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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність вико-

ристання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, 

які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-

економічними системами господарювання різних рівнів невизначе-
ності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно 

адаптуватися до нього. Основою успішного довгострокового функ-

ціонування підприємств є орієнтація на зростання їх вартості у від-

повідності з якісними вимогами ринкового середовища. 
Мета навчальної дисципліни  «Потенціал і розвиток підпри-

ємства» – надання знань про закономірності, принципи і особливо-

сті забезпечення формування і розвитку потенціалу підприємства. 
Завданнями навчальної дисципліни  «Потенціал і розвиток 

підприємства» є вивчення новітніх методів і засобів ефективного 

формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурен-

тоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття прак-

тичних навичок оціночної діяльності як необхідної складової раціо-

нального управління розвитком потенціалу підприємства. 
Предмет – процеси і методи формування та оцінювання потен-

ціалу підприємства. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- теоретичні засади визначення сутності „потенціалу підприємс-
тва”; 

- видову класифікацію потенціалів; 
- методологічні підходи і методи оцінки конкурентоспроможно-

сті потенціалу сучасних підприємств; 
- загальні принципи, методи і нормативно-методичні положення 

оцінки потенціалу підприємства як динамічної поліструктурної ви-

робничо-господарської та соціальної системи; 

Студенти повинні вміти: 

- застосовувати прикладні моделі вимірювання, оцінки та забез-
печення стратегічних конкурентних переваг; 

- розраховувати ринкову вартість земельних ділянок, будівель, 
споруд та інших складових нерухомості; 

- оцінювати вартість машин та обладнання, рівень їх фізичного, 

функціонального, технологічного та економічного старіння; 
- здійснювати оцінку нематеріальних активів; 
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- оцінювати потенціал управлінського і техніко-технологічного 

персоналу; 

- визначати вартість бізнесу та втілених у ньому потенційних 

можливостей. 

Дисципліна „Потенціал і розвиток підприємства” включена в но-

рмативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з еко-

номіки та підприємництва. Дана дисципліна  тісно пов’язана з усіма 
економічними дисциплінами, а особливо із  „Економікою підприєм-

ства”, “Стратегією підприємства”, “Менеджментом”, “Фінансами 

підприємства”, “Проектним аналізом”. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1   

Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та 

оцінювання  його конкурентоспроможності 
  

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 

Предмет, завдання та зміст дисципліни „Потенціал і розвиток пі-
дприємства” та її роль у формуванні економічного мислення у сту-

дентів в теоретичному забезпеченні господарської діяльності підп-

риємства.  
Основні завдання навчальної дисципліни, об’єкт вивчення дис-

ципліни. Наукова сутність поняття «потенціал», генезис його стано-

влення та використання в економічних дослідженнях і бізнес-
практиці. Теоретичне позиціонування категорії «потенціал підпри-

ємства» у системі наукових понять. Основні підходи до вивчення 
потенціалу підприємства: їхні переваги та недоліки за конкретних 

умов застосування. 
 

Тема 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу 

підприємства 

Основні типи структуризації потенціалу підприємства. Визна-
чення та взаємозв’язок об’єктних і суб’єктних складових потенціалу 

підприємства.  
Сутнісно-змістовна характеристика об’єктних складових потен-

ціалу підприємства. Виробничий потенціал підприємства, його еле-
ментна структура. Сутнісно-змістовна характеристика суб’єктних 

складових потенціалу підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Методологічні основи використання графоаналітичної технології 
для дослідження потенціалу сучасних підприємств. Функціональна 
класифікація бізнесу як передумова побудови графоаналітичних 

моделей потенціалу підприємств. Алгоритм графоаналітичної оцін-

ки потенціалу підприємства.  
 

Тема 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і за-

гальна модель 

Визначення процесів формування та розвитку потенціалу сучас-
них підприємств.  
Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємст-

ва. Основні типи закономірностей формування потенціалу підпри-

ємства: формуючі та регулюючі. Виділення та аналіз домінуючого 

чинника розвитку підприємства як основи управління процесами 

формування його потенціалу.  

Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств. 
 

Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу 

підприєм 

Поняття «виробничий потенціал підприємства» та особливості 
його формування. Основні типи сегментування сучасних сфер 

бізнесу: галузевий та ресурсний розподіли.  

Особливості структури потенціалу підприємств залежно від га-
лузевої специфіки. Особливості формування потенціалу 
підприємств добувної (гірничорудної, вугільної, нафтогазової), ме-
талургійної (чорної, кольорової), хімічної, легкої промисловості, 
машинобудівних та енергогенеруючих компаній, будівельних, 

сільськогосподарських та транспортних організацій.  

 

Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

Взаємозв’язок економічних категорій: ринок, конкуренція, кон-

курентоспроможність і потенціал підприємства. Рівні та особливос-
ті прояву конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 
Методологія оцінки конкурентоспроможності потенціалу підп-

риємства: принципи та підходи. Класифікація методів оцінки кон-

курентоспроможності потенціалу підприємства. 
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підп-

риємства.  
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Прикладні методики оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства. 

 

Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприєм-

ства 

 Мета і завдання вартісної оцінки потенціалу підприємства. Сут-
ність та механізм реалізації процедури оцінювання потенціалу під-

приємства. Концепція вартісної оцінки потенціалу підприємства. 
Сутнісно-змістовна характеристика вартості в обміні. Особливо-

сті прояву вартості потенціалу в користуванні. 
 

Тема 7. Методичні підходи до оцінювання  потенціалу 

підприємства 

Загальна класифікація методів оцінювання потенціалу підприєм-

ства. Три основні теоретичні концепції оцінювання потенціалу під-

приємства: результатна (дохідна), ресурсна (витратна) та ринкова 
(порівняльна); їх специфічні особливості.  
Загальна характеристика витратних методів оцінювання та особ-

ливостей їх використання за сучасних умов господарювання.  
Загальна методологія порівняльних методів оцінювання. 
Загальна характеристика результатних методів для оцінювання 

потенціалу підприємства.  
Економічна логіка побудови та розрахунку коефіцієнта капіталі-

зації.  
Порівняльна характеристика переваг і недоліків різних підходів 

до оцінювання вартості потенціалу підприємства. 
 

Змістовий модуль 2  

Розвиток підприємства та оцінювання ринкової вартості по-

тенціалу  підприємства 

Тема 8. Оцінювання  вартості земельної ділянки, будівель і 
споруд 

Основні передумови визнання земельних ділянок та об’єктів не-
рухомості частиною потенціалу підприємства згідно з ресурсним та 
організаційно-функціональним підходами. Принципи визначення 
вартості земельної ділянки та об’єктів нерухомості.  

 Базові методичні підходи до оцінювання вартості земельних ді-
лянок. Види земельної ренти.  
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Класифікація об’єктів нерухомості у цілях оцінки. Змістовна ха-
рактеристика методів оцінювання об’єктів нерухомості. Особли-

вості використання різних методів оцінювання об’єктів нерухомості 
за сучасних умов діяльності.  

 

Тема 9. Оцінювання  ринкової вартості машин і обладнання 

Ідентифікація машин та обладнання як об’єкта оцінювання й 

складової потенціалу підприємства. Оцінювання машин та облад-

нання відокремлено, групами й системно. Характерні особливості 
машин та обладнання як елементу потенціалу підприємства. 
Види зносу та його вплив на вартість машин та обладнання. 
Особливості використання витратних методів оцінки потенціалу 

машин та обладнання підприємства.  
Порівняльний підхід до оцінки вартості потенціалу машин та 

обладнання.  
Методологія результатної оцінки машин та обладнання.  
 

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оці-
нювання 

Основні економічні властивості нематеріальних активів як скла-
дової потенціалу підприємства. Класифікація нематеріальних ак-

тивів. Процес перетворення продукту інтелектуальної праці в нема-
теріальний актив. 
Методологія оцінювання вартості нематеріальних активів 

підприємства. Методи оцінювання вартості потенціалу нема-
теріальних активів та особливості їх використання за сучасних умов 
господарювання. 

 

Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його 

оцінювання 

Визначення поняття «трудовий потенціал. Мета, цілі та завдання 
оцінювання трудового потенціалу в господарській практиці. Трудо-

вий потенціал працівника і характеристика окремих його складових. 

Основні складові трудового потенціалу підприємства. 
Загальна логіка оцінювання вартості трудового потенціалу. Мо-

дель оцінювання трудового потенціалу технологічного персоналу 

підприємства. 
Витратні методики вартісної оцінки трудового потенціалу. Ме-
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тодики порівняльної оцінки потенціалу підприємства. Коефіцієнтна 
методика оцінки трудового потенціалу підприємства. Результатна 
оцінка потенціалу управлінського та технологічного персоналу. 

 

Тема 12. Оцінювання  вартості  бізнесу 

Визначення поняття «вартість бізнесу». Структурно-логічний ал-

горитм оцінювання вартості бізнесу. Витратні, порівняльні та ре-
зультатні методи оцінювання вартості бізнесу: їх сутність та особ-

ливості практичного використання. 
Метод прямої капіталізації: ключові особливості та алгоритм 

визначення.  
Метод мультиплікаторів: різновиди мультиплікаторів та їх вико-

ристання в оціночній практиці. Основні методи аналізу бізнесу з 
метою оцінки його вартості.  

