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К = 0,3-0,4 – крупносерійне виробництво; 

К = 0,4-0,5 – масове виробництво; 

Прибуток від реалізації продукції, захищеної товарним знаком, 

розраховується за формулою 

 
Прп = Н ·  Q ·  Ц, 

 

де Н – норма прибутку;  

Q – обсяг реалізованої продукції за основний термін дії товарного 

знаку; 

Ц – ймовірна ціна одиниці продукції, захищеної товарним знаком, грн. 

У випадку неможливості точного визначення характеру 

виробництва продукції, захищеної товарним знаком, коефіцієнт К 

визначається експертним шляхом як: 

 

рп
П

доп
П

К = , 

 

де Прп – додатковий прибуток, створюваний товарним знаком. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Чи залежить структура портфеля нематеріальних активів 

підприємства від сфери бізнесу? 

2. Поясніть механізм впливу нематеріальних активів підприємства 
на його потенціал. 

3. Які специфічні риси відрізняють нематеріальні ресурси від 

інших активів підприємства? 
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Ц – ціна одиниці продукції, що виготовляється по ліцензії, грн./шт;  
Вд – термін дії ліцензійної угоди (звичайно 5-10 років); 

В – період освоєння предмета ліцензії (звичайно 1-3 роки); 

Н – норма прибутку в тій або іншій галузі промисловості 
(звичайно 0,1-0,2). 

Вартість ліцензії (СЛ) визначається як частка (Д) від прибутку, 

одержуваного покупцем 

 
С = Д ·  П. 

 

Визначення вартості винаходу як об’єкта інтелектуальної власності 
за ціною ліцензії, розрахованої на базі роялті, визначається за формулою 

 

СЛ = Q · Ц ·  (Вд – В) ·  Р, 

 

де Р – розмір роялті ( поточних відрахувань з одиниці продукції за 
ліцензією) – залежить головним чином від обсягу виробництва, 
вартості продукції й коливається від 1 до 12%. 

Розмір роялті в угодах на передачу ноу-хау звичайно знижується 

на 20-60% залежно від характеру угоди, наприклад:  

– переданий об’єкт незахищений патентами – знижується на 20 - 40%; 

– переданий об’єкт відомий, але для освоєння необхідні додаткові 
дослідження й значні капіталовкладення – знижується на 40-60%. 

Вартість товарного знаку як об’єкта промислової 
(інтелектуальної) власності розраховується як частина прибутку від 

реалізації продукції, захищеної товарним знаком, за формулою 

 
Стз = К х Прп, 

 

де Стз – вартість товарного знаку, грн; 

К – коефіцієнт, що враховує характер виробництва продукції, 
захищеної товарним знаком, визначається за наступною шкалою: 

К = до 0,1 – індивідуальне виробництво; 

К= 0,1-0,22 – дрібносерійне виробництво; 

К = 0,2-0,3 – серійне виробництво; 
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ВСТУП 

 

Впровадження у навчальний процес дисципліни «Оцінка вартості 
майна та бізнесу» продиктовано часом та є об’єктивно необхідною 

для підвищення професійного рівня фахівців з управління фінансово-

економічною безпекою. Нині в Україні сформований первинний і 
вторинний ринок рухомого та нерухомого майна, розвивається ринок 

бізнесу та нематеріальних активів. Розвивається й вдосконалюється 
законодавство у сфері оцінки майна. Зокрема розроблені та діють 
національні стандарти та методики оцінки різних видів майна. 

Лекційний матеріал доповнюється виконанням практичних 

завдань, які поєднуються із самостійною навчальною роботою 

студентів. Самостійна навчальна робота розрахована на формування 
практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, 

орієнтація їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення набутих 

знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем 

функціонування й розвитку підприємства. 
Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Оцінка вартості майна 

та бізнесу» поєднали питання лекційного матеріалу, що виносяться на 
обговорення, практичні завдання та самостійну роботу у вигляді тем 

доповідей і питань для самоконтролю, сприятимуть глибшому 

засвоєнню теоретичних знань з даної навчальної дисципліни. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Оцінка вартості майна 
та бізнесу»: формування теоретичних, методичних і практичних 

підходів до оцінки майна та бізнесу, а також розвиток здібностей і 
навичок у магістрантів приймати правильні рішення щодо 

визначення вартості майна та бізнесу на різних його сегментах ринку.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо аналізу 

основних методів оцінки майна та бізнесу, особливостей розрахунку 

певних видів вартості, а також особливостей оцінки бізнесу з метою 

управління його вартістю. 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- теоретичні основи оцінки майна та бізнесу, принципи, підходи; 

- сутнісні характеристики основних видів майна та бізнесу; 

- основні механізми функціонування ринку майна та бізнесу; 

- загальний порядок здійснення оцінки основних видів майна та 
бізнесу; 

- правові засади регулювання оціночної діяльності в Україні. 
Студент повинен вміти:  

- розуміти сфери використання експертної оцінки, її функції; 
- користуватися нормативно-правовою та методичною базою 

експертної оцінки; 

- аналізувати і оцінювати вартість майна та бізнесу; 

- виявляти і оцінювати ризики при інвестуванні та фінансуванні 
майна і бізнесу. 

 

2. Практична частина 

Практична робота № 1 

Сутність оцінки майна і бізнесу 

 

Мета: ознайомити з основними категоріями навчальної 
дисципліни «Оцінка вартості майна та бізнесу». 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність понять «майно» та «бізнес». 

2. Економічна сутність категорії «нерухомість» та класифікація. 

3.Особливості бізнесу як об’єкта оцінки.  

4. Необхідність та мета оцінки майна та бізнесу. 

 

Теми доповідей 

1. Сучасні класифікації нерухомості. 
2. Сучасні підходи до класифікації бізнесу. 

3. Сучасні тлумачення терміну «нерухомість». 

4. Сучасні тлумачення терміну «бізнес». 

Література: [1, 2, 4-6, 10-12, 21, 22]. 
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специфікація охоронних прав та її особливості щодо конкретних 

об’єктів інтелектуальної власності; майнові права користування 

землею, природними ресурсами, майном тощо; передача прав на 
нематеріальні активи згідно із законодавством України. Студенти 

мають оволодіти методами оцінки ринкової вартості нематеріальних 

активів та особливостями методів оцінки вартості інтелектуальної 
власності. При розгляді господарських ситуацій та розв’язанні задач 

студентам слід звернути увагу на: оцінку прав інтелектуальної 
власності при корпоративних трансакціях; способи оцінки патентів і 
ліцензій при продажу; оцінку вартості ноу-хау та винаходів методом 

дисконтованих доходів; використання в оцінці нематеріальних 

активів методу прямої капіталізації доходу; суть методу зайвої 
(надмірної) рентабельності, що використовується при оцінці вартості 
підприємства. Завершальним етапом розгляду даної теми є 
застосування витратного підходу для оцінки деяких видів 

нематеріальних активів. 

Вартість об’єкта промислової та інших видів інтелектуальної 
власності, що обумовлена за прибутком (З), може бути розрахована 
за формулою 

 
З = П ·  Д ·  Т, 

 
де П – річний прибуток, грн.; 

Д – частка прибутку, що доводиться на об’єкт промислової 
(інтелектуальної) власності; 

Т – строк, за який проводиться розрахунок прибутку. 

