованих прогнозів, встановлення 
періоду оцінки та тривалості життєвого циклу підприємства  

Оцінка витрат на капітал включаючи визначення цільової структури  
капіталу, визначення вартості акціонерного (власного) та позичкового 
(залученого) капіталу, визначення середньозважених витрат на 
використання  капіталу 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

Визначення попередньої величини вартості бізнесу на базі наведеної 
формули та внесення поправок у розрахункову величину, залежно від 
наявності нефункціонуючих активів на балансі підприємства, недостачу 
ліквідності, рівень контролю за майном тощо 

ІV етап 

Визначення вартості оцінки (враховуючи зміни у дисконтних ставках) 
підбір методики та визначення вартості економічного прибутку поза 
періодом оцінки 

Визначення вартості бізнесу шляхом суми приведеної вартості  потоку 
економічного прибутку протягом періоду оцінки та поза його межами 

ІV етап 

V етап 
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