           

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу  

підприємства 

Моніторинг поточних можливостей підприємства. Базові прин-

ципи організації моніторингу. Процес організації моніторингу по-

точних можливостей. Загальна класифікація принципів оцінювання  
вартості потенціалу підприємства. Сутнісно-змістовна характерис-
тика принципів оцінювання, які базуються на уявленнях користува-
ча. Розкриття принципів оцінювання, пов’язаних з ринковим сере-
довищем. Принципи, пов’язані з земельною ділянкою, будинками та 
спорудами. Принцип найліпшого і найефективнішого використання 
як єдиний базис інтегральної оцінювання потенціалу підприємства.  

 

Тема 14 . Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та 

передумови  

Концептуальні підходи до визначення категорії “розвиток підп-

риємства”. Еволюційна та революційна концепції розвитку підпри-

ємств. Діалектика розвитку підприємства. Умови розвитку підпри-

ємства. 
Критерії вибору та особливості застосування перспективних мо-

делей розвитку потенціалу виробничо-комерційних систем. 

 

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку 

підприємств та його потенціалу 
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Поняття резервів розвитку підприємства. Пошуки шляхів ро-

звитку підприємства. Методичні підходи до визначення резервів ро-

звитку потенціалу підприємства. 
Технологія та алгоритми реінжинірінгу підприємств. Постановка 

цільових орієнтирів розвитку в системі загальнокорпоративних ці-
лей. Розробка і вибір сценаріїв розвитку підприємств і проектів їх 

реалізації.  
Структурна перебудова підприємства, шляхи її здійснення. Про-

цес реструктуризації. Альтернативні варіанти проведення реструк-

туризації.  
 

3. ТЕМИ ТА ГОДИНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Сутнісна характеристика потен-

ціалу підприємства 
2 - 

2 Тема 2. Структура і графоаналітична мо-

дель потенціалу підприємства 
4 2 

3 Тема 3. Формування потенціалу 

підприємства: поняття і загальна модель 
2 - 

4 Тема 4. Особливості формування вироб-

ничого потенціалу підприємства 
2 2 

5 Тема 5. Конкурентоспроможність потен-

ціалу підприємства 
4 - 

6 Тема 6. Теоретичні основи оцінювання 
потенціалу підприємства 

2 - 

7 Тема 7. Методичні підходи до оцінювання 
потенціалу підприємства 

4 2 

8 Тема 8. Оцінювання вартості земельної 
ділянки, будівель і споруд 

2 - 

9 Тема 9. Оцінювання ринкової вартості 
машин і обладнання 

2 - 
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продовження табл.1 

1 2 3 4 

10 Тема 10. Нематеріальні активи підприємс-
тва і методи їх оцінювання 

2 - 

11 Тема 11. Трудовий потенціал підприєм-

ства та його оцінювання 
2 - 

12 Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу 

підприємства 
2 2 

13 Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання 
потенціалу підприємства 

2 - 

14 Тема 14. Розвиток підприємства: зміст, 
сучасні концепції та передумови 

2 2 

15 Тема 15. Методичні підходи до визначен-

ня резервів розвитку підприємств та його 

потенціалу 

4 - 

Усього годин 36 10 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Таблиця 2 
Вид самостійної роботи 

1. Самостійне вивчення тем дисципліни  

№ Тема, питання на самостійне опрацювання год. джерело 

1 

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу 
підприємства 
Концептуальне значення й формування систем-

ного підходу до аналізу потенціалу підприємства. 
Системне визначення основних складових еле-
ментів потенціалу підприємства. Системні зв’яз-
ки та характерні особливості окремих складових.  

Розкриття основних відмінностей категорії «по-

тенціал підприємства» від суміжних понять: ви-

робнича потужність, економічні ресурси, ефекти-

вність діяльності, вартість бізнесу 

7 

[1, с. 5-25],  

[2, с. 17-

37],  

[3, с. 5-21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

Вид самостійної роботи 

1. Самостійне вивчення тем дисципліни  

№ Тема, питання на самостійне опрацювання год. джерело 

2 

Тема 2 . Структура і графоаналітична модель по-

тенціалу підприємства 
Функціональна класифікація бізнесу як переду-

мова побудови графоаналітичних моделей поте-
нціалу підприємств: 1) виробництво, розподіл і 
збут продукції; 2) організаційна структура та ме-
неджмент; 3) маркетинг; 4) фінанси.  

Критерії та показники аналізу кожного функціо-

нального блоку бізнесу. Методика інтерпретації 
результатів графоаналітичного дослідження. 

8  

3 

Тема 3. Формування потенціалу підприємства: 
поняття і загальна модель 
Специфіка аналізу окремих галузей національної 
економіки та підприємств. 

8 

[1, с.26-52], 

[2, с. 37-

52], 

[3, с.22-39] 

4 

Тема 4 . Особливості формування виробничого 

потенціалу підприємства 
Ключові фактори ефективного формування й ви-

користання потенціалу підприємств різних сфер 

бізнесу. 

5 

[1, с. 53-

78],  

[2, с. 53-

83],  

[3, с. 40-82] 

5 

Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу 

підприємства 
Системні характеристики потенціалу з функціо-

нальних та організаційних позицій, що визнача-
ють ефективність його використання та конкуре-
нтоспроможність. 
Порівняльна оцінка потенціалів підприємств че-
рез ринок як передумова оцінки їх конкурентос-
проможності.  

8 

[1, с. 79-

94],  

[2, с. 84-

97],  

[3, с. 83-

100] 

6 

 Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потен-

ціалу підприємства 
 Теоретичні постулати, методологічні передумо-

ви, різновиди вартості бізнесу та принципи ви-

значення вартісної оцінки потенціалу підприємс-
тва. 
Загальна класифікація принципів оцінки вартості 
потенціалу підприємства. Розкриття принципів 
оцінки, пов’язаних з ринковим середовищем. 

Принципи, пов’язані з земельною ділянкою, бу-

8 

[1, с. 95-119], 

[2, с. 98-115], 

[3, с. 105-

139] 
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Вид самостійної роботи 

1. Самостійне вивчення тем дисципліни  

№ Тема, питання на самостійне опрацювання год. джерело 

динками та спорудами.  

7 

Тема 7. Методичні підходи до оцінювання  по-

тенціалу підприємства 
 Сутність та необхідність системного підходу до 

оцінки вартості потенціалу підприємства. Класи-

фікація мультиплікаторів порівняння за різними 

ознаками. 

Методи визначення ставки приведення грошових 

потоків: метод кумулятивної побудови, метод 

співставного продажу, метод капітальних акти-

вів, метод сполучених інвестицій, метод серед-

ньозваженої вартості капіталу, метод внутріш-

ньої норми дохідності, метод ставки LIBOR.  

8 

[1, с.120-

140], 

[2, с. 116-

141], [3, с. 
140-186] 

8 

Тема 8. Оцінювання  вартості земельної ділянки, 

будівель і споруд 

 Перелік і зміст документів, необхідних для про-

ведення оцінки вартості нерухомих об’єктів. 
Різновиди експертної та нормативної оцінки зе-
мель, їх порівняльна характеристика. Передумо-

ви проведення нормативної та експертної оцінки 

вартості земель. 
Визначення зносу об’єктів нерухомості: по-

елементний метод, метод Брендта, на основі тех-

нічного огляду. 

6 

[1, с. 141-

167], [2, с. 
142-165] [3, 

с. 187-209] 

9 

Тема 9. Оцінка ринкової вартості машин і облад-

нання 
Типові ситуації, що потребують вартісної оцінки 

машин та обладнання. Способи групування ма-
шин та обладнання як об’єкта оцінки: за належ-

ністю до основних фондів, за роллю у виробни-

чому процесі, за правом власності, за способом 

придбання та походження, за етапом життєвого 

циклу, за рівнем універсальності. Джерела ін-

формації та етапи ідентифікації об’єкта оцінки.  

6 

[1, с. 168-

196], [2, с. 
166-186] [3, 

с. 210-237] 

10 

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і 
методи їх оцінювання 
Типові господарські ситуації, які вимагають оці-
нки вартості нематеріальних активів підприємст-

6 

[1, с.197-

221], 

[2, с.187-210] 

[3, с. 238-

257] 
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Вид самостійної роботи 

1. Самостійне вивчення тем дисципліни  

№ Тема, питання на самостійне опрацювання год. джерело 

ва.  
Функціональний підхід до менеджменту нема-
теріальних активів підприємства. Процес пере-
творення продукту інтелектуальної праці в нема-
теріальний актив. 
Аналітичний огляд існуючих методик до оцінки 

науково-технічної продукції, об’єктів промисло-

вої власності, ліцензій, науково-технічної інфор-

мації, програмного забезпечення та інформацій-

них продуктів, товарного знака й фірмового най-

менування. 

11 

 Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та 
його оцінювання 
Фактори, що визначають трудовий потенціал 

працівника. Зв’язок та відмінності трудового по-

тенціалу організації у співставленні з трудовим 

потенціалом її співробітників. Теоретичні пере-
думови побудови методик оцінки трудового по-

тенціалу: сучасні підходи та моделі. 
Необхідність управління трудовим потенціалом 

підприємства. Управління трудовим потенціалом 

на основі коефіцієнтів заміщення економічних 

ресурсів.  

7 

[1, с. 222-

245], [2, 

с.211-235] 

[3, с.258-

299] 

12 

Тема 12. Оцінювання  вартості  бізнесу 

Загальна внутрішня модель оцінювання вартості 
бізнесу. Структурно-логічний алгоритм 

оцінювання вартості бізнесу. Витратні, 
порівняльні та результатні методи оцінки вар-

тості бізнесу: їх сутність та особливості практич-

ного використання. 