Частка прибутку залежить від рівня техніки, її правового захисту, 

економічних факторів, наявності ноу-хау тощо, і в умовах ринку 

практично не обмежена. Передбачуваний прибуток (П), що одержить 
покупець (ліцензіат), становитиме 

 
П = Q ·  Ц ·  ( Вд – В) ·  Н , 

де Q – середній річний обсяг очікуваного випуску продукції (при 

відсутності достовірних даних можуть бути використані паспортні 
дані про продуктивність устаткування), шт;  
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Задача 4. Необхідно оцінити поточну вартість простої акції 
підприємства, виходячи з наступних даних: 

- розмір виплачених дивідендів на одну акцію склав 5 грн.; 

- щорічні темпи росту дивідендів складають 12 % протягом 

10 років, а після даного періоду передбачається знизити їх на 1 %; 

- норма доходу за акціями підприємства складає 16 %. 

 

Задача 5. Визначити вартість винаходу як об’єкта промислової 
власності за ціною ліцензії, розрахованої за нормою прибутку. Як 

об’єкт розрахунку обраний винахід «Спосіб вирощування 
профільованих кристалів тугоплавких з’єднань й устрій для його 

здійснення, сапфірова трубка». 

Вихідні дані: cередньорічний обсяг виробництва сапфірових 

трубок дорівнює 15 тис. трубок у рік; ціна однієї трубки – 200 грн.; 

строк дії угоди, у розглянутому прикладі – 8 років; строк освоєння 
предмета ліцензії – 1 рік; норма прибутку для металургійної 
промисловості – 0,15. Винахід захищений патентами, продукція за 
ліцензією – сапфірова трубка – має високі споживчі властивості й 

тому Д = 0,35. 

 

Задача 6. Визначити вартість товарного знаку як об’єкта 
промислової власності за прибутком. Вихідні дані: Q = 100 тис. од. за 
10 років; Ц = 20 тис. грн.; характер виробництва продукції – 

серійний, К = 0,25; H = 0,15. 

 

Методичні вказівки 

Вивчаючи тему нематеріальних активів насамперед студенти 

згадують: сутність інтелектуальної власності як найважливішого виду 

нематеріальних активів; поняття об’єктів виняткових прав; 
класифікацію охоронних результатів творчої діяльності; секрети 

виробництва (ноу-хау), що використовують для цілей бізнесу та оцінки. 

відповідно основними аспектами для вивчення мають стати: охоронні 
засоби індивідуалізації (товарні знаки, знаки обслуговування та 
найменування міст походження товарів); формування портфеля прав; 
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Задача 1. Компанія McDonald’s розглядає можливість оренди в 

одному з районів міста Києва ділянки землі. Очікується, що торгова 
пропозиція зацікавить 2000 відвідувачів на місяць. У середньому 

кожен відвідувач з’їсть гамбургерів та вип’є прохолоджувальних 

напоїв на 2 долари. Прибуток компанії має скласти 18 центів на 
кожний долар продажу. Визначити: 

1) який максимальний розмір помісячної орендної плати може 
дозволити собі компанія сплачувати, при цьому зберігаючи 

необхідну їй норму прибутку? 

2) відповідно до якого принципу або принципів встановлюється 
вартість землі? 

 

Задача 2. Підприємство придбало торгівельну площу за 

280 000 грн. і здає її в оренду зі щорічною платою 25 000 грн. Згодом 

до підприємства надійшло три пропозиції щодо продажу даної 
нерухомості, на таких умовах: 

1) продаж через 7 років за 410 000 грн.; 

2) продаж через 9 років за 425 000 грн.; 

3) продаж через 11 років за 440 000 грн. 

Обґрунтувати, яка пропозиція є найкращою при ставці дисконту – 12 %. 

 

Питання для обговорення 

1. Що називається майном? 

2. На які групи поділяється майно? 

3. Що називається нерухомістю? 

4. Назвіть особливості бізнесу як об’єкту оцінки. 

5. Задля чого здійснюється оцінка майна. 
 

Практична робота № 2 

Організаційно-управлінські та правові аспекти оціночної 
діяльності 

 

Мета: розкрити суть процесів організації та моделювання оцінки 

майна та бізнесу в ринкових умовах. 
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Питання для обговорення 

1. Професійна оціночна діяльність, суб’єкти та об’єкти. 

2. Міжнародні стандарти оцінки. 

3. Державне регулювання оціночної діяльності.  
4. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки.  

5. Право власності та інші речові права.  
 

Теми доповідей 

1. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів оцінки та 
національних стандартів оцінки. 

2. Механізм регулювання оціночної діяльності в Україні. 
3. Історія формування прав власності на майно (тип майна 

довільно на вибір студента). 
Література: [1, 3, 9, 15, 16, 17, 19]. 

 

Завдання 1. Громадянин Н. Ковалець придбав квартиру в 

багатоквартирному будинку. Чи потрібно Ковальцю укласти угоду на 
право користування прибудинковою територією або на право 

спільної часткової власності на земельну ділянку? Відповідь 
обґрунтуйте, користуючись нормативно-правовими актами України. 

 

Завдання 2. Доведіть, що співвласники багатоквартирного 

будинку мають право на оренду чи власність на земельну ділянку 

всієї прибудинкової території. Якими документами посвідчується 

дане право чи права? 

 

Завдання 3. Громадянин В. Маліков придбав комерційне 
приміщення, для якого не встановлений розмір земельної ділянки, що 

потрібна для його обслуговування. Чи переходить автоматично з 
правом власності на комерційну нерухомість право власності й на 
прилеглу земельну ділянку, в якому розмірі? Чи потрібно 

В. Малікову звертатися до державних органів влади і виготовляти 

документацію, щоб посвідчувала його право на прилеглу земельну 

ділянку? 
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2. Сутнісна характеристика нематеріальних активів. 

3. Особливості оцінки нематеріальних активів, сфера її 
застосування. 

4. Методи оцінки нематеріальних активів. 

5. Оцінка вартості винаходу чи ноу-хау, розрахованого на основі 
роялті. 

 

Теми доповідей 

1. Становлення та розвиток поняття «нематеріальні активи» 

підприємства. 
2. Методологічні принципи ціноутворення на об’єкти 

інтелектуальної власності. 
3. Система управління портфелем нематеріальних активів 

підприємства. 
4. Оцінка потенціалу нематеріальних активів у франчайзингових 

угодах підприємств та організацій. 

Література: [4, 5, 8, 9, 11, 12]. 

 

Задача 1. Визначити вартість гудвілу підприємства, якщо ринкова 
вартість активів дорівнює 50 000 дол., чистий прибуток – 9 000 дол. 

Середній дохід на активи 12 %, ставка капіталізації – 15 %. 

 

Задача 2. Підприємство володіє ноу-хау по виробництву 

продукції. Витрати на виробництво без ноу-хау складають 30 грн. за 
одиницю. В структурі собівартості витрати на оплату праці 
складають 45 %. Реалізація готової продукції за рік складає 
300 000 грн. Використання ноу-хау дає підприємству економію 

матеріалів на кожному виробі 4,2 грн. та 30 % витрат на оплату праці. 
Визначити вартість ноу-хау підприємства при ставці дисконту 15 %, 

якщо строк його використання 6 років. 

 

Задача 3. Необхідно оцінити поточну вартість облігацій зі 
строком погашення 7 років. Номінальна вартість – 70 000 грн., 

купонний дохід облігацій – 8 % при рівні доходності 10 %. 
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балансі, грн.; 

Вкі –  відновна вартість незавершених капітальних вкладень, грн.; 

Уні –  відновна вартість устаткування (невстановленого), грн.; 

Вдв – довгострокові фінансові вкладення, грн.; 

Зз – запаси і затрати, які включаються у валюту балансу, грн.; 

Фа – фінансові активи (інші позаоборотні активи, грошові кошти, 

розрахунки та інші активи), грн.; 

Кр – кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, 

розрахунки та інші пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів), грн. 