8 
[3, с.300-

307] 

13 

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потен-

ціалу  підприємства 
Особливості оцінювання гудвілу (репутації) 
підприємства: німецький метод, швейцарський 

метод, англосаксонський метод, дисконтний ме-
тод, метод щорічного визначення, метод Грефа, 
комбінований метод оцінки. 

Особливості оцінки потенціалу підприємства для 

6 

[1, с. 95-

119],  

[2, с. 98-

115],  

[3, с. 105-

139] 
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Вид самостійної роботи 

1. Самостійне вивчення тем дисципліни  

№ Тема, питання на самостійне опрацювання год. джерело 

моніторингу поточних можливостей. Процедура 
оцінки. Автоматизація розрахунків щодо моніто-

рингу поточних можливостей і графоаналітики 

очікуваних результатів. 

14 

Тема 14 . Розвиток підприємства: зміст, сучасні 
концепції та передумови  

Оцінювання потенціалу при проектуванні страте-
гічних цілей підприємства. Передумови та вибір 

альтернативних варіантів розвитку потенціалу 
підприємства. Діагностика та оцінювання перс-
пективного вектору розвитку потенціалу підпри-

ємства. 

6 

[1, с.26-52],  

[2, с. 37-

52], 

[3, с.22-39] 

15 

Тема 15. Методичні підходи до визначення ре-
зервів розвитку підприємства  та його потенціалу 

Технологія та алгоритми реінжинірінгу підпри-

ємства. Постановка цільових орієнтирів розвитку 

в системі загальнокорпоративних цілей. Розробка 
і вибір сценаріїв розвитку підприємства і проек-
тів їх реалізації.  

7 

[1, с.120-

140], 

[2, с. 116-

141], [3, с. 
140-186] 

Усього годин 104  

 

5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ПОТЕНЦІАЛ І 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ” (ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ) 

1. Найбільш поширена наукова думка щодо трактування суті по-

тенціалу: 

а) сукупність ресурсів;  

б) потужність виробництва;  

в) загальна ресурсна, економічна, природна можливість регіону;  

г) можливість досягти ефекту. 

2. Потенціал людства — природний, економічний, соціокультур-

ний, психофізіологічний — відносять до класифікації потенціалу: 

а) за елементним складом;  

б) за функціональною сферою виникнення;  

в) за рівнем абстрагованості;  

г) за галузевою ознакою.  

3. Залежно від ступеня реалізації потенціалу розрізняють: 
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а) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал;  

б) фактичний та перспективний вектори розвитку;  

в) промисловий, науковий, будівельний, сільськогосподарський; 

г) експортний та імпортний. 

4. Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає сту-

пінь переваги сукупності показників оцінювання можливостей під-

приємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний 

проміжок часу відносно до сукупності аналогічних показників під-

приємств-конкурентів, — це: 
а)синергічність потенціалу підприємства; 

б) адаптивність потенціалу підприємства; 

в) конкурентоспроможність потенціалу підприємства; 

г) ефективність потенціалу підприємства. 

5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить 
від: 

а) рівня конкурентоспроможності його складових елементів; 

б) галузі, до якої належить підприємство; 

в) маштабів діяльності підприємства; 

г) місцезнаходження підприємства. 

6. Конкурентоспроможність є іманентною рисою потенціалу пі-
дприємства: 

а) так; 

б) ні. 

7. Поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства» 

та «конкурентні позиції підприємства» є тотожними: 

а) так; 

б) ні. 

8. До критеріальних методів оцінювання конкурентоспроможно-

сті потенціалу підприємства не належить:  
а) метод набору конкурентоспроможних елементів; 

б) метод вивчення профілю об’єкта; 

в) метод інтегрального критерію; 

г) метод таксономічного показника. 

 

9. До експертних методів оцінювання конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства не належить: 

а) метод порівнянь; 

б) метод рангів; 
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в) SPACE-аналіз; 

г) STEP-аналіз. 

10. Залежно від способу відображення кінцевих результатів оці-
нювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства існу-

ють методи: 

а) графічні, математичні та логістичні; 

б) індикаторні та матричні; 

в) критеріальні та експертні; 

г) одномоментні та стратегічні. 

11. Оцінювання потенціалу підприємства можна здійснити тіль-
ки у вартісному вимірі? 

а) так; 

б) ні. 

12. До основних елементів процесу оцінки не відноситься : 
а) об’єкт оцінювання; 

б) суб’єкт оцінювання; 

в) критерій оцінювання; 

г) одиниці вимірювання; 

д) контроль. 

13. Сукупність критеріїв, одиниць вимірювання та показників 
оцінювання має назву: 

а) механізм процесу оцінювання; 

б) інструменти процесу оцінювання; 

в) система оцінювання; 

г) усі відповіді правільні. 

14. Яку назву має ціна, яка переважає на вільному, відкритому 

конкурентному ринку й визначається на основі рівності між реаль-
ними економічними факторами? 

а) вартість діючого підприємства; 

б) вартість в обміні; 

в) вартість у користуванні; 

г) інвестиційна вартість. 

15. Які різновиди має вартість в обміні? 

а) ринкова, ліквідаційна, податкова, страхова, орендна; 

б) ринкова, балансова, заставна, страхова, орендна; 

в) ринкова, ліквідаційна, заставна, страхова, орендна; 

г) ринкова, інвестиційна, заміщення, страхова, орендна. 

16. Яку назву має ступінь цінності власності окремого користу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

вача або групи користувачів, що є складовою частиною діючого пі-
дприємства без урахування найбільш ефективного її використання і 
величини грошового еквівалента від можливого продажу: 

а) вартість діючого підприємства; 

б) вартість в обміні; 

в) вартість у користуванні; 

г) інвестиційна вартість. 

17. Які різновиди має вартість у користуванні: 
а) інвестиційна, балансова, податкова, заміщення; 

б) інвестиційна, ринкова, податкова, заміщення; 

в) інвестиційна, заставна, страхова, заміщення; 

г) інвестиційна, балансова, страхова, заміщення. 

18. Грошовий еквівалент, який очікується отримати від продажу 
вибуваючих матеріальних активів чи їх складових компонентів для 
альтернативного використання, має назву: 

а) вартість діючого підприємства; 

б) інвестиційна вартість; 

в) ринкова вартість; 

г) утилізаційна вартість. 

19. Вартість бізнесу для конкретного інвестора, що базується на 
його планах, має назву: 

а) вартість діючого підприємства; 

б) інвестиційна вартість; 

в) ринкова вартість; 

г) балансова вартість. 

20. Який принцип оцінювання базується на вислові: «максима-
льна вартість підприємства визначається найменшою ціною, за 
якою можна придбати інший об’єкт з еквівалентною корисністю»? 

а) заміщення; 

б) відповідності; 

в) корисності; 

г) усі відповіді неправильні. 

21. Який принцип оцінювання базується на вислові: «максима-
льний дохід від використання потенціалу підприємства можна 
отримати при досягненні оптимальних величин чинників виробниц-

тва»: 

а) збалансованості; 

б) відповідності; 
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в) економічного розподілу; 

г) найліпшого і найефективнішого використання. 

22. На чому ґрунтується визнання земельних ділянок, будівель і 
споруд складовими потенціалу підприємства: 

а) на порівнянні структури витрат; 

б) на дослідженні характеру участі у виробничому процесі; 

в) на порівнянні загальносистемних рис потенціалу та специ-

фічних рис земельних ділянок, будівель і споруд; 

г) на вивченні способу використання; 

д) на аналізі можливостей результативного використання. 

23. Чи відрізняється потенціал окремої земельної ділянки або 

об’єктів нерухомості від потенціалу цілісного земельно-майнового 

комплексу підприємства: 
а) не відрізняється; 

б) суттєво відрізняється; 

в) відрізняється при інтенсивному господарському використан-

ні; 

г) несуттєво відрізняється. 

24. Цільове призначення земельної ділянки — це  порядок, умо-

ви, критичні межі експлуатації земель для конкретних господарсь-
ких цілей: 

а) встановлені законодавством; 

б) визначені керівництвом підприємства; 

в) визначені власниками підприємства; 

г) визначені ринком; 

д) обумовлені технологією. 

25. Який із принципів оцінювання вартості земельних ділянок, 
будівель і споруд є визначальним: 

а) корисності; 

б) заміщення; 

в) очікування; 

г) елімінованості;  

д) збалансованості. 

26. Нерухомість — це: 
а) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у 

просторі; 

б) атеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у про-

сторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею; 
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в) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у 

просторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, 

а також сукупність прав, що визначають їх юридичний статус; 

г) матеріальні об’єкти та все, що з ними невід’ємно пов’язано 

над чи під землею, а також сукупність прав, що визначають їх 

юридичний статус; 

д) правильна відповідь відсутня. 

27. Будівлі — це: 
а) будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних 

технічних процесів, а також усього комплексу супровідних проце-

сів; 

б) частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними 

елементами, з визначеними функціонально-технічними параметра-

ми; 

в) сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, 

яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у 

господарському процесі; 

г) інженерно-архітектурні споруди, де створюються (викори-

стовуються) приміщення для здійснення бізнес-процесів підприєм-

ства. 

28. Споруди — це: 
а) будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних 

технічних процесів, а також усього комплексу супровідних проце-

сів;  

б) частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними 

елементами, з визначеними функціонально-технічними параметра-

ми;  

в) сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, 

яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у 

господарському процесі;  

г) інженерно-архітектурні споруди, де створюються умови для 

здійснення бізнес-процесів підприємства. 

29. Оцінка вартості земельних ділянок виробничого призначення 
базується на наукових засадах: 

а) теорії ринкового ціноутворення;  

б) теорії оцінки нерухомості; 

в) теорії арбітражного ціноутворення; 

г) теорії фінансового аналізу; 
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д) усі відповіді правильні; 

е) правильна відповідь відсутня. 

30. Незалежна експертна оцінка вартості земельних ділянок, бу-

дівель і споруд має на меті визначення їх реальної: 
а) ринкової вартості; 

б) цільової вартості; 

в) ліквідаційної вартості; 

г) відновної вартості; 

д) інвестиційної вартості. 

31. Нормативне оцінювання вартості земельних ділянок, буді-
вель і споруд базується на: 

а) аналізі ринкових умов здійснення угод купівлі-продажу; 

б) урахуванні стратегічних орієнтирів розвитку підприємства; 

в) використанні офіційно затверджених інструктивно-

методичних документів;  

г) комбінуванні витратних, результатних і порівняльних мето-

дик оцінювання. 

32. Визначення вартості земельних ділянок на основі методу за-
лишку для землі використовується для оцінювання: 

а) неосвоєних ділянок, призначених для комерційного викори-

стання; 

б) цілісних земельно-майнових комплексів; 

в) сільськогосподарських земель; 

г) земель невиробничого призначення; 

д) незабудованих ділянок.  

33. Метод капіталізації земельної ренти передбачає визначення 
вартості земельних ділянок на основі: 

а) приведення грошових потоків від виробничого використання 

земель; 

б) капіталізації чистих притоків капіталу від ефективного ви-

робничого використання земель; 

в) капіталізації доходів від здавання земельних ділянок в оренду 

(платне використання); 

г) капіталізації надлишкових прибутків підприємства. 

 

34. Інвентарний об’єкт — це: 
а) закінчений пристрій, предмет чи комплекс предметів зі всіма 

пристосуваннями та приладдям, що відносяться до нього; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

б) частина машини, обладнання чи об’єкта нерухомості, що 

може бути відділена від нього без нанесення непоправної фізичної 

шкоди; 

в) кожен предмет, що має самостійне значення і не є частиною 

будь-якої іншої машини чи обладнання; 

г) кожен самостійний пристрій, який не є складовою частиною 

будинку чи споруди. 

35. Цілісні технологічні комплекси машин та обладнання, які 
поєднані в єдину систему або технологію виробництва продукції, є 
первинним об’єктом оцінювання при: 

а) одиничному оцінюванні; 

б) груповому оцінюванні; 

в) системному оцінюванні; 

г) частковому оцінюванні; 

д) загальному оцінюванні; 

е) правильна відповідь відсутня.  

36. За якою технологією оцінки передбачається виокремлення 
об’єкта типо-представника, який найкращим чином ураховує оцінні 
параметри машин (обладнання): 

а) одиничного оцінювання;  

б) групового оцінювання;  

в) системного оцінювання;  

г) часткового оцінювання; 

д) загального оцінювання;  

ж) правильна відповідь відсутня.  

37. Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-

економічного рівня вимогам сучасного виробництва називається: 
а) фізичний знос; 

б) технологічне старіння; 

в) економічне старіння; 

г) функціональне старіння; 

д) матеріальне знецінення. 

38. Знецінення об’єкта під впливом зовнішніх чинників нази-

вається: 
а) фізичний знос; 

б) технологічне старіння; 

в) економічне старіння; 

г) функціональне старіння; 
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д) матеріальне знецінення. 

39. Метод оцінювання вартості машин та обладнання, який ба-
зується на приведенні старої (минулої) ціни до її сучасного рівня, 
називається: 

а) методом розрахунку за ціною однорідного об’єкта; 

б) методом аналізу й індексації витрат; 

в) методом по-елементного розрахунку; 

г) методом «ефективного віку»; 

д) методом рівновеликого аналога. 

40. У рамках методів порівняльної групи, машини та обладнання 
порівнюються за такими ознаками схожості: 

а) функціональною, класифікаційною та конструктивно-

технологічною схожістю; 

б) функціонально, технологічною та економічною схожістю; 

в) конструкційною, експлуатаційною та видовою схожістю; 

г) ціновою, технічною та ринковою схожістю. 

41. Кваліфікаційний потенціал — це: 
а) здатності і схильності людини, стан її здоров’я, працездат-

ність, витривалість, тип нервової системи та ін.;  

б) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, сту-

пінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні оріє-

нтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з іє-

рархії потреб людини; 

в). обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, 

трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до 

праці визначеного змісту і складності. 

42. Соціальний потенціал — це: 
а). рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, сту-

пінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні оріє-

нтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з іє-

рархії потреб людини; 

б). здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працез-

датність, витривалість, тип нервової системи та ін.; 

в). обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, 

трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до 

праці визначеного змісту і складності. 

43. Який з наведених нижче показників не використовується для 
оцінки розміру трудового потенціалу за витратним методом: 
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а). продуктивність праці промислово-виробничого персоналу; 

б). коефіцієнт змінності робочої сили; 

в). комплексне оцінювання конкретного працівника; 

г). коефіцієнт змінності роботи робочого місця; 

д). коефіцієнт віддачі повної заробітної плати; 

е). коефіцієнт творчої активності працівників. 

44. Який з перелічених нижче методів не використовується при 

порівняльному підході до оцінювання трудового потенціалу: 

а). метод анкетування; 

б). описовий метод; 

в). метод шкали спостереження за поведінкою; 

г). метод попереднього стажування; 

д). метод ділових ігор. 

45. Який з перелічених нижче методів оцінювання вартості 
бізнесу використовується відповідно до витратного підходу: 

а) метод ліквідаційної вартості; 

б) метод прямої капіталізації доходів; 

в) метод дисконтування грошового потоку; 

г) метод мультиплікаторів. 

46. Який з перелічених нижче методів оцінювання вартості 
бізнесу використовується відповідно до результативного підходу: 

а) метод вартості заміщення; 

б) простий балансовий метод; 

в) метод додаткових доходів; 

г) метод галузевих співвідношень. 

47. Який з перелічених нижче методів оцінювання вартості 
бізнесу використовується відповідно до порівняльного підходу: 

а) метод чистих активів; 

б) метод вартості заміщення; 

в) метод економічного прибутку; 

г) метод аналогового продажу чи ринку капіталу. 

48. Визначення вартості бізнесу за методом економічного при-

бутку — це: 
а) вартість бізнесу визначається шляхом урегулювання балансу 

підприємства та оцінки можливостей отримання доходів від його 

використання; 

б) вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю 

всіх активів підприємства та ринковою вартістю всіх його пасивів 
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(зобов’язань) у по-елементному розрізі; 

в) вартість бізнесу визнається як різниця між активами та па-

сивами фірми; 

г) вартість бізнесу визначається шляхом множення суми інвес-

тованого капіталу на ставку економічної рентабельності, яка до-

рівнює різниці між рентабельністю інвестованого капіталу і сере-

дньозваженими витратами на його залучення та використання. 

49. Який мультиплікатор з наступних не використовується для 
оцінки вартості бізнесу: 

а). цінові; 

б). фінансові; 

в). вартісні. 

50 Яка складова підприємницької діяльності не використовуєть-
ся для визначення вартості бізнесу: 

а) персонал; 

б) машини та обладнання; 

в) земля, будівлі та споруди; 

г) готова продукція; 

д) матеріали.  

 

 

6. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

 

1. Охарактеризуйте потенціал підприємства як економічну кате-
горію. Які його характерні риси? 

2. Чому ресурсна концепція потенціалу є найбільш поширеною? 

Чи можна трактувати потенціал підприємства виключно як систему 
ресурсів, що має забезпечити досягнення певних цілей? Чому? 

3. Які складові повинні включатися до моделі потенціалу підп-

риємства?  

4. В чому полягає сутність результатної концепції потенціалу пі-
дприємства? 

5. За якими ознаками можна класифікувати видові прояви потен-

ціалу підприємства? 

6. Які існують підходи до визначення складу ресурсного потен-

ціалу? 
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7. Які складові діяльності персоналу підприємства задіяні у 
створенні його потенціалу? 

8. Чому доречно потенціал підприємства розглядати як відкриту 
економічну систему? 

9. Що означає властивість цілісності системи стосовно потенціа-
лу підприємства? 

10. Як діє закон синергії в процесі реалізації потенціалу підпри-

ємства? 

11. Охарактеризуйте механізм застосування системного підходу 

в процесі формування потенціалу підприємства. 
12. Чому за сучасних умов зростає значення вивчення маркетин-

гового, інноваційного і організаційного складників у формуванні та 
розвитку потенціалу підприємств? 

13. В чому полягає відмінність відтворювального підходу від ін-

новаційного? 

14. Який з підходів до формування потенціалу підприємства 
найбільш орієнтований на робітників та прояв їхніх здібностей? 

Чому цей підхід набуває особливої актуальності за сучасних умов 
господарювання? 

15. Охарактеризуйте вплив суспільно-політичних чинників на 
формування потенціалу відкритого акціонерного товариства в енер-

гетичній галузі. 
16. Охарактеризуйте вплив умов конкуренції на ринку обладнан-

ня на формування потенціалу невеликого приватного підприємства 
з виробництва пакувальних матеріалів. 