На вартість ЦМК істотно впливає розмір кредиторської й 

дебіторської заборгованості підприємства. Це варто враховувати, 

визначаючи вартість ЦМК під час приватизації або реорганізації 
підприємства. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке «чиста грошова сума» під час визначення ліквідаційної 
вартості? 

2. Назвіть етапи процесу здійснення ліквідаційних процедур. 

3. Назвіть види ліквідаційної вартості. 
4. Що розуміють під стартовою ринковою ціною? 

5. Дайте визначення цілісний майновий комплекс. 
 

Практична робота № 10 

Оцінка вартості нематеріальних активів 

 

Мета: розглянути значення нематеріальних активів для сучасної 
системи господарювання та розкрити їх сутнісно-змістовну 

характеристику, ознайомитись з методами оцінки вартості даних 

активів. 

 

Питання для обговорення 

1. Місце нематеріальних активів у майновому стані підприємства, 
їх класифікація. 
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Задача 1. Визначити порядок користування присадибною 

земельною ділянкою площею 1700 м2. Якщо ідеальні частки з 
урахуванням вкладу кожного співвласників у спорудженні будинку 

становлять 1/3 і 2/3. Добудов і прибудов не було. В загальне 
користування надана ділянка площею 500 м2. 

 

Задача 2. Визначити порядок користування присадибною земельною 

ділянкою площею 1200 м2. Ідеальні частки з урахуванням вкладу 

кожного співвласників у спорудженні будинку в 2000 р. становлять 1/3 і 
2/3. Площа будинку в 2000 р. становила 120 м2. Співвласник 1/3 частки в 

2005 р. прибудував за згодою другого співвласника (згідно нотаріально 

завіреного договору) прибудову до будинку площею 30 м2. Співвласник 

2/3 частки прибудував в 2010 р. 50 м2 без згоди першого співвласника. 
Перерахувати частки співвласників. 

 

Методичні вказівки 

Розміри земельних ділянок прибудинкових територій 

визначаються на підставі проектів відведення, основою яких є 
містобудівна документація (генеральний план населеного пункту, 

проект детальної забудови території тощо) або план земельно-

господарського устрою населеного пункту. Проекти відведення 
розробляються на підставі рішень органів місцевого самоврядування, 

укладених договорів між юридичними чи фізичними особами 

(землевласниками та землекористувачами) та розробниками 

документації з землеустрою, а також судових рішень, у строк, 

обумовлений договором. 

Після одержання позитивного висновку державної експертизи 

проект відведення та передачі у власність або в користування 

земельної ділянки затверджується органом місцевого 

самоврядування. На основі затвердженого проекту відведення, яким 

визначається місцеположення поворотних точок меж земельної 
ділянки на місцевості, здійснюється перенесенням даних меж 

земельної ділянки на реальну місцевість. Межі встановленої 
земельної ділянки на місцевості закріплюються знаками. Після 
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встановлення меж формується Технічна документація з землеустрою 

щодо складання документа, який посвідчує право на земельну 

ділянку. При цьому умовний розмір частки власності чи 

користування земельної ділянки кожного власника квартири 

(квартир) чи нежитлового приміщення в спільній сумісній власності 
визначається відношенням загальної площі квартири (квартир) чи 

нежитлових приміщень, що перебувають у його власності, до 

загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень. Виділення 
частки земельної ділянки власникам квартир і нежитлових 

приміщень у натурі (на місцевості) не допускається. 
Поділ земельної ділянки, яка є у спільній власності, з виділенням 

частки співвласників може бути здійснено за умови попереднього 

визначення розміру часток, які є рівними, якщо інше не передбачено 

законом або не встановлено судом. Земельна ділянка, надана в 

загальне користування, ділиться порівну між співвласниками, а 
решта (відокремлені ділянки) розподіляється відповідно до вкладень 
співвласників у спорудження будинку. Крім того, згідно Ст. 358 

Цивільного кодексу України, право спільної часткової власності 
здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Проте співвласник 

має право на відповідне збільшення своєї частки у праві спільної 
часткової власності, якщо поліпшення спільного майна, які не можна 
відокремити, зроблені ним своїм коштом за згодою із співвласником, 

з додержанням встановленого порядку використання спільного 

майна. Співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може 
зробити у встановленому законом порядку за свій рахунок добудову 

(прибудову) без згоди інших співвласників, якщо це не порушує їхніх 

прав. Така добудова (прибудова) є власністю співвласника, який її 
зробив, не змінює розміру часток співвласників у праві спільної 
часткової власності. [ЦКУ, Ст. 357]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під оцінкою майна? 

2. Хто є суб’єктами оціночної діяльності? 

3. Назвіть рік створення Міжнародного Комітету Стандартів 
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Кс – коефіцієнт порівняння, обумовлений відношенням відносних 

показників по оцінюваному підприємству до середніх обласних даних; 

П – передбачуваний балансовий прибуток, грн.; 

Уп – питома вага частини чистого прибутку, що направляється у 

фонд споживання, у її загальній масі за даними за попередній період; 

Кз – кредиторська заборгованість, грн.; 

Зс – позикові кошти, грн.; 

Сс – власні кошти, грн.. 

Як відомо, ліквідаційна вартість підприємства має три різновиди, 

серед яких: впорядкована (продаж активів протягом деякого 

розумного періоду) і примусова (продаж активів на одному аукціоні). 
Вважається, що величина вартості в першому випадку вища. 

При визначенні ліквідаційної вартості кошти, отримані від 

продажу майнового комплексу підприємства, трактуються як чиста 
грошова сума. Термін «чиста грошова сума» означає, що з вирученої 
від продажу майна підприємства грошової суми віднімаються всі 
витрати, пов’язані з ліквідацією підприємства. Таке трактування 

справедливе, але склад витрат різними авторами визначається по-

різному. Тим часом оцінювач повинен керуватися тільки кошторисом 

витрат ліквідаційної комісії. Причому зазначені в кошторисі суми 

коштів беруться за номінальною вартістю й не підлягають 
корегуванню у зв’язку із прогнозованим ростом загального рівня цін. 

При оцінці ЦМК, відповідно до вітчизняного законодавства, 
визначаються такі види вартості: балансова, ринкова й капіталізована 
вартість. Оцінка майна шляхом капіталізації визначається за методом 

відтворювальної вартості за формулою 

 

Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв + (Зз + Фа – Кр), 

 

де Вцмк – вартість цілісного майнового комплексу, грн.; 

Оз – залишкова вартість основних засобів з урахуванням 

індексації їх балансової вартості станом на 1 квітня 1996 року, грн.; 

На – залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у 
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Таблиця 7  

Вихідні дані 
Показники ПрАТ  Підприємства-аналоги, тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

Ринкова 
вартість 

 4483,1 16121,3 6432,8 4939,2 7765,9 9356,8 

Прибуток до 
оподаткування

616,9 319,2 942,8 685,9 603,5 749,0 1146,1 

Грошовий 
потік 

594,1 487,6 1259,7 767,3 589,7 945,0 1173,0 

Суми 
дивідендних 

виплат 
238,1 0 0 151,3 322,2 21З,4 377,8 

Виручка від 
реалізації 

10418,0 9674,7 6151,9 10977,7 2974,5 7778,0 17104 

Балансова 
вартість 
активів 

4300,3 4251,1 16294,4 4207,4 2576,8 7394,0 4182,4 

 

4) зважування отриманих проміжних величин вартості, виходячи 

із ступеня довіри до інформації; 
5) ринкову вартість підприємства. 
 