17. Дайте визначення поняття «конкурентоспроможність потен-

ціалу підприємства». Наведіть приклади підприємств, що знахо-

дяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу. 

18. Охарактеризуйте конкурентну ситуацію в різних галузях віт-
чизняної економіки за сучасних умов. 

19. Охарактеризуйте чинники утримання конкурентної переваги 

за 
 М. Портером. Наведіть приклади. 

20. Що таке ключові чинники успіху в галузі? Назвіть основні з 
них за елементами потенціалу підприємства. 

21. З яких етапів складається процедура оцінювання конкуренто-

спроможності об'єкта? 

22. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності? В чому 
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їхні переваги та недоліки? 

23. Що таке стратегічний аналіз конкурентоспроможності потен-

ціалу підприємства? В чому полягає його мета та завдання? 

24. Назвіть основні методи стратегічного аналізу. Який з них за-
стосовується виключно для характеристики впливу зовнішнього 

економічного середовища? З чим пов'язана необхідність його засто-

сування? 

25. Охарактеризуйте зміст етапів застосування SWOT- аналізу. 

26. Що таке сильні і слабкі сторони, можливості та загрози? 

27. Який з методів стратегічного аналізу найбільш орієнтований 

на задоволення вимог споживачів? Чому виникла необхідність його 

розробки? 

28. Основу якого методу стратегічного аналізу становить аналіз 
впливу розробленої стратегії на прибутковість підприємства? 

29. Що таке профіль об'єкта? Які характеристики його опису-

ють? 

30. Як формується матриця «привабливість галузі – конкуренто-

спроможність підприємства»?  

 

Модуль 2 

 

1. В чому полягає суть процесу оцінки потенціалу підприємства? 

Які системи вимірювання зазвичай для цього застосовують? 

2. Чому вартісна оцінка підприємства об’єктивно характеризує 
рівень розвитку його потенціалу? 

3. Які властивості й особливості підприємства як товару? 

4. Які причини обумовили активізацію оцінної діяльності в 
Україні? 

5. З яких етапів складається процес оцінки вартості об’єкта 
власності? 

Чи регламентується  цей процес нормативно-правовими актами? 

Чому? 

6. Назвіть випадки, за умов яких оцінка вартості є обов’язковою 

згідно з законодавством України? 

7. Чому доцільно оцінювати вартість бізнесу позичальника в 
процесі визначення його кредитоспроможності? 

8. Як можуть вплинути результати оцінювання вартості 
підприємства на прийняття рішень щодо підвищення ефективності 
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поточного управління? 

9. Що таке вартість? Чому вона має велику кількість 
модифікацій? 

10. За яких умов можливе визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінювання? 

11. Що таке споживча вартість? Чи може вона дорівнювати 

ринковій? 

12. Що таке інвестиційна вартість? Чому вона відрізняється від 

ринкової? 

13. Яка вартість визначається, якщо покупець має особливі 
родинні інтереси, що спонукають його на придбання об’єкта за 
ціною, вищою за середньоринкову на подібне майно? 

14. Чим відрізняється вартість відтворення та вартість 
заміщення? 

15. Які умови визнечення вартості в користуванні?  

16. Охарактеризуйте принципи, що пов’язані з уявленням 

власника про об’єкт оцінки. 

17. В чому полягає сутність методів доходного підходу? На 
якому принципі вони ґрунтуються? 

18. Що таке ставка дисконту? 

19. Охарактеризуйте залежність методів розрахунку ставки 

дисконту від типу грошового потоку, який використовується як база 
оцінки. 

20. Що таке ставка капіталізації? Чим вона відрізняється від 

ставки дисконту і в яких випадках використовується? 

21. За яких умов доцільне використання порівняльного підходу? 

22. Які базові положення майнового підходу до оцінювання 
вартості об’єкта власності? 

23. В яких випадках доцільне застосування методів майнового 

підходу? 

24. Які вимоги висовуються до інформаційної бази створюваної 
в процесі оцінювання?  

25. Що входить до складу нерухомого майна підприємства? На-
звіть особливості нерухомості, які слід враховувати в процесі її оці-
нювання. 

26. В яких випадках використовуються нормативна та експертна 
грошова оцінка земельних ділянок? 

27. Охарактеризуйте методичні підходи, що застосовуються в 
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процесі оцінювання земельних ділянок. 

28. Які чинники впливають на вартість земельної ділянки? 

29. В якому разі доцільно застосування методів доходного під-

ходу в процесі оцінювання будівель і споруд? 

30. Охарактеризуйте основні методи витратного підходу до оці-
нювання вартості машин і обладнання. 

 

7. ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ ДО ЇХ РІШЕННЯ 

 

Завдання 1 
Вартість цілісного земельно-майнового комплексу складається із 

вартості земельної ділянки та вартості будівель у співвідношенні 1: 

3. коефіцієнт капіталізації для землі та будівель дорівнюють 12% та 
16% відповідно. Від використання нерухомості очікується щоріч-

ний чистий операційний дохід в розмірі 120 тис. грн.. Оцінити вар-

тість земельної ділянки на основі метода середньозваженого коефі-
цієнта капіталізації. 
Методичні вказівки.до розв’язання 

Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації – модифі-
кація метода прямої капіталізації, що ґрунтується на пайовому під-

ході до оцінки. 

Розрахунки за даним методом виконуються в декілька етапів: 
1. приблизно розраховуються пропорції, у яких вартість всього 

земельно-майнового комплексу  поділяється на вартість земельної 
ділянки та вартість будівель і споруд.  

2. визначається середньозважений (загальний) коефіцієнт капі-
талізації – коефіцієнт, який використовується для капіталізації всьо-

го чистого операційного доходу. Він розраховується, виходячи із 
структури вартості об’єкта 

КкСР = КкЗ ·  дЗ + КкБ ·   дБ 

де КкСР – середньозважений (загальний) коефіцієнт капіталізації 
КкЗ,  КкБ  - коефіцієнт капіталізації для землі та для будівель і 

споруд; дЗ,  дБ – частка земельної ділянки та будівель і споруд  від-

повідно до загальної вартості. 
3. Визначається вартість усього земельно-майнового комплек-

су (Взмк)  методом капіталізації доходу 
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Ккср

ЧОД
Взмк =  

4. Вартість земельної ділянки (Вз)  розраховується за допомо-

гою часткового коефіцієнта   
Вз = Взмк ·   дЗ . 

 

Завдання 2 

Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує 
розмістити АЗС на три колонки. Питомі капіталовкладення в розра-
хунку на 1 колонку визначені в розмірі 48780 грн. Аналіз експлуа-
тації діючих АЗС в аналогічних за місцем розташування умовах до-

зволив встановити, що протягом години на одній колонці в серед-

ньому заправляються 4 автомобілі; одне заправлення в середньому 

дорівнює 20 літрам; чистий доход з одного літра бензину складає 
близько 0,026 грн., число днів роботи АЗС – 300 днів у рік при ці-
лодобовому режимі. Планова прибутковість від об’єкта нерухомості 
– 12%; термін економічного життя визначений у 6 років. Відшкоду-

вання інвестицій здійснюється за прямолінійним методом. Викори-

стати метод залишку для землі. 
 

Методичні вказівки.до розв’язання 

1. Достатньо точне визначення поточної вартості будівель і 
споруд (Вб), а також чистого операційного доходу від земельно-

майнового комплексу в цілому (ЧОД). 

2. Визначення частини чистого операційного доходу, яка при-

падає на будівлі та споруди (ЧОДб), шляхом перемноження їх по-

точної вартості на коефіцієнт капіталізації. 
 Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд (КкБ) може 

бути отриманий як внесок на амортизацію грошової одиниці 
Ккб = Кп + Кз, 

де Кп – коефіцієнт повернення (відшкодування) капіталу; Кз – 

коефіцієнт капіталізації для землі. Капіталізація в цьому випадку 

здійснюється тільки за ставкою доходу на інвестиції без урахування 
відшкодування капіталу, тому що вважається, що земля не зношу-

ється. 
3. Визначається залишок чистого операційного доходу, що при-

ходиться на земельну ділянку(ЧОДз) 
ЧОДз = ЧОД – ЧОДб 
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4. Методом прямої капіталізації визначається вартість земельної 
ділянки (Вз)  

                                  .
Кз

ЧОДз
Вз =   

Завдання 3 

На основі інформації про ціни продажу та характеристики поді-
бних об’єктів оцінити вартість земельної ділянки. 

Таблиця 
Вихідна інформація про земельні ділянки 

Подібний 

об’єкт 

Ціна 
продажу, 
тис. грн. 

Розмір,  

га 
Інженерне  
забезпечення 

Місцезнаходження 
Ухил  

поверхні 

1 95 1,0 Вода 
Прилеглий до 

центру 
Яркуватий  

2 195 0,9 Вода 
Центральний ра-

йон 
Рівнинний  

3 140 1,0 Вода, газ 
Прилеглий до 

центру 
Рівнинний  

4 245 1,0 Вода, газ 
Центральний ра-

йон 
Рівнинний  

5 215 1,0 Вода 
Центральний ра-

йон 
Рівнинний  

Об’єкт 
оцінки 

 0,9 Вода, газ 
Прилеглий до 

центру 
Яркуватий  

Методичні вказівки.до розв’язання 

При цьому вартість земельної ділянки встановлюється шляхом 

внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, що 

ураховують відмінності в умовах угод та характеристиках, які 
впливають на вартість. Поправки визначаються на основі попарного 

порівняння  
Скоректована ціна продажу подібної земельної ділянки визнача-

ється за формулою 

∑

=

+=
m

1j
j

∆ЦЦз
факт

Цзп
скор

Цзп

 

де Цзпфакт – фактична ціна продажу подібної земельної ділянки; 

m – кількість факторів порівняння; ∆ ЦзпJ – поправка в ціні (+, -) 

продажу подібної земельної ділянки стосовно ділянки, що оціню-

ється, за j –м фактором порівняння. 
Вартість земельної ділянки визначається  як медіанне (серединне 

для ранжованого ряду) або модальне (найбільш поширене значення 
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отриманих результатів). 
Рішення оформити в формі таблиці. 

Таблиця 
Процедура оцінки земельної ділянки шляхом зіставлення цін 

продажів подібних об’єктів 

Характеристики 
Аналоги 

1 2 3 4 5 

Ціна продажу, тис. грн.      

Розмір       

Інженерне забезпечення      

Місцезнаходження      

Ухил поверхні      

Поправка      

Скоректована вартість      

 

Завдання 4 

Оцінити вартість офісного приміщення загальною площею 100 

м2
. За попередніми прогнозами імовірний процент недозавантажен-

ня об’єкта під час оренди складає 2%, експлуатаційне резервування 
доходу – 1% від дійсного валового доходу, коефіцієнт капіталізації 
– 20%. Інформація щодо пропозиції на ринку оренди офісних при-

міщень в районі розташування об’єкта наведена в таблиці. 
Таблиця  

Пропозиція на ринку оренди офісних приміщень 

Об’єкт - аналог 
Місячна ставка орендної 

плати, грн./м2 

1 22,5 

2 24 

3 20,5 

4 17,5 

5 21,5 

Методичні вказівки.до розв’язання 

1. Розрахунок потенційного валового доходу (ПВД) як доходу, 

який може бути отриманий від об’єкта нерухомого майна за умов 
його 100% -го використання без урахування всіх втрат і витрат, на 
основі аналізу поточних ставок, тарифів, що існують на ринку не-
рухомості для порівняних об’єктів 

ПВД = П ·  Со, 

де П – площа, що надається в оренду, м2
, Со – орендна ставка за 
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1 м2
 (на основі аналізу пропозицій ринку оренди нерухомості розра-

ховують вірогідну місячну орендну ставку для об’єкта оцінки за 
формулою середньої арифметичної). 

2. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом 

зменшення потенційного валового доходу на величину можливих 

втрат, операційних витрат. 
3. Оцінка вартості об’єкта нерухомості (Вон) за формулою 

Кк

ЧОД
Вон = , 

де Кк – коефіцієнт капіталізації. 
 

Завдання 5 

Для придбання майнового комплексу підприємства було залуче-
но позику на суму 300 тис. грн.. Іпотечна постійна (коефіцієнт капі-
талізації на позиковий капітал) складає 17,5%. Очікується, що 

об’єкт власності принесе чистий операційний дохід 65 тис. грн.. 

Аналіз порівнянних продажів показує, що інвестори очікують 19% 

коефіцієнт капіталізації на власні кошти від інвестицій у схожі 
об’єкти. Оцінити вартість майнового комплексу. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

1. Визначають чистий операційний дохід на позиковий капітал 

(ЧОДпк) як добуток суми залученого кредиту (ПК) на відповідний 

коефіцієнт капіталізації(Ккпк). 

2. Чистий операційний дохід на власний капітал (ЧОДвк) ста-
новить різницю між загальним чистим операційним доходом (ЧОД) 

і чистим операційним доходом на позиковий капітал (ЧОДпк).  

3. Власний капітал (ВК) визначають за формулою 

Кквк

ЧОДвк
ВК = . 

4. Вартість майнового комплексу (В)  

В = ПК + ВК. 

 

Завдання 6 
Протягом 5 років передбачається надавати адміністративну буді-

влю площею 2000 м2
 в оренду. Середня орендна плата за 1 м2

 на рік 
для району розташування будівлі та класу адміністративних примі-
щень складає 1500 грн. Середній  рівень несвоєчасного оновлення 
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орендної угоди для району розташування оцінюваного об’єкта 
складає 12%. 

Операційні витрати приблизно складають 10% від розміру дійс-
ного валового доходу. Валовий дохід власника зменшиться на вели-

чину витрат на ремонт, пов’язаних із фарбуванням і штукатуркою 

1000 м2
 площі, що надається в оренду. Мінімальний розмір витрат 

на ремонт складе 50 грн. за 1 м2 
 в першому році. Починаючи з дру-

гого прогнозного року необхідний щорічний підтримуючий ремонт 
у розмірі 25 тис. грн. з наступним зростанням цієї суми на 5 тис. 
грн. щорічно. 

На основі представленої інформації оцінити вартість адміністра-
тивної будівлі методом дисконтова них грошових потоків з ураху-

ванням поточної вартості реверсії 1800 тис. грн. Ставка дисконту 
22%.  

Методичні вказівки.до розв’язання 

Ринкова вартість об’єкта (Во) за даних умов дорівнюватиме сумі 
поточної вартості орендних платежів (чистого операційного дохо-

ду)за прогнозний період і поточної вартості реверсії, тобто виручки 

від продажу будівлі в пост прогнозний період. 

Розрахунки здійснюють за методом дисконтування чистого опе-
раційного доходу.  

Потенційний валовий дохід (ПВД) розраховують за формулою 

ПВД = П ·  Со, 

де П – площа, що надається в оренду, м2
, Со – орендна ставка за 

1 м2
. 

Розраховують чистий операційний дохід (ЧОД) шляхом змен-

шення потенційного валового доходу на величину можливих втрат, 
операційних витрат, витрат на ремонт. 
Розраховують поточну вартість доходів  

іr)(1

ЧОД
ЧОДпоті

+
= ,  

де r – ставка дисконту. 

 

Завдання 7 

Оцінити величину сукупного зносу на основі таких даних про 

об’єкт нерухомості: 
1) об’єкт оцінки – адміністративна будівля виробничого підп-

риємства, строк економічного життя якої оцінюється в 60 років, 
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ефективний вік – 12 років, відновлювальна вартість – 1200 тис. грн., 

витрати на ремонт окремих компонентів – 50 тис. грн. 

2) віконні рами, що були встановлені в процесі будівництва 
об’єкта – дерев’яні невисокої якості, на їх встановлення було витра-
чено 12,5 тис. грн. Необхідна заміна цих віконних рам на пластико-

ві, які характеризуються кращими шумоізоляцією та енергозбере-
женням. Витрати на заміну оцінюються в 20 тис. грн. 

3) розміри внутрішніх приміщень адміністративної будівлі є не 
досить зручними для ефективної організації праці в підрозділах пі-
дприємства. Розбіжності в щорічних доходах, що отримують від 

експлуатації аналогічних об’єктів (з більш вдалим плануванням 

приміщень) та об’єкта оцінки, на 1м2
 загальної площі складають 

0,15 тис. грн.. загальна площа адміністративної будівлі – 200 м2
, ко-

ефіцієнт капіталізації – 0,25 

4) за рішенням місцевої ради на вулиці, де знаходиться об’єкт 
оцінки, організовано рух транспортних засобів тільки в одному на-
прямку, що ускладнило під’їзд до будівлі. Втрата вартості через такі 
заходи місцевої ради за прогнозами експертів складає 105 тис. грн. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Сукупний знос адміністративної будівлі складається з фізичного, 

функціонального та зовнішнього. 

Для визначення величини неусувного фізичного зносу застосо-

вуємо метод строку життя (ефективний вік поділити на строк еко-

номічного життя і помножити на відновлювальну вартість), усува-
ний фізичний знос дорівнює витратам на ремонт окремих компоне-
нтів. 
Величина усувного функціонального зносу дорівнює різниці між 

вартістю встановлення пластикових і дерев’яних віконних рам. Ве-
личина неусувного функціонального зносу визначається за методом 

прямої капіталізації втрат доходів, пов’язаних із незручним плану-

ванням приміщень. 
Величина зовнішнього зносу дорівнює втратам вартості адмініс-

тративної будівлі за рахунок організації однобічного руху транспо-

рту на вулиці її розташування. 
 

Завдання 8 

Оцінити двоповерхову будівлю заводоуправління площею 400 

м2
, що потребує косметичного ремонту. Аналогом було обрано дво-
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поверхову офісну будівлю площею 350 м2
, у якій був зроблений ко-

сметичний ремонт. Ціна продажу аналога – 250000 грн. у базі даних 

були знайдені наступні дані по парних продажах 

Таблиця 

Об’єкт 
Фізичні характеристики та 
призначення об’єкта 

Стан об’єкта 
Ціна, 
грн. 

1 
Одноповерхова цегельна офі-
сна будівля площею 150 м2 

Потрібний косметич-

ний ремонт 
80000 

2 
Одноповерхова цегельна офі-
сна будівля площею 200 м2 

Проведено космети-

чний ремонт 
160000 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Вартість оцінюваного об’єкта визначається за формулою 

ПоПр)
Пан

Ван
(Во •−= , 

де Ван – вартість продажу аналога; Пан – площа аналога; Пр – 

поправка процесі приведення характеристик об’єкта-аналога до 

оцінюваного об’єкта (поправка на наявність косметичного ремон-

ту); По – площа оцінюваного об’єкта 

2

2

1

1

П

В

П

В
Пр −= , 

де В1 – вартість об’єкта 1, В2 – вартість об’єкта 2, П1 – площа 
об’єкта 1, П2 – площа об’єкта 2. 