Методичні вказівки 

Ліквідаційна вартість у разі банкрутства підприємства – чиста 
грошова сума, яку кредитори підприємства можуть одержати при 

його ліквідації. Оцінка даної вартості підприємства проводиться в 

умовах нашої країни в інтересах акціонерів (у випадку банкрутства 
акціонерних товариств), засновників (у випадку товариств із 
обмеженою відповідальністю). 

З урахуванням вищенаведеного формула розрахунку вартості 
підприємства має вигляд 

 

ЦП = РП · Кс + П · (100 – Уп)/100 · [1 + (1 – {Кз + Зс}/Сс)], 

 

де ЦП – ціна підприємства, грн.; 

РП – його ресурсний потенціал, грн.; 
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оцінки майна (МКСОМ). 

4. Яке основне завдання МКСОМ? 

5. Що розуміють під державним регулюванням оціночної 
діяльності? 

6. Назвіть основні форми державного регулювання оціночної 
діяльності в Україні. 

7. Назвіть діючі Національні стандарти України з оцінки майна та 
бізнесу і проаналізуйте їх. 

 

Практична робота № 3 

Теоретичні основи оцінки майна та бізнесу 

 

Мета: поглибити знання студентів про теоретичні основи оцінки 

майна та бізнесу. 

 

Питання для обговорення 

1. Система оцінних принципів.  

2. Фактори, що впливають на вартість майна та бізнесу.  

3. Вартість об’єктів оцінки та її види.  

 

Теми доповідей 

1. Сфера застосування принципу найкращого і найбільш 

ефективного використання. 

2. Фактори ринку майна. 
3. Фактори ринку бізнесу. 

Література: [1, 4-22]. 

 

Завдання 1. Наведіть приклад впливу факторів 

макроекономічного ризику на вартість майна (вид майна на вибір 

студента). Відповідь обґрунтуйте. 
 

Завдання 2. Ви оцінник і Вам потрібно оцінити вартість земельної 
ділянки, що планується передати в середньострокову оренду. Якими 

принципами будете керуватися при проведені оцінки та які фактори 
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можуть вплинути на вартість даної земельної ділянки? 

 

Задача 1. Вартість земельної ділянки, яка була придбана за 
245 000 грн, щорічно підвищується на 14 %. Скільки буде коштувати 

ділянка через 4 роки після придбання? 

 

Задача 2. Загальна площа багатоквартирного житлового будинку 

становить 6000 м2. Площа приміщень загального користування – 

1600 м2. Визначити умовний розмір часток у праві власності 
(користуванні) земельної ділянки прибудинкової території для 
власника квартири площею 88 м2 і для власника нежитлових 

приміщень площею 132 м2. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть види вартості майна. 
2. Назвіть фактори, що впливають на вартість майна. 
3. Назвіть фактори, що впливають на вартість бізнесу. 

4. Що називається ринковою вартістю? 

5. Що розуміють під заставною вартістю? 

 

Практична робота № 4 

Методологічні основи оцінки майна та бізнесу 

 

Мета: поглибити знання і розуміння методологічних основ оцінки 

майна та бізнесу. 

 

Питання для обговорення 

1. Структура процесу оцінки.  

2. Основні підходи та методи оцінки вартості майна.  
3. Звіт з оцінки майна та бізнесу. 

 

Теми доповідей 

1. Методичні підходи до оцінки земельних ділянок: переваги і 
недоліки.  
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2. Назвіть аналітичні технології структуризації бізнесу для цілей 

оцінки його вартості. 
3. Охарактеризуйте методи витратного підходу до оцінки вартості 

бізнесу. 

4. Назвіть методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу. 

5. Поясніть методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на 
порівняльному підході. 

 

Практична робота № 9 

Оцінка ліквідаційної вартості майна та бізнесу 

 

Мета: оволодіти методикою оцінки ліквідаційної вартості майна 
та бізнесу. 

Питання для обговорення 

1. Ліквідаційна вартість та особливості її застосування.  

2. Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві.  
3. Принципи й методи оцінки ліквідаційної вартості. 
 

Теми для обговорення 

1. Практичні аспекти управління вартістю бізнесу: антикризове 
управління. 

2. Оцінка бізнесу в умовах банкрутства підприємства (країна на 
вибір студента). 

Література: [4, 5, 8, 9, 11, 12]. 

 

Задача 1. Оцінити ринкову вартість підприємства приватного 

акціонерного товариства, використовуючи метод ринку капіталу. 

Загальна характеристика господарської ситуації на підприємстві 
наводиться в таблиці 7. 

Враховуючи наведені характеристики, визначити: 

1) можливі цінові мультиплікатори; 

2) центр діапазону кожного цінового мультиплікатора; 
3) проміжні величини вартості підприємства залежно від обраних 

цінових мультиплікаторів; 
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WACC =
К

ПК

ПК
К

К

ВК

ВК
К + , 

 

де Квк – очікувана ставка вартості власного капіталу;  

Кпк – очікувана ставка вартості позичкового капіталу;  

К – сума капіталу підприємства;  
ВК – сума власного капіталу;  

ПК – сума позичкового капіталу. 

Середньозважена вартість капіталу показує середню дохідність, 
яку очікують інвестори, вкладаючи кошти в бізнес. Вона залежить від 

структури капіталу, а також ціни залучення капіталу. 

Важливим при оцінці вартості бізнесу є також порівняльний 

підхід. Студенти мають розглянути суть і особливості методу 

«підприємства-аналога», за допомогою якого реалізується 
порівняльний та частково дохідний підхід. Крім того студенти мають 
усвідомити ринкову вартість акцій підприємства-аналога як 

вихідного компонента для розрахунків вартості підприємства, що 

оцінюється. Слід звернути увагу на поняття мультиплікатора, його 

різновиди та їх значення в обґрунтуванні середньої вартості 
підприємства. 

Зокрема вартість ЦМК визначається за формулою 

 
ЧС = (Н + О + М) – (В + Д + П), 

 
де ЧС – чиста вартість ЦМК; 

Н – вартість необоротних активів; 

О – вартість оборотних активів; 

М – вартість витрат майбутніх періодів; 

В – вартість забезпечень наступних витрат і платежів; 

Д – вартість довгострокових зобов’язань; 

П – вартість поточних зобов’язань. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Особливості методів оцінки вартості бізнесу.  
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2. Ризики й невизначеність під час оцінки ринкової вартості 
підприємства. 

3. Ризики й невизначеність під час оцінки ринкової вартості 
земельної ділянки. 

Література: [1, 4-22]. 

 

Задача 1. Інвестор заплатив за будівлю 240 000 грн. і через 4 роки 

планує продати її за половину вартості. Очікувана ставка дисконту – 

12 %. Визначити коефіцієнт капіталізації: 
1) якщо повернення інвестицій буде відбуватися прямолінійним 

методом; 

2) при ануїтетному відшкодуванні капіталу. 

 

Задача 2. Ринкова вартість введених у дію виробничих споруд 

дорівнює 450 000 ум.од. Тривалість їх економічного життя – 50 років; 

відповідно ставка доходу на інвестиції – 12 %. За перший рік 

експлуатації даний майновий комплекс (земельна ділянка і 
побудовані на ній споруди) приніс чистий операційний дохід у 

розмірі 65 000 ум.од. На основі методу залишку для землі 
розрахувати вартість земельної ділянки та вартість земельної ділянки 

з покращаннями. Відшкодування інвестицій вкладених у покращання 
здійснюється за прямолінійним методом.  