 

Завдання 9 

Оцінити вартість об’єкта, який після його придбання буде здава-
тися в оренду. Аналіз відповідного сегменту ринку показав, що за 
останній час було продано п’ять приблизно аналогічних об’єктів, 
інформація про які наведена в таблиці. 

Таблиця 
Об’єкти для порі-

внянь 
Потенційний валовий 

дохід, грн. 
Ціна продажу, грн. 

1 435 000 2 900 000 

2 560 000 3 500 000 

3 784 000 5 600 000 

4 1 020 000 6 000 000 

5 1  125 000 1 750 000 

Оцінюваний 680 000  
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об’єкт 
 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Визначають валовий рентний мультиплікатор (ВРМ) для кожно-

го об’єкта як відношення продажної ціни об’єкта до потенційного 

валового доходу, що отриманий від експлуатації об’єкта нерухомо-

сті. 
Визначають усереднене значення валового рентного мультиплі-

катора без урахування екстремальних значень отриманих коефіціє-
нтів за формулою середньої арифметичної. 
Вартість оцінюваного об’єкта дорівнює добутку потенційного 

валового доходу об’єкта оцінки на усереднене значення мультиплі-
катора. 

 

Завдання 10 

Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 

10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники 

експлуатації об’єкту оцінки наведено в таблиці. 
Таблиця 

Показник 
Значен-

ня 
1. Середній річний пробіг автомобіля, тис. км (П) 78 

2. Середня вага транспортування вантажу на 1 км, т (В) 6,5 

3. Тариф на перевезення (без ПДВ), грн./т-км (Т) 1,5 

4. Собівартість транспортування (без амортизації), грн./т-км 

(С) 
1,44 

5. Вартість будівель (гараж та ремонтне господарство) на один 

автомобіль, тис. грн. (Вб) 
10 

6. Ставка капіталізації для будівель, % (Ккб) 25 

7. Ставка капіталізації для автомобіля, % (Кка) 35 

Методичні вказівки.до розв’язання 

З урахуванням наведеної інформації вартість вантажного авто-

мобіля дорівнює капіталізованому доходу від його експлуатації, 
який може бути розрахований як різниця між доходом, що одержа-
ний від функціонування бізнесу з транспортуванням вантажів уза-
галі, та доходом, що відноситься на будівлі. 
Чистий операційний дохід за рік, що отримують  від транспорту-

вання вантажів (ЧОД) 

ЧОД = П ·  В ·  (Т – С). 
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Чистий операційний дохід, що відноситься на будівлі (ЧОДб) 

ЧОДб = Вб ·  Ккб. 

Частка чистого операційного доходу, що отримують від експлуа-
тації автомобіля (ЧОДа) за методом залишку становить 

ЧОДа = ЧОД – ЧОДб. 

Вартість автомобіля (Ва) за методом капіталізації дорівнює 

Кка

ЧОДа
Ва = . 

 

Завдання 11 

Визначити відновлювальну вартість спеціальної шафи для збе-
реження продукції.Шафа виготовлена за індивідуальним замовлен-

ням і на ринку обладнання аналогів не має. Габаритні розміри шафи 

800*800*450 мм. Як однорідний об’єкт обрано медичну шафу, габа-
ритні розміри якої дорівнюють 600*1100*2200 мм. Ціна медичної 
шафи 2000 грн. Коефіцієнт рентабельності для даної продукції, що 

користується попитом 0,25. Ставка податку на прибуток – 25%, ста-
вка податку на додану вартість -20%. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

1. Розрахунок повної собівартості однорідного об’єкта за фор-

мулою 

ПП)(1

Кр)·ЦодПППДВ)·(1(1
Спод

−

−−−
=  

де Спод - повна собівартість виробництва однорідного об’єкта; 
ПДВ – ставка податку на додану вартість (коефіцієнт); ПП – ставка 
податку на прибуток (коефіцієнт); Кр – коефіцієнт рентабельності 
продукції; Цод – ціна однорідного об’єкта. 

2. Розрахунок повної собівартості об’єкта оцінки. Для цього в 
собівартість однорідного об’єкта вносяться коректування, що вра-
ховують розходження в конструктивних параметрах об’єктів 

Код

Коц
СпСп од=  

де Сп – повна собівартість виробництва оцінюваного об’єкта; 
 Коц, Код – конструктивний параметр об’єкта оцінки й однорід-

ного об’єкта відповідно 

3. Розрахунок повної відновлювальної вартості об’єкта оцінки 

(без ПДВ) (Воц) 
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КрПП1

ПП)·Сп(1
Воц

−−

−
=  

 

Завдання 12 

Визначити ринкову вартість за станом на 20 липня поточного 

року трактора гусеничного сільськогосподарського призначення 
марки Т – 4А. Кандидатом в аналоги обрано трактори гусеничні 
сільськогосподарського призначення ДТ -175 і ДТ-75, ринкова вар-

тість яких за станом на 01.01.06 складала 16700 грн. і 15000 грн. ві-
дповідно. Індекс цін на промислову продукцію за період між датою 

оцінки і датою визначення ринкових цін аналогів склав 1,05. Техні-
ко-економічні показники порівнюваних машин, вагові коефіцієнти 

(коефіцієнти значимості характеристик) наведені в таблиці. 
Таблиця 

Показник  
Марка трактора Ваговий 

коефіцієнт Т-4А ДТ-175 ДТ-75 

Найбільша тягова потужність 
(кВт) 

76 90 55 0,25 

Ресурс до першого капітального 

ремонту (моно-година) 
6000 8000 7000 0,4 

Питомі витрати палива (г / кВт - 
година) 

245 331 312 0,25 

Маса конструктивна (кг) 7955 7420 6020 0,1 

Поправочний коефіцієнт на тех-

нічні параметри 
-   - 

Поправочний коефіцієнт на мет-
ричні параметри 

- 0,95 0,95 - 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Во = Ван ·  К1 ·  К2 ·  Іц 

де Во – вартість об’єкта оцінки; Ван – вартість аналога; К1 - поп-

равочний коефіцієнт на технічні параметри; К2 – поправочний кое-
фіцієнт на метричні параметри; Іц – індекс цін за період між датою 

оцінки і датою продажу аналога. 
Розрахунок поправочних коефіцієнтів на технічні параметри 

здійснюється за формулою: 

- якщо дана характеристика збільшує величину оціночної ва-
ртості об’єкта 

Паі

Поі
Кі = ; 
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- якщо дана характеристика зменшує величину оціночної вар-

тості об’єкта 

Поі

Паі
Кі = , 

де Паі – і-а характеристика аналога; Поі – і-а характеристика 
об’єкта оцінки. 

Загальна поправка на технічні параметри розраховується за фор-

мулою 

∑= Кі · ЗнК  

Якщо аналогами виступають кілька об’єктів, то для кожного з 
них здійснюються розрахунки за формулами, а отримані результати 

усереднюються. 
 

Завдання 13 

Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 

тис.грн., а зобов’язань – 300 тис. грн. Фактичний прибуток до опо-

даткування – 23 тис. грн.., ставка податку на прибуток – 25%. Сере-
дньо галузева рентабельність власного капіталу – 15%. Ставка капі-
талізації – 18%. Оцінити вартість гудволу. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Розрахувати вартість гудволу (Г) методом надлишкових прибут-
ків 

Кк

Рср·АП
Г

−
=  

де П – скоректований (на нетипові доходи та витрати)  фактич-

ний чистий прибуток підприємства; Рср – середньо ринкова дохід-

ність на активи або власний капітал; А – ринкова вартість активів 
(власного капіталу); Кк – коефіцієнт капіталізації 

 

Завдання 14 

Оцінити вартість товарного знаку „Джерело”, власником якого є 
ЗАТ „Кристал”, якщо маркетингове дослідження показало, що за 
станом на дату оцінки відпускна ціна пакета (1л) ординарного нату-

рального соку ЗАТ „Кристал” на 0,55 грн. перевищує відпускну ці-
ну пакета соку підвищеної якості одного з рядових конкурентів 
(ЗАТ „Врожай”), якому він відповідає за своїми споживчими влас-
тивостями. Ставка ПДВ – 20%, ставка податку на прибуток – 25%. 
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Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ „Кристал” під товарним 

знаком „Джерело” за рік, що передує даті оцінки, склав 154725 л. 

Коефіцієнт капіталізації – 30%. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Вартість товарного знаку визначається методом прямої капіталі-
зації річного економічного ефекту від реалізації продукції з ураху-

ванням цінової переваги 

Кк

Д
В = , 

де Д – економічний ефект від використання нематеріального ак-

тиву за рік, Кк – коефіцієнт капіталізації, 
Д = ∆Ц ·  (1 – ПДВ) ·  (1 – ПП) ·  В, 

де ∆Ц  - перевага у відпускній ціні пакета; ПДВ – ставка податку 

на додану вартість (коефіцієнт); ПП – ставка податку на прибуток 

(коефіцієнт); В – обсяг продажу в натуральному виразі. 
 

Завдання 15 
Підприємство володіє ноу-хау виробництва масляної фарби. Ви-

трати на виробництво фарби без використання ноу-хау складають 
1,5 грн. на 1 кг. При цьому 35% собівартості складають витрати 

праці. Обсяг продажів підприємства дорівнює 300 т фарби на рік. 

Ноу-хау дає можливість заощаджувати на кожному кілограмі фарби 

0,3 грн. за рахунок використовуваних матеріалів і 15% трудових ви-

трат. За прогнозами, ця перевага зберігатиметься протягом 4 років. 
Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 12% 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Вартість ноу-хау (В) розраховується методом дисконтування 
економічного ефекту за рахунок зниження собівартості. 

∑
= +

=

n

1i
ir)(1

Дi
Ва , 

де Ді – виграш у собівартості, отриманий у даному випадку як 

сума економії на матеріалах для виробництва фарби та економії на 
витратах праці за рік; r – ставка дисконту в долях, і – порядковий 

номер року. 

 

Завдання 16 

Підприємство „Альфа” розробило нову технологію виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

запасних частин для автомобілів, що сприяє підвищенню ефектив-
ності використання обладнання підприємства, і отримало патент на 
неї. Якщо раніше протягом року на виробничих потужностях підп-

риємства можливо було виробляти 5 тис. одиниць продукції, то піс-
ля освоєння нової технології продуктивність збільшилась до 6,5 тис. 
одиниць продукції. Ціна одиниці продукції без ПДВ становить 1500 

грн. собівартість продукції становить 70% від обсягу її виробницт-
ва, податок на прибуток – 25%. Визначити вартість технології, якщо 

ставка дисконту дорівнює 22%, а тривалість прогнозного періоду – 

6 років. 
Методичні вказівки.до розв’язання 

Вартість технології розраховується методом дисконтування чис-
того економічного ефекту (за винятком собівартості та податку на 
прибуток) за рахунок зростання обсягу реалізації 

∑
= +

=

n

1i
ir)(1

Дi
Ва , 

Ді = Ц ·  (К1 – К2) ·  (1- С) ·  (1-ПП) 

де Ді – річний чистий економічний ефект від використання тех-

нології з урахуванням зростання обсягу реалізації та за винятком 

собівартості та податку на прибуток, r – ставка дисконту в долях, і – 

порядковий номер року, Ц - ціна одиниці продукції без ПДВ, К1, К2 

– обсяг виробленої продукції з і без використання нематеріального 

активу, С – доля собівартості продукції в обсязі виробництва, ПП – 

доля податку на прибуток. 
 

Завдання 17 

Підприємство  розглядає можливість придбання ліцензії на виго-

товлення нової продукції. Запланований обсяг виробництва і реалі-
зації продукції за ліцензією становить у перший рік 10 тис. шт., 
другий рік – 15 тис. шт., третій рік – 20 тис. шт., четвертий рік – 25 

тис. шт., п’ятий рік – 20 тис. шт. Ціна одиниці продукції за роками 

дії ліцензії становить 15 грн., 12 грн., 11,5 грн., 11 грн., 10 грн. став-
ка роялті незмінна по роках і становить 15% від обсягу реалізованої 
продукції. Ставка дисконту – 18%. Визначити можливу ціну ліцен-

зії, яка буде базовою при укладенні реальної угоди. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

Вартість ліцензії дорівнює сумі дисконтованих сум відрахувань 
роялті. Необхідно врахувати, що перший рік  при розрахунку кое-
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фіцієнта приведення до поточної вартості вважається нульовим.   

Розрахунки оформити у вигляді таблиці 
Таблиця 

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 
1. Обсяг виробництва та реаліза-
ції, тис. шт. 

     

2. Ціна одиниці продукції, грн.      

3. Виручка від реалізації продук-

ції, тис. грн. 
     

4. Сума відрахувань роялті, тис. 
грн. 

     

5. Коефіцієнт приведення до по-

точної вартості (1/(1+r)
I
, де  r – 

ставка дисконту в долях,  I – по-

рядковий номер року) 

     

6. Поточна вартість сум відраху-

вань роялті, тис.грн. 
     

 

Завдання 18 

Необхідно знайти ціну об’єкта промисловості, що не має прото-

типу на момент продажу. Відомо, що він складається з чотирьох 

структурних елементів, які виготовлялись послідовно впродовж 8 

років.  
Структурний 

елемент 
Вартість заміщення (тис. грн.) за роками 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й 200 100 50      

2-й   150 150     

3-й     200 200   

4-й       150 
1

00 

Ставка дисконту 10%. Нормативний термін дії охоронного доку-

мента з моменту декларування ідеї створення об’єкта промислової 
власності – 50 років. 
Методичні вказівки.до розв’язання 

Вартісна оцінка об’єкта промислової власності (Во) визначається 
за формулою 
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·ККп)·Кс·КЦi(Во
T2

T1

∑=  

де Ці – вартісна оцінка об’єкта промислової власності в і-му році 
розрахункового періоду; Т1 – початковий рік розрахункового періо-

ду (початковий рік дії виключних прав на об’єкт промислової влас-
ності (8 рік виготовлення вважається нульовим)); Т2 – кінцевий рік 
розрахункового періоду (рік розрахунку вартості об’єкта)); Кп – ко-

ефіцієнт приведення різночасових вартісних оцінок до рівня розра-
хункового року Кп =(1+r)

I
, r – ставка дисконту в долях; Кс – коефі-

цієнт, що враховує ступінь техніко-економічного старіння об’єкта  

Тн

Тф
1Кс −= , 

де Тн – номінальний термін дії охоронного документа; Тф – тер-

мін дії охоронного документа в розрахунковому році; Кб – боніфі-
каційний коефіцієнт (коефіцієнт техніко-економічної значущості) 
об’єкта промислової власності, числові значення якого встановлю-

ються за шкалою: 

- Кб =1,3 – винахід, що не має прототипу (піонерний винахід) 

- Кб =1,2 – основний (базовий) винахід 

- Кб = 1,1 – допоміжний винахід (удосконалення, що розвиває 
основний винахід) 

- Кб =1,05 – варіантний винахід стосовно основного винаходу 

- Кб =1,0 – варіантний винахід стосовно допоміжного винаходу. 

 

Завдання 19 

Розглядаються три можливі варіанти забудови земельної ділян-

ки. Визначена вартість забудови: житлового проекту – 2250 тис. 
грн., торговельного центру – 3600 тис. грн., офісного будинку – 

2875 тис. грн. На основі наведених у таблиці прогнозних показників 
щодо здійснення альтернативних варіантів обґрунтувати, який з них 

відповідає вимогам найліпшого та найефективнішого використання 
ділянки землі. 

Таблиця 
Показники Варіанти забудови 

Житловий 

проект 
Торговельний 

центр 

Офісний 

будинок 

1. Потенційний річний валовий 

дохід, тис. грн. 
500 1250 750 
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2. Недовикористання та втрати 

при зборі платежів, тис. грн. 
25 125 100 

 

Продовження таблиці 
3. Інший дохід, тис. грн. 15 50 25 

4. Операційні витрати, тис. грн. 150 600 250 

5. Резерв на заміщення зношених 

активів, тис. грн. 
10 40 20 

6. Коефіцієнт капіталізації для 
будівель і споруд 

0,131 0,140 0,130 

7. Коефіцієнт капіталізації для зе-
млі 

0,180 0,180 0,180 

 

Методичні вказівки.до розв’язання 

1.Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом змен-

шення суми потенційного валового доходу та інших доходів на ве-
личину можливих втрат, операційних витрат, резерву на заміщення 
зношених активів. 
2.Визначення частини чистого операційного доходу, яка припадає 
на будівлі та споруди (ЧОДб), шляхом перемноження їх поточної 
вартості на коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд. 

3.Визначається залишок чистого операційного доходу, що прихо-

диться на земельну ділянку(ЧОДз) 
ЧОДз = ЧОД – ЧОДб. 

4.Методом прямої капіталізації визначається вартість земельної ді-
лянки (Вз): 

Кз

ЧОДз
Вз = , 

де Кз – коефіцієнт капіталізації для землі. 
 

Завдання 20 

Визначити трудовий потенціал підприємства, виходячи з таких 

даних: 

- продуктивність праці робітника у звітному році досягла 15 тис. 
грн.; 

- індекс зростання продуктивності праці одного робітника в по-

рівнянні з базовим роком становить 1,09; 

- індекс зростання фондоозброєності праці одного робітника в 
порівнянні з базовим роком становить 1,05; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

- середньооблікова чисельність промислово-виробничого персо-

налу становить 1500 осіб; 

- процент реалізації трудового потенціалу – 84%; 

- витрати на утримання адміністративно-управлінського персо-

налу становлять 160200 грн. 

Методичні вказівки.до розв’язання 

1. Визначається одиниця оцінки живої праці одного  робітника 
(А), шляхом встановлення її фондового аналога у вартісному виразі: 

А = Пп ·  (
Пп

Фв

∆

∆
), 

де Пп. – продуктивність праці робітника у звітному році, тис. грн., 

∆Фв – зростання фондоозброєності праці в розрахунку на одного 

робітника в порівнянні з базовим роком, %; ∆ Пп – зростання  про-

дуктивності праці в розрахунку на одного робітника в порівнянні з 
базовим роком, %. 

2. Визначається трудовий потенціал технологічного персоналу 
підприємства: 

ТПтех = А·Ч·Кртп, 

де Ч- середньорічна  чисельність промислово-виробничого потен-

ціалу, чол., Кртп – коефіцієнт реалізації трудового потенціалу тех-

нологічного персоналу підприємства. 
3. Трудовий потенціал управлінського потенціалу визначається на 
основі витрат на утримання адміністративно-управлінського персо-

налу. 

4. Загальний трудовий потенціал підприємства визначається шля-
хом підсумування вартості трудового потенціалу технологічного і 
управлінського потенціалу. 
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