 

Задача 3. Комерційна нерухомість приносить дохід у розмірі 
120 000 грн. Ставка доходу на капітал становить 11 %. Строк доходів 

обмежений і становить 20 років. Прогнозується зменшення вартості 
капіталу. Визначити вартість комерційної нерухомості за таких умов: 

- доходи з часом зменшуються; 

- доходи протягом всього періоду рівновеликі. 
 

Методичні вказівки 

Студенти мають оволодіти основними методичними підходами до 

оцінки вартості майна. При цьому студенти мають усвідомити шість 
функцій грошової одиниці, їх економічну суть та напрями 
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застосування при оцінці майна. 
Студентам також слід докладно розглянути різні підходи, серед 

яких слід особливу увагу звернути на дохідний підхід: метод 

капіталізації; метод дисконтування грошових потоків та розрахунок 

коефіцієнту капіталізації. Якщо прогнозується зменшення вартості 
капіталу, то ставка капіталізації дорівнює сумі ставки доходу (Y) на 
капітал і норми повернення капіталу (H): R = Y + H. При цьому 

дотримується відповідність між характером прогнозованого доходу і 
ставками капіталізації: 

1) коли доходи зменшуються, то вони капіталізуються з 
врахуванням прямолінійного повернення капіталу, тобто 

використовується метод Ринга і розраховуються за формулою 

 

R = Y + 1 : n,                                      (1) 

 

де n – термін залишеного економічного життя;  

2) коли доходи рівновеликі, то вони капіталізуються з 
врахуванням ануїтетного повернення капіталу, тобто 

використовується метод Інвуда і розраховюється за формулою 

 

),,( YnSFFRR yk +=                         (2) 

 

де SFF – фонд заміщення, 

Y = R – ставка доходності інвестицій. 

Розглядаючи витратний підхід слід звернути особливу увагу на: 
метод чистих активів; метод ліквідаційної вартості. Порівняльний підхід 

потребує звернути увагу на: метод ринку капіталу; метод угод; метод 

галузевих коефіцієнтів, вибір одиниць порівняння при оцінці. 
Крім того студенти мають розрізняти державні установи в галузі 

оцінки підприємств і аналізувати вітчизняну та зарубіжну 

нормативну базу оцінки. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть підходи експертної оцінки нерухомості. 
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Суттєвим моментом є вивчення питань щодо місця і ролі оцінки в 

системі антикризового управління вартістю підприємства. Вивчення 

теми має завершитися вивченням низки питань, пов’язаних зі 
специфікою оцінки сукупності окремих елементів, що формують 
бізнес, оцінки окремих бізнес-напрямів та галузей діяльності 
підприємства. 

Необхідність, функціональне призначення й методичні підходи до 

оцінки вартості бізнесу є завершальними та узагальнюючими 

питаннями курсу . 

Студентам слід звернути увагу на цілі та найпоширеніші випадки 

необхідності оцінки ринкової вартості бізнесу; використання 
майнового, дохідного і порівняльного підходів до оцінки вартості 
бізнесу, особливості застосування даних підходів залежно від 

функціонального призначення оцінки й особливостей підприємства. 
Розглядаючи наступне питання, студенти мають оволодіти 

методами оцінки вартості бізнесу: майновим методом (методи 

накопичення активів); балансовими методами оцінки активів 

підприємства: балансової вартості та методом ліквідаційної вартості. 
При розгляді даних питань слід звернути увагу на етапність і 
алгоритм розрахунків майнової цінності власних активів 

підприємства, вибір показників дохідності підприємства і методів їх 

розрахунків; прогнозування майбутніх грошових потоків, валовий 

дохід, динаміку витрат виробництва, інвестицій та інших фінансових 

показників, а також способи визначення пост-прогнозної 
(залишкової) і теперішньої вартості підприємства. 

Важливим елементом оцінки вартості підприємства є визначення 

вартості капіталу, який є в його розпорядженні. Дане поняття 

характеризує ціну залучення підприємством фінансових ресурсів, 

тобто винагороду, за яку інвестори погоджуються вкладати кошти в 

дане підприємство. Згідно із сучасними тенденціями в теорії та 
практиці фінансової діяльності вартість капіталу підприємства 
розраховують на основі використання так званої моделі 
середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital – 

WACC) 
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- середній дохід від продажу 1 л бензину становить 0,07 ум.од.; 

- АЗС, у середньому, працює 300 днів у році. 
 

Задача 2. Визначити поточну ринкову вартість акції, купленої на 
4 роки. Очікувані дивіденди: 3 грн. першого року, 5 грн. другого 

року, 8 грн. на третьому році, 11 грн. четвертого року. Продати акцію 

інвестор планує за 46 грн. Коефіцієнт дисконтування 12%. 

 

Задача 3. Інвестор володіє акціями прибутковість яких 15%. На 
ринку з’явилася альтернатива купівлі акцій вартістю 37 грн./шт. 
Дивідендний план компанії включає виплату 4 грн. за акцію першого 

року, 7 грн. – другого та 5 грн. третього. Аналітики прогнозують 
зменшення ціни акції за цей час до 35 грн. Обґрунтуйте дії інвестора. 

 

Задача 4. Розрахуйте дійсну вартість акції, якщо ліквідаційна 
вартість активів становить 78 млн. грн., сукупні зобов’язання 

64 млн. грн., а кількість випущених акцій 1 000 000 шт. 
 

Задача 5. Визначити вартість підприємства методом капіталізації 
його доходів, якщо:  

- фактична та прогнозна структура капіталу підприємства 
становить 3 : 7; 

- власний капітал – 300 тис. грн.; 

- позичковий капітал – 700 тис. грн.; 

- стабільний прогнозований обсяг чистого прибутку – 57 тис. грн.; 

- очікувана ставка за позичковим капіталом – 15 % ; 

- ставки дохідності на інвестований капітал – 19 %. 

  

Методичні вказівки 

Вивчення теми необхідно розпочати із сутності питань, 

пов’язаних із реструктуризацією підприємства. Особливе значення 
приділяється врахуванню внутрішніх та зовнішніх резервів 

реструктуризації, специфіці оцінки підприємства(бізнесу) в разі 
злиття, поглинання, роз’єднання. 
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2. Назвіть методи ринкового підходу. 

3. Назвіть методи дохідного підходу. 

4. Назвіть методи витратного підходу. 

5. Що розуміють під датою оцінки? 

 

Практична робота № 5 

Дохідний підхід до оцінки майна та бізнесу 

 

Мета: оволодіти методикою оцінки майна та бізнесу дохідним 

підходом. 

 

Питання для обговорення 

1. Економічний зміст дохідного підходу: переваги, недоліки, 

особливості застосування. 

2. Функції складного відсотка при дохідному підході.  
3. Метод прямої капіталізації доходу.  

4. Метод дисконтування грошових потоків.  

 

Теми доповідей 

1. Методи розрахунку коефіцієнтів капіталізації: їх зміст, сфера 
застосування та порівняльна характеристика. 

2. Визначення розміру доходу сучасними підходами. 

3. Сфера застосування функцій грошової одиниці при оцінці 
вартості потенціалу підприємства. 

Література: [1, 2, 3-6, 8, 10-12, 16, 20-22]. 

 

Задача 1. Чи достатньо покласти на рахунок 76 000 ум.од., щоб 

через 7 років придбати будинок вартістю 700 000 ум.од. Банк 

нараховує відсоток щоквартально, річна ставка 22 %. 

 

Задача 2. Виберіть варіант для найкращого і найефективнішого 
використання земельної ділянки із трьох альтернативних варіантів 
наведених у таблицях 2 і 3. Результати відобразіть у таблиці 1. 
Відповідь обґрунтуйте. 
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Таблиця 1 

Розрахунки альтернативного варіанта використання земельної 
ділянки 

Показники Офісне 
приміщення 

Торговий 

центр 

Проект 
житлової 
забудови 

Вартість забудови, $    

Валовий дохід, $    

Похибка на недовикористання і 
втрати при зборі, $ 

   

Інший дохід, $    

Ефективний операційний дохід, $    

Операційні витрати, $    

Резерв на заміщення, $    

Чистий дохід, $    

Коефіцієнт капіталізації для 
будівель і споруд, % 

   

Дохід, що стосується будівель і 
споруд, $ 

   

Чистий дохід покращеної 
земельної ділянки, $ 

   

Коефіцієнт капіталізації для 
землі, % 

   

Вартість земельної ділянки, $     

Таблиця 2 

Вихідні дані 
Показники 1 

9 
2 
10 

3 
11 

4 
12 

5 
13 

6 
14 

_7 
15 

8 
16 

Вартість забудови, 

тис.$ 

577 

620 

586 

580 

565 

608 

593 

535 

615 

595 

550 

570 

589 

542 

644 

616 

Валовий дохід, тис. $ 150 

162 

160 

148 

151 

155 

155 

157 

150 

161 

145 

151 

165 

154 

170 

157 

Операційні витрати, 

тис.$ 

50 

54 

58 

47 

50 

53 

52 

59 

46 

57 

47 

49 

60 

50 

58 

50 
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5. Як проводиться коригування вартості об’єкта оцінки? 

 

Практична робота № 8 

Оцінка вартості бізнесу 

 

Мета: сформувати загальну уяву про оцінку бізнесу, сучасні 
концепції та підходи. 

 

Питання для обговорення 

1. Особливості та основні етапи оцінки.  

2. Сучасні підходи, які застосовуються до оцінки бізнесу 

(майновий, доходний, витратний).  

3. Оцінка контрольного і неконтрольного пакетів акцій.  

4. Вплив ліквідності акцій на їх вартість на ринку. Погодження 
результатів оцінки. 

 

Теми доповідей 

1. Оцінка вартості підприємства з метою інвестування. 

2. Характеристика оцінки підприємства (бізнесу) з метою 

реструктуризації. 
3. Обґрунтування середньої вартості підприємства за допомогою 

мультиплікатора. 
Література: [4, 5, 7, 8, 9, 11-16, 18, 20-22]. 

 

Задача 1. Визначити вартість земельної ділянки, яка надається під 

будівництво автозаправочної станції на п’ять колонок. Капітальні 
вкладення становлять на одну колонку 35 400 ум.од., повернення 
інвестицій здійснюється за прямолінійним методом, дохід за 
інвестиціями планується в розмірі 16 %, термін економічного життя – 

9 років. 

У результаті проведеного аналізу діючих АЗС з аналогічним 

місцем розташуванням, виявлено: 

- протягом одного часу з однієї колонки, у середньому за добу, 

продається 28 літрів бензину; 
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Методичні вказівки 

Для розв’язання даної задачі необхідно скористатися експертним 

порівняльним (ринковим) підходом до оцінки майна і бізнесу. При 

цьому необхідно визначити поправки або корегування, які вводяться 
до ціни продажу об’єкта-аналога під час приведення його 

характеристик до характеристик об’єкта, що оцінюється. Об’єктом 

корегування є ціна продажу об’єкта-аналога. Основні правила 
внесення коригувань до ціни продажу аналогів такі: 

Правило 1. Внесення коригувань здійснюється від об’єкта 
порівняння до об’єкта оцінки. 

Правило 2. Якщо об’єкт порівняння за певною характеристикою 

гірший за об’єкт оцінки, то коригування буде позитивне, якщо 

кращий – негативне. Залежно від відношення до ціни одиниці 
порівняння всі поправки можна поділити на: абсолютні (грошові); 
відносні (відсоткові). Вартість об’єкта оцінки з урахуванням 

поправки розраховують за формулою 

 

,)( ПхСС аналогпорівн ±=
 

 
де Спорівн – вартість об’єкта, визначена порівняльним методом; 

Саналог – вартість об’єкта-аналога; 
П – величина поправок. 

Використовуючи наведену формулу провести оцінку одного метру 

квадратного об’єкту нерухомості, що оцінюється. 

Після внесення всіх поправок визначити ціну земельної ділянки, 

що оцінюється, застосовуючи середньомедіанний метод. 

 

Питання для самоконтролю 

1. В яких випадках і за яких умов використовується ринковий 

підхід до оцінки майна та бізнесу? 

2. В чому переваги порівняльного підходу? 

3. Вкажіть недоліки ринкового підходу. 

4. Які методи використовуються при розрахунку вартості майна 
та бізнесу ринковим підходом? 
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Таблиця 3 

Довідкові дані 
Показники Офісне 

приміще
ння 

Торговий 
центр 

Проект 
житлової 
забудови  

Вартість забудови, $ - 721 500 450 000 

Валовий дохід, $ - 250 000 100 000 

Похибка на недовикористання і втрати 

при зборі, $ 

20 000 25 000 5000 

Інший дохід, $ 5000 10 000 3000 

Операційні витрати, $ - 120 000 30 000 

Резерв на заміщення, $ 5000 10 000 3000 

Коефіцієнт капіталізації для будівель і 
споруд, % 

13 14 13,2 

Коефіцієнт капіталізації для землі, % 12 12 12 

 

Задача 3. Земельна ділянка, площею 0,5 га землі приносить 
врожай вартістю 120 ум.од. Даний врожай отримується завдяки 

оптимальному співвідношенню землі, робочої сили, капіталу і 
підприємницьких зусиль. При цьому оптимальне співвідношення 
витрат на дану площу таке: 

- праця (зорати, засіяти, просапати, зібрати врожай) – 58 ум.од. 

- капітал (використання техніки) – 29 ум.од. 

- підприємницькі зусилля (ризик, талант фермера) – 12 ум.од. 

Ринкова ціна врожаю становить 120 ум.од. Коефіцієнт 
капіталізації – 11 %. Використовуючи метод доходного підходу 

розрахувати вартість земельної ділянки. 

 

Задача 4. Підприємець заплатив за будівлю й землю 400 000 грн. 

При цьому ринкова вартість земельної ділянки 200 000 грн. 

Очікуваний строк служби будівлі дорівнює 4 роки, після чого вона 
повністю знеціниться. 

Визначити загальний коефіцієнт капіталізації доходів та його 

структури при ставці дисконту – 12 %. 
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Задача 5. Визначити вартість споруди, земельної ділянки та 
загальну вартість земельної ділянки з покращаннями. Відомо, що 

вартість покращань оцінена в 90 % від загальної вартості, а вартість 
земельної ділянки – 10 %. Тривалість економічного життя споруди – 

50 років, ставка доходу на капітал – 12 %, чистий операційний дохід 

– 66 000 доларів.  

 

Задача 6. Власник будівлі офісного призначення протягом 6 років 

планує отримувати щорічний дохід від оренди приміщень у розмірі 
360 000 грн. Наприкінці 6-го року будівлю буде продано за 
1 350 000 грн., витрати на продаж прогнозуються в розмірі 5 % від 

ціни продажу. Прогнозування доходів від оренди має більш високий 

ступінь імовірності порівняно з можливістю продажу будівлі за 
вказану ціну, що впливає на рівень ставок за дисконтом: – 8 % для 
доходів від оренди; – 20 % для майбутнього продажу об’єкта. 
Оцінити вартість будівлі. 

 

Методичні вказівки  

Розрахунок вартості землі та нерухомості, відповідно до 

поставлених завдань, проводиться, використовуючи основні методи 

доходніго підходу: метод капіталізації доходу і дисконтування 

грошових потоків та їх складові. Отримані результати в кожному 

завданні обґрунтувати.  

1. Визначення ринкової вартості нерухомості методом 

капіталізації доходу включає в себе вартість будівель, споруд і 
вартість земельної ділянки, та розраховується за формулою 

 

R

I
V = , 

 

де V – вартість об’єкта нерухомості, грн., 

I – чистий дохід, грн., 

R – коефіцієнт капіталізації, %. 

2. Для розрахунку інвестиційного капіталу використовують такі 
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продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Поправка на використання території 
Вимоги до використання       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

8. Поправка на використання прилеглої території 
Потреба в облаштуванні       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

9. Поправка на облаштування прилеглої території 
Використання прилеглої 
території 

      

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

 
Чи правильно, на вашу думку, обрані ділянки для порівняння? 

Якими критеріями керувався оцінювач при виборі ділянок-аналогів? 

 

Задача 2. Визначити вартість приміщення виробничого 

призначення, яке надається в оренду за 31 000 грн. на місяць. У базі 
даних про угоди купівлі-продажу аналогічних приміщень є така 
інформація (табл. 6): 

Таблиця 6 

Вихідні дані про об’єкти-аналоги 

 

№ об’єкта Розмір місячної орендної плати, грн. Ціна продажу, грн. 

1 35000 250000 

2 29000 219000 

3 36000 306000 

4 58000 397500 

5 27000 246000 
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Таблиця 5 

Розрахунок ціни земельної ділянки методом порівняльної вартості 
 

Показники 

Д
іл
ян
ка

, 
щ
о 
оц
і-

ню
єт
ьс
я 

Д
іл
ян
ка

  
№

 1
 

Д
іл
ян
ка

  
№

 2
 

Д
іл
ян
ка

  

№
3
 

Д
іл
ян
ка

  
№

4
 

Д
іл
ян
ка

  
№

5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Встановлення ціни одного квадратного метра 
Площа земельної ділянки м2 (1)       

Ціна продажу, грн. (2)       

Ціна 1 м2, грн.(2/1)       

2. Поправка на правове відношення 
Правові відносини       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

3. Поправка на умови продажу 

Умови продажу       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

4. Поправка на дату продажу 

Дата продажу       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

5. Поправка на місце розташування 

Місце розташування       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       

6. Поправки на фізичні характеристики 

Фізичні характеристики       

Поправка відносна, %       

Поправка абсолютна, грн.       

Відкоригована ціна, грн.       
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методи повернення капіталу: 

1) метод Ринга або метод прямолінійного повернення капіталу, 

коли повернення капіталу здійснюється рівними частками протягом 

всього терміну служби об’єкта нерухомості, формула 1; 

2) метод Інвуда – сума повернення капіталу реінвестується за 
ставкою доходності інвестицій, формула 2; 

3) метод Хоскольда – повернення капіталу за фондом заміщення 
та безризиковою ставкою відсотка і розраховується за формулою 

 

),,( бyk YnSFFRR +=  

 
де Yб – безризикова ставка відсотка. 
3. Вартість об’єкту нерухомості методом дисконтування грошових 

потоків визначається за формулою 

 

PV = 
n

n

i

CF

)1( +
, 

 
де PV – поточна вартість, грн.; 

n – число періодів;   

CFn – майбутня вартість, грн.;  

i – ставка дисконту. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке грошовий потік? 

2. Назвіть шість функцій грошової одиниці. 
3. Що таке поточна вартість грошової одиниці? 

4. Назвіть особливості методу прямої капіталізації. 
5. Розкрийте суть методу дисконтування грошового потоку. 

 

Практична робота № 6 

Витратний підхід до оцінки майна та бізнесу 

Мета: засвоїти методику оцінки майна та бізнесу витратним 

підходом. 
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Питання для обговорення 

1. Особливості витратного підходу. 

2. Визначення вартості відновлення і вартості заміщення. 

3. Знос, види зносу та методи їх оцінки. 

 

Теми доповідей 

1. Застосування майнового підходу до оцінки цілісних майнових 

комплексів. 

2. Застосування витратного підходу до оцінки житлової 
нерухомості. 

Література: [1, 2, 3-6, 8, 10-12, 16, 20-22]. 

 

Задача 1. Відновлювальна вартість обладнання 400 000 грн., 

очікуваний термін отримання доходів від його експлуатації 15 років. 

Ефективний вік – 3 роки. Величина усувного зносу дорівнює 
17 000 грн. Визначити величину та відсоток сукупного зносу 

обладнання. 

 

Задача 2. При огляді об’єкту виявили: 

- ефективний вік будівлі – 45 років, 

- залишений термін економічного життя – 52 років. 

Проте згідно плану розвитку міста даний об’єкт нерухомості 
підлягає зносу через 3 роки. Визначити фізичний і зовнішній знос та 
порівняти їх. 

 

Задача 3. Відновна вартість житлового будинку становить 

800 000 ум.од., його фізичний знос, який не можна усунути, – 20 %. 

Поточний ремонт відкладено, тобто фізичний знос, який можна 
усунути, вимірюється витратами на відновлення елементів на суму 

90 000 ум.од. Функціональне старіння внаслідок недоліків 

проектування дорівнює втратам у сумі ренти 120 000 ум.од. 

Визначити накопичений знос і вартість будинку. 

 

Задача 4. У приміщенні об’ємом 120 м3 потрібно покласти 
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Таблиця 4 
Вихідні дані до задачі 1 

Характерис
тики оці-
нюваного 
об’єкта  

Варіанти 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Площа 
земельної 
ділянки, м2 

 
620 
516 

 

 
580 
623 

 
599 
605 

 
608 
604 

 
621 
617 

 
590 
637 

 
640 
603 

 
612 
625 

 
Місце роз-
ташування 

 
Пд-Сх 
Зх 
 

 
Центр 
Пд-Сх 

 
Центр 
Центр 

 
Зх 

Центр 

 
Пд-Сх 
Зх 

 
Центр 
Пд-Сх 

 
Пд-Сх 
Центр 

 
Зх 

Пд-Сх 

 
 
 
Фізичні ха-
рактерис- 
тики 

висо-
кий 

рівень 
ґрунто
вих 
вод 

крутий 
схил 

негати
вних 
ознак 
не має 

негати
вних 
ознак 
не має 

висо-
кий 

рівень 
ґрунто
вих 
вод 

негати
вних 
ознак 
не має 

крутий 
схил 

висо-
кий 

рівень 
ґрунто
вих 
вод 

крутий 
схил 

негати
вних 
ознак 
не має 

висо-
кий 

рівень 
ґрунто
вих 
вод 

крутий 
схил 

висо-
кий 

рівень 
ґрунто
вих 
вод 

крутий 
схил 

висо-
кий 

рівень 
ґрунто
вих 
вод 

негати
вних 
ознак 
не має 

- близька відстань до станції метро підвищує ціну на 10 %, до 

швидкісного трамвая – на 7 %; 

- високий рівень шуму знижує ціну на 10 %; 

- за примусового продажу ціна знижується на 10 % ( у зв’язку з 
обмеженим часом операції). 

Відомо також, що ціни на земельні ділянки в місті зростають 
щомісячно на 0,8 %.  

Проведіть коригування фактичних цін продажу, заповнюючи 

таблицю 5, та визначте відкориговану ціну продажу земельної 
ділянки, використовуючи метод порівняльної вартості. 
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ділянка розташована у ________ частині міста, поблизу станції метро. 

Ділянка має правильну прямокутну форму і такі фізичні 
характеристики: _______________. У даний час ділянка вільна від 

забудови, мета її використання не протирічить функціональному 

призначенню. 

У консалтинговій фірмі накопичена інформація про продаж 

подібних ділянок в місті. З бази даних вибрано п’ять ділянок, що 

були продані протягом півроку для аналогічної функції. 
Ділянка № 1 площею 600 м2, розташована в центральному районі 

міста поблизу станції метро, негативних ознак не має, продана місяць 
тому під індивідуальну житлову забудову за 290,6 тис. ум. од. 

Ділянка № 2 площею 640 м2, розташована у центральному районі 
міста, поблизу станції метро, характеризується високим рівнем шуму, 

продана два місяці тому під індивідуальну забудову за 
280,7 тис. ум. од. 

Ділянка № 3 площею 580 м2, розташована в західному районі 
міста поблизу зупинки швидкісного трамваю, негативних ознак не 
має, продана півтора місяці тому під індивідуальну житлову забудову 

за 274,8 тис. ум. од. 

Ділянка № 4 площею 800 м2, розташована у південно-східному 

районі міста, характеризується складним рельєфом та віддаленістю 

від зупинки швидкісного трамвая, продана тиждень тому під 

індивідуальну забудову за 282,8 тис. ум. од. 

Ділянка № 5 площею 790 м2, розташована у південно-східному 

районі поблизу станції метро, характеризується високим рівнем 

ґрунтових вод, продана 15 днів тому під індивідуальну забудову у 

зв’язку з банкрутством власника ділянки за 284,6 тис. ум. од. 

Деякі характеристики земельних ділянок (як позитивні, так і 
негативні) впливають на рівень цін таким чином: 

- складний рельєф (крутий схил) знижує ціну продажу на 5 %; 

- високий рівень ґрунтових вод знижує ціну продажу на 10 %; 

- розташування земельної ділянки в центральному районі 
підвищує ціну продажу порівняно із західним районом на 5 % і 
порівняно із південно-східним – на 10 %; 
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керамічну плитку. Витрати на кладку 1 м3 стіни з керамічної цегли на 
кінець року становлять: 

- вартість матеріалів – 5 070 грн.; 

- зарплата робітників-будівельників – 240 грн. 

- експлуатація техніки – 100 грн., у тому числі зарплата 
працівника – 45 грн; 

- загальновиробничі витрати і планові нагромадження – 420 грн. 

Визначити вартість оновленого приміщення. 

 

Методичні вказівки 

Одним із основних етапів оцінки нерухомості витратним підходом 

є розрахунок зносу. Для виконання завдань запропонована методика 
визначення зносу найбільш поширеними методами. 

1. Розрахунок економічного життя об’єкту нерухомості та 
коефіцієнту зносу проводиться з використанням методу терміну 

життя 

 

ЕЖ

ЕВ
Кз = ;        →     ЕВ = ЕЖ – ТЗЕЖ; 

ФЖ

ЕВ
Зн = 100 % = 100

ТЗЕЖЕВ

ЕВ

+
%;            

ФЖ

ХВ
Зн = 100%; 

 

де Кз – середньорічний коефіцієнт зносу; 

ЕВ – ефективний вік, який визначається на основі хронологічного 

віку будинку, споруди, з урахуванням технічного стану об’єкту і 
сформованих на дату оцінки економічних факторів, які впливають на 
вартість оцінюваного об’єкту, роки; 

ЕЖ – економічне життя, визначається строком експлуатації 
об’єкту, протягом якого він приносить дохід, роки; 

ТЗЕЖ – термін економічного життя, що залишився будинку, 

складає період часу від дати оцінки до закінчення строку економічного 

життя, роки; 

Зн – знос об’єкту, відсотки; 

ФЖ – фізичне життя, визначається періодом експлуатації будівлі 
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чи споруди, протягом якого стан несучих елементів даного об’єкту 

відповідає визначеним критеріям (конструктивна надійність, фізична 
довговічність), роки; 

ХВ – хронологічний вік – період часу, що пройшов з дня введення 

об’єкту в експлуатацію до дати оцінки, роки. 

2. Для розрахунку старіння спричиненого змінами оточуючого 

зовнішнього середовища використовують ринковий метод, який 

охоплює збір інформації, розрахунок вартості ділянки співставимого 

об’єкту, вартості покращень з урахуванням зносу за співставимими 

об’єктами та ринкової вартості даного об’єкта за формулою 

 
Зн = Свв – (Спр – Сз). 

 

Для визначення коефіцієнту зносу розраховують сумарний знос 

співставимого об’єкта за формулою 

 

Зн = Свв – Спокр;               
Свв

Зн
Кз = , 

 
де Зн – сумарний знос співставимого об’єкта, грн., 

Свв – відновна вартість, грн., 

Спокр – вартість покращань, грн., 

Спр – вартість продажу співставимого об’єкта, грн., 

Сз – вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт 
оцінки, грн.  

3. Сукупний знос розраховується через коефіцієнт накопичення – 

Кнак, який враховує втрату вартості від усіх видів знецінення, за 
формулою 

 
Кнак = 1 – (1 –Кфіз)(1 – Кфунк) (1 –Кек), 

 

де Кфіз – коефіцієнт фізичного старіння,  

Кфунк – коефіцієнт функціонального старіння,  

Кек – коефіцієнт економічного старіння. 
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Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте суть витратного підходу до оцінки майна. 
2. У яких випадках використовується витратний підхід до оцінки 

майна та бізнесу? 

3. Вкажіть недоліки витратного підходу. 

4. Розкрийте суть вартості відновлення. 

5. Які методи використовуються при розрахунку вартості 
відновлення чи заміщення майна? 

6. Що таке знос і які види зносу майна та бізнесу знаєте? 

7. Які методи використовують при розрахунку сукупного зносу? 

 

Практична робота № 7 

Ринковий підхід до оцінки майна та бізнесу 

 

Мета: засвоїти методику оцінки майна та бізнесу методом 

порівняльної вартості. 
 

Питання для обговорення 

1. Характеристика порівняльного підходу. 

2. Критерії вибору об’єктів для порівняння. 

3. Методи оцінки порівняльним підходом. 

 

Теми доповідей 

1. Оцінка об’єктів нерухомості з використанням валового 

рентного мультиплікатора. 
2. Оцінка об’єктів нерухомості з використанням загального 

коефіцієнта капіталізації. 
3. Сутність мультиплікатора, його різновиди та методи 

розрахунку ринкової вартості потенціалу підприємства. 
Література [1, 2, 3-6, 8, 10-12, 16, 20-22]. 

 

Задача 1. Консалтингова фірма одержала замовлення на оцінку 

земельної ділянки площею _____м2 (табл. 4), яку передбачається 
використовувати під індивідуальну житлову забудову. Земельна 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